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Į LAISVOJO PASAULIO JAUNIMĄ

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pareiškė, kad Sąjungos 
ūkinėm reformom įvykdyti yra 
būtinai reikalinga užsienio finan
sinė parama.

Sov. Gudijos respublikos Au
kse. taryba paskelbė Gudijos su
verenitetą ir pareikalavo teisės 
dalytis Sov. S-gos žemės turtais 
ir užsienio valiuta. Beto paskel
bė, kad Gudijos įstatymai turės 
aukštesnę galią už Sąjungos įsta
tymus.

Sov. Rusijos respublikos pre
zidentas Boris Jeltsin, kalbėda
mas per Latvijos televiziją, pa
reiškė kad už kelių savačių Rusi
ja pasirašys sutartis su Baltijos 
valstybėm, pripažindama jų su
verenitetą.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai tarėsi Latvijoj apie 
būsimas derybas su Sov. S-ga dėl 
nepriklausomybės.

Baltijos valstybių prezidentai 
bendru pareiškimu atsisakė da
lyvauti Sov. S-gos prezidento 
Gorbačiovo šaujdamoj respubli
kų galvų konferencijoj naujai 
Sov. S-gos santvarkai (laisvesnei 
federacijai) nustatyti. Jie taip pat 
pareiškė, kad jų sutartis su Sov. 
S-ga turi būti paremta, prieš 
1940 m. su Sov. S-ga pasirašy
tom sutartim ir pripažintaBaltį;. 
jos valstybių nepriklausomybė.

Sov. Ukrainos Aukšč. taryba 
pareikalavo, kad Sov. S-ga iki 
spalio 1 atitrauktų ukrainiečius 
karius iš etninių neramumų 
sričių, kaip Armėnijos, Kirgizi
jos ir Azerbaidžano, o iki 
gruodžio 1 visus ukrainiečių ka
rius sutelktų Ukrainoj.

Sovietinės Armėnijos res
publikos Aukšč. taryba nutarė, 
kad prezidento Gorbačiovo rei
kalavimas per 15 dienų nugink
luoti įvairias gaujas prieštarauja 
įgimtai armėnų teisei gintis.

Sovietinės Mongolijos Aukš. 
tarybos rinkimus laimėjo komu
nistų partija, surinkdama apie 70 
proc. balsų. Partijos vadas Gom- 
bojavyn Ochirbat pakvietė ir ki
tas grupes dalyvauti vyriau
sybėj. ;

Rytų Vokiętijos vidaus reikalų 
ministeris paskelbė, kad Rytų 
Voldeija nuo 1964 iki 1989 m. 
yra paleidusi 33,000 politinių ka
linių ir kad Vakarų Vokietija yra 
sumokėjusi Rytų Vokietijai už 
kiekvieną pinigais ar prekėmis
nuo 10,000 iki 100, 000 dol.

Sov. S-ga pirmą kartą viešai 
paskelbė pardavusi per Pietų
Afrikos deimantų prekybos kor
poraciją didelį kiekį deimantų 
savo užsienio valiutos ištekliam 
papildyti.

Anglijos Bažnyčios dvasiniu 
vadovu ir Canterbury arkivys
kupu buvo išrinktas iš Londono 
darbininkų šeimos kilęs ir vysku
po rangą pasiekęs George Ca- 
rey. Sausio mėn. jis perims pa
reigas iš į pensiją pasitraukiančio 
arkivyskupo Robert Runcie.

Britanija nutarė savo laikomą 
kariuomenę Vakarų Vokietijoj 
sumažinti per pusę. Beto, buvo 
nutarta sumažinti karo laivų 
skaičių nuo dabar turimų 50 iki 
30, karo aviacijos karių 'skaičių 
nuo 89,000 iki 75,000 ir armiją 
— nuo 160,000 iki 120,000.

LK Pietų ir Šiaurės Korėjos 
susitarė pasikeisti savo ministe- 
rių pirmininkų vizitais.

LIETUVOS AUKŠČ. TARYBA MINĖJO LIEPOS 12 SUTARTI
— Lenino pažadus Stalinas pamynė po dvidešimties metų —

Liepos 12-ąją suėjo septynias
dešimt metų, kai buvo pasirašyta 
nepriklausomos Lietuvos ir Ta
rybų Rusijos Taikos sutartis. Tai 
buvo pats svarbiausias jaunos 
Lietuvos Respublikos užsienio 
politikos dokumentas, kuriuo 
Lietuva atsikratė bet kurių įsipa
reigojimų Sovietų Rusijai, o ši, 
iš savo pusės, pripažino nepri
klausomą Lietuvą, visiem 
amžiam atsisakė nuo visų Rusijos 
suverenumo teisių, kurių ji yra
turėjusi su lietuvių tauta ir jos 
teritorija.

Pirmą kartą savo istorijoje Ru
sija atpirko savo nuodėmes, ko
mentuoja sutartį savo atsimini
muose Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataras ir lietuvių de
legacijos narys derybose su so
vietais 1920-ais metais diploma
tas Petras Klimas.

Pirmasis Lenino ranka parašy
tas sutarties straipsnis, rašo Kli
mas, išrišo viską, kas buvo nesu
tvarkyta ne nuo 18-ojo amžiaus 
pabaigos, bet nuo 13-ojo am
žiaus. Svarbiausia buvo pasiek
ta, pasprukome iš po siaubingos 
letenos, kuri smaguriavo mūsų 
pražūtį. Užbaigėme skirybas, 
pasijutome lygiais.
- Lenino ranka parašytas Taikos 
sutarties pirmasis punktas taip 
skambėjo: Rusija be atodairos 
pripažįsta Lietuvos valstybės sa
varankumą iį; nepriklausomybę 
su visomis iš tokio pripažinimo 
einančiomis juridinėmis pase
kmėmis ir gera.valia visiem am
žiam atsisako nuo visų Rusijos 
suverenumo -teisių, kurių ji yra 
turėjusi su lietuvių tauta ir jos 
teritorija. Lietuvos buvęs pri
klausymas Rusijai neuždeda lie
tuvių tautai ir jos teritorijai jokių 
pareigų.

Kiek vertės turėjo paties Le
nino pasirašytas Sovietų Rusijos 
įsipareigojimas gerbti Lietuvos 
suverenumą parodė įstorijos rai
da. Sutartyje paminėtas “visiem 
amžiam” atsisakymas bet kurių 
teisių į Lietuvą buvo tęsėtas tik 
dvidešimt metų. Sovietai sutartį 
sulaužė, Lietuvą okupavo ir jėga 
įjungė į Sovietų Sąjungą.

Būtų natūralu, kad šio smurto 
veiksmo pasekmes panaikintų 
dabartinė sovietų vyriausybė, 
pasmerkusi stalininius nusikalti
mus ir skelbianti teisėtumu 
pagrįstos santvarkos atkūrimą. 
Pasaulis patikės Gorbačiovo 
skelbiamais persitvarkymo pa
žadais, jei jis pripažins Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ne
teisėtumą ir vienu brūkšniu atsi
sakys bet kurių pretenzijų į Lie-
tuvą ir jos teritoriją. Tam nerei
kia ilgų derybų, gausių delegaci
jų, tik geros valios, drąsos ir nuo
seklumo. Jei Maskva dabar ne
pripažins nepriklausomos Lietu
vos valstybės, ji paliudys, kad

Kambodija perdavė JAV ten 
Vietnamo karo metu dingusių be 
žinios JAV 6 karių lavonų lieka
nas.

Sovietinės Rusijos preziden
tas Boris Jeltsinas, siekdamas 
paskatinti gyventojus rūpestin
giau sudoroti javų derlių, pasiūlė , 
— skirti premijas įvairiom pre
kėm derliaus sudorojime daly- 
vaujantiem darbininkam.

Kinijos ūkio vadovai reikalau
ja vėl atgaivinti prieš 2 m. nu
trauktas ūkines reformas, nes ki
taip valstybės ūkis pradėsiąs 
riedėti žemyn.

skelbiamas persitvarkymas tėra 
tik tušti žodžiai, veidmainystė.

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
liepos 12 d., rytiniame pilnaties 
posėdyje irgi paminėjo nepri
klausomos Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos taikos sutarties septy
niasdešimtmetį. Sutartis buvo 
pasirašyta 1920-ais metais liepos 
12 dieną ir ja Sovietų Rusija pri
pažino nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, visiem laikam atsisakė 
bet kurių pretenzijų j lietuvių
tautą ir josios teritoriją.

Sutarties paminėjimui skirta
me Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos posėdyje kalbėjo Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis, vicepirmininkas Bronius 
Kuzmickas, užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas Emanuelis 
Zingeris, ministrės pirmininkės 
pavaduotojas Romualdas Ozuo- 
las, taip pat Rusijos respublikos 
Parlamento tautybių tarybos pir
mininkas Abdulatipovas, Rusijos 
demokratų partijos pirmininkas 
Travkinas, atstovai iš Leningra
do miesto tarybos ir Oriolo sri
ties. Rusijos Parlamento tauty
bių tarybos pirmininkas Abdula
tipovas yra Boriso Jeltsino pava
duotojas. Jis atvyko į Vilnių vie
toje Jeltsino, išreiškė lietuviam 
Rusijos respublikos solidarumą.

Posėdžio metu buvo priimti 
du dokumentai. Pirmas yra krei- 
pirnąsis į Rusijos federacijos tau

Blokados metu Lietuvoje gana gausiai buvo naudojami dviračiai. Prieky dešinėje Rita 
Dapkutė, žurnalistė iš Chicagos, dabar Lietuvos pilietė. Nuotr. V. Kapočiaus

PREZIDENTAS PRISIMINĖ PAVERGTAS TAUTAS
Liepos 25 prezidentas George 

Bush ir viceprezidentas Dan 
Quayle kartu su pora šimtų 
kviestų svečių Baltųjų Rūmų 
rožių sodelyje atžymėjo Paverg
tų tautų savaitę.

Svečių tarpe buvo jaunuoliai 
iš Čekoslovakijos, Lenkijos ir 
Vengrijos, kurie stažuojasi Jung
tinėse Amerikos Valstijose šią 
vasarą susipažindami su Ameri
kos demokratine santvarka. Pre
zidentas Bush savo trumpoje 
kalboje j juos atkreipė dėmesį. 
Paminėjo jis ir kai kuriuos JAV 
valdžios . _ pareigūnus, 
dalyvaujančius minėjime, kaip 
Veteranų departamento sekre
torių Edward Denvinski bei ramą jų ilgai besitęsiančiam tau- 
Amerilcos*16a!so viršininką iši- * fos Jųjsisprenditno'sfekful**? Čfa 
chard Carlson. Be to dalyvavo ir dalyviai pertraukė prezidento 
senatorius Joseph Lieberman 1 _ ....
(D-Connecticut), kongresmanai kalbos pabaigą, tai buvo vienin-

tas ir Rusijos Aukščiausiąją Tary
bą. Jame primenama 1920-ųjų 
metų Taikos sutartis, reiškiama 
viltis, kad sutarties dvasia Lietu
vos ir Rusijos tautos bei valsty
bės draugiškai ir taikingai bend
radarbiaus.

Antrasis dokumentas skirtras 
TSRS Aukščiausiajai Tarybai. 
Dokumente nurodoma, kad 
TSRS Liaudies deputatų kon
gresas gruodžio 24 dieną pa
smerkė Molotovo ir Ribbentro- 
po pakto slaptus protokolus kaip 
neteisėtus, sakoma, kad — nuo
sekliai, — TSRS Aukščiausioji 
Taryba turėtų atšaukti ir 1940- 
ųjų metų rugpjūčio 3-ios dienos 
nutarimą, pagal kurį Lietuva 
buvo prievarta inkorporuota į 
Sovietų Sąjungos sudėtį.

Kai kurie lietuviai deputatai 
šiam pareiškimui priešinosi, at
kreipė dėmesį, kad TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos dabartinė 
sudėtis nesanti palanki Lietuvai, 
galinti patvirtinti 1940-ųjų metų 
rugpjūčio 3-ios dienos įstatymo 
teisėtumą, o tai apsunkintų Lie
tuvos poziciją derybose su Mask
va. Tačiau šis samprotavimas 
neįtikino daugumos deputatų ir 
pareiškimas TSRS Aukščiausia
jai Tarybai buvo priimtas.

Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
Taikos sutarties septyniasde
šimtmetį mitingu paminėjo taip 
pat Vilniaus Sąjūdžio taryba.

VVilliam Broomfield (R-Michi- 
gan), John Porter (R-Illinois), 
Benjamin Gilman 
York).

Šiame paminėjime 
arti 20 išeivijos

telis atvejis, kur susirinkusieji 
aplodismentais pritarė parezi- 
dento mintim.

Prezidentas šitaip baigė mintį 
apie Pabaltijo kraštus bei kitas 
šalis, tebesiekiančias laisvės: 
“Ateities kelias bus sunkus, bet 
dabar galime su viltim kartu 
jungtis, laukiant tos dienos, kai 
jų seniai branginamos svajonės 
taps realybe”.

Po prezidento Bush kalbos 
buvo dalinama jo pasirašyta Pa
vergtų tautų savaitės proklama
cija. Išskyrus Sovietų Sąjungą, 
nevardyta nė viena tauta ar šalis 
buvusiame Rytų bloke.

Šių metų Pavergtų Tautų mi
nėjimas truko 15 minučių.

’ -» • • -i".
JAV pradėjo atitraukti iš Va- 

kalbą plojimais. Išskyrus pačią jo karų Vokietijos ten laikytų 400 
tonų cheminių ginklų.

(R-New

susirinko 
lietuvių,

maždaug pusė iš Washingtono 
apylinkės, kiti atvykę iš Chica
gos, Clevelando ir St. Peter- 
sburgo. Jų tarpe buvo Altos, Lie
tuvių Bendruomenės, Vliko ir 
“Hotline” atstovai.

Prezidentas Bush savo kalboje 
vieną sakinį paskyrė Pabaltijo 
kraštams: ‘ Ir šiandien taip pat . 
noriu ypatingai prisiminti Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos tautas ir 
atnaujinti mūsų neblėstančią pa-

Lietuvos jaunimo organizaci
jos šiuo pareiškimu kreipėsi j pa
saulio jaunimo organizacijas: 

Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausioji Taryba 1990 metų kove 
vienuoliktą dieną atkūrė neprik
lausomą Lietuvos valstybę, iš
reikšdama ilgus dešimtmečius 
puoselėtą lietuvių tautos laisvės 
siekį. Tą siekį lietuvių tauta pa
tvirtino daugiau nei dešimtmetį 
trukusių rezistencijos kovų prieš 
Stalino genocidą laikotarpiu.

Tačiau mūsų tautos genocidas 
nesibaigė su Stalino mirtimi. 
Tautos kančios kelias tęsėsi iki 
pastarųjų dienų. Buvome pri
versti savo rankomis laidoti savo 
istoriją, niekinti tautos tradici
jas, gyventi melo ir teroro akivai
zdoje. Iš mūsų prievarta buvo 
plėšiamas tikėjimas, naikinama 
mūsų kalba. Tačiau tauta ne
palūžo, niekuomet nenustojo 
kovojusi.

Tai liudija Romo Kalantos au-
ka, Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika ir kita pogrindžio veik
la, šimtai kovotojų, sąžinės kali
nių, kalintų sovietiniuose kalėji- 
muse, lageriuose ar psichia
trinėse ligoninėse ir nenuilstama 
išeivijos lietuvių tremtinių veik
la laisvajame pasaulyje. Lietuvos 
jaunimas niekuomet neatsisakė 
laisvės, kaip aukščiausios savo 
teisės ir visuomet tikėjo, kad su
lauks Nepriklausomybės atstaty
mo dienos.

J teisėtus Lietuvos Parlamen
to veiksmus sovietinis okupantas 
atsakė ekonomine blokada, be- 
precedentiniu Lietuvos jaunuo
lių grobimu prievartiniam tarna
vimui okupacinėje armijoje, 
laužydamas savo paties pasirašy
tus tarptautinius susitarimus.

Penkiasdešimt metų daugelis 
pasaulio valstybių nepripažino 
1940-ais metais Sovietų Sąjun
gos įvykdytos Lietuvos okupaci-

jos ir aneksijos. Tai buvo didele 
moralinė parama, kuri mus sti
prino, palaikė laisvės viltį ir
tikėjimą šviesesne ateitimi.

Šiandien kaip niekad mum 
reikalinga pasaulio demokrati
nių jėgų parama. Lietuvos pasi
rinktas kelias — taikus, parla
mentinis, grindžiamas tarpval
stybinėmis derybomis.

Kreipiamės į jus, Pasaulio Jau
nimo organizacijos, prašydami 
savo veikla kiek įmanoma pa
veikti savo šalies viešąją nuo
monę ir vyriausybes, kad pirma, 
nedelsiant pripažintų Lietuvos 
nepriklausomybę ir paremtų jos 
teisėtą vyriausybę, antra, į kiek
vieną sovietų agresijos aktą iae- 
tuvoje atsakytų griežtai ir princi
pingai.

Jeigu lietuvių tautos si< k u' 
nebus pasaulio paremti. 
privalote apmąstyti ko gi ver: 
Jūsų Konstitucijos, tarptaut - s 
deklaracijos ir rezoliucijos, ku
riomis vadovaujatės ir kurias pa
sauliui skelbiate. Tegyvuoja ne
priklausomybė ir tautų laisv <> <ip 
sisprendimo teisė.

Pasirašė: Lietuvos Skautų sų- 
junga, Lietuvos Ateitininkų fe
deracija, Lietuvių tautinio jau
nimo sąjunga, “Jaunoji Lutu 
va", Gediminaičiai, Lituanu -i

KARINĖS PRIEVOLĖS 
ĮSTATYMAS 
LIETUVOJE

Lietuvos Aukščiausioji Tarv i>a 
priėmė įstatymą, kuriuo ur. 
įsteigiami Lietuvos autonomi
niai kariniai daliniai ir civilinė 
tarnyba tiem jaunuoliam, kurie 
sąžinės sumetimais atsisako tar
nauti kariniuose daliniuose Pa
gal priimtąjį įstatymą, karint 
arba civilinė tarnyba bus priv .»]<;- 
ma visiem lietuviam jaunuoliam, 
kuriem bus suėję devyniolika 
metų amžiaus.

Tarnybos trukmė bus dvylik i 
mėnesių. Prievolininkai buv 
pašaukti tarnauti Lietuvos pasie
nio apsaugos, vidaus reikalų mi
nisterijos, gaisrininkų daliniuo
se. Sąžinės sumetimais karinę 
tarnybą atsisakanty s atlikti p*, i-- 
volininkai dvyliką mėnesių tar
naus Lietuvos valstybiniuose 
darbo ir žmonių pagalbos dali
niuose.

Karinio išsilavinimo netuin 
tiem aukštųjų mokyklų stud< li
tam karinė prievolė bus sutrum
pinta šešiais mėnesiais. Autoi • - 
miniai Lietuvos kariniai dalomi: 
yra įsteigiami* sakoma įstatyme 
Lietuvos teritorijos apsaugoji
mui. Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos priimtas karinės arba civ • 
linės prievolės įstatymas įsiga
lios šių metų pabaigoje.

LIETUVIS VADOVAUS 
LATVIUOS LIAUDIES 
FRONTUI

Latvijos Liaudies Fronto pu 
mininku neseniai buvo išrinkt 
34 metų amžiaus lietuvis gydyt 
jas, neurochirurgas Romuak! 
Ražukas. Jis prieš keletą m- 
apsigyveno Latvijoje ir yra ve ' 
latvę medikę.

R. Ražukas yra Lietuvių k >1- 
tūros draugijos pirmininku it- 
vijoje ir buvo Latvijos taukinų 
draugijos sekretoriumi. Pra
sidėjus ekonominei Li tavos 
blokadai Ražukas palaikė uola- 
tinius ryšius tarp Latvij, - Liau
dies Fronto ir Lietuvos Sąjūdžio 
ir dalyvavo Lietuvos Aukščiau
sios Tarylx>s darbuose.

Nuo pat pirmųjų pirmininka
vimo dienų gydytojas R. Ražu
kas ėmėsi iniciatyvos atnaujinti 
Latvijos frontą, ir sustiprinti 
liaudies kontrolę įvairiose gy ve
nimo srityse ir suakt inti 1 ’.i" 
dies Fronto deputa’: rok me
tinėse tarybose ir t u Iš
sekė padaryti.



Pagerbiant svečius Lietuvos atstovybėje liepos 12. Iš k.: V. Adamkus, G. Šerkšnis, A.
Saudargas, S. Lozoraitis, dr. T. Remeikis. Nuotr. A. Pakštienės

Savaitės 
įvykiai

Trinidado ir Tobago respu
blikoj gyvenančių kraštutinių 
mahometonų gauja, vadovauja
ma Abu Bakr, užėmė parlamen
to ir televizijos rūmus ir įkaitais 
paėmė min. pirmininką Arthur 
Robinson, 11 ministerių ir eilę 
kitų. Po kelias dienas trukusių 
derybų su vyriausybe ministerį 
pirmininką paleido. Kitos Kari
bų jūros respublikos yra sutelku
sios karių tvarkai atstatyti.

Gynybos departamentas nu
traukė per 30 m. be mažiausios 
pertraukos vykdytus vadovybės 
lėktuvo skrydžius. Branduo
linėm bombom ginkluotų B-2 
bombnonešių skrydžiai buvo nu
traukti 1988.

t Pietų Afrikoj buvo sušauktas 
K. ten vėl leistos veikti komunistų 

partijos kongresas, kuriame da- 
g. lyvavo apie 30,000 žmonių ir 

, Tautinio kongreso vicepirminin
kas Nelson Mandela.

Liberijoj jau kuris laikas vyks
ta kovos tarp vyriausybės kariuo
menės ir prieš krašto prezidentą 
sukilusių partizanų, kuriem pa
vyko pasiekti krašto sostinę 
Monrovia. Grupė vyriausybės 
karių įsiveržė į pabėgėlių stovyk
lą ir nužudė kelis šimtus vyrų, 
moterų ir vaikų.

JAV nutarė toliau neremti 
prieš Kambodijos vyriausybę 
veikiančių partizanų ir ieškoti 
susitarimo su Vietnamu Kambo
dijos konfliktui užbaigti.

RUOŠIANTIS DERYBOMS
Lietuvos valdžia dabar turi du 

didelius rūpesčius — ruoštis de-

ryboms su Sovietų Sąjunga ir su 
Rusija. Derybos su abiem šalim 
ko gero vyks tuo pačiu metu. 
Sunkumas yra tame, kad sovietai 
neleidžia į Lietuvą atvykti spe
cialistams, kurie būtų patarėjai 
tokiose derybose. Aukščiausios 
Tarybos prezidentas V. Lands
bergis savo kalbje AT pareiškė, 
kad derybų metu arba ypatingai 
joms dėl kokių nors priežasčių 
nutrūkus, bus bandoma Lietuvą 
silpninti iš išorės ir iš vidaus. 
“Tai bus didelis moralinis mūsų 
išbandymas”, — kalbėjo Lands
bergis. Silpninimas iš vidaus — 
tai priešų bandymas sukiršinti 
vyriausybę su AT-ba. Landsber
gis kalbėjo liepos 31, prieš AT- 
bai išsiskirstant atostogų. Pirmi
ninkas įvertino šios Tarybos 
veiklą nuo kovo 11 iki šiol tokiais 
žodžiais: “Per šį laiką mes įsitvir
tinome tarptautiniu mastu ir esa
me pasaulyje iš esmės jau pri
pažinti, kad tokie esame”.

PAJUDĖJO 
BIELARUSkJA

Rugpjūčio 3 bebraškanti so
vietų imperija gavo dar vieną 
smūgį — Bielorusijos respublika 
paskelbė esanti suvereninė res
publika. Bielorusijos parlamen
tas -''nepaskelbė nepriklauso
mybės kaip tai padarė Lietuva 
kovo 11. Tačiau Bielorusijos 
deklaracija reikalauja iš Maskvos 
daugiau ekonominių gėrybių, 
pareiškia, kad Bielorusijos įsta
tymų vykdymą pripažįsta Bielo
rusijos parlamento bet ne Krem
liaus patvirtinti prokurorai. Bie
lorusijos įstatymai viršys Mask
vos įstatymus. Priimta parla
mento deklaracija taip pat skel
bia, kad Bielorusija turi teisę 
įkurti savo armiją ir policiją.

Iki šiol jau 7 iš 15 vadinamųjų 
tarybinių respublikų yra pa
skelbę didesnę ar mažesnę ne
priklausomybę nuo centrinio 
Maskvos aparato. Imperija nea
bejotinai griūva. Toks jau yra 
istorijos vyksmas. Ir reikia 
stebėtis, kad JAV prezidentas 
Bush iš paskutiniųjų stengiasi tą 
griūvančią imperiją išlaikyti ir 
pratęsti žmonių dvasinį ir ekono7 
minį skurdą.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja taisinluosa reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WesLSL, SHnebury, Conn. 
06070. Tat 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Fbrest 
p*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wil*on Ava.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, olas šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St- Petersburg Beach, Fla 
33706. 813 360 - 5577. K^NFIELD 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 
r 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. Andriuiio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav; WinterjGarden Tavom. 
1683 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvcl., Carona, Oueens, 
N.Y. 113$8. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakarop Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.
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Laiškas redakcijai

LAISVĖ - AR TIK MUMS?

Tenka tik padėkoti V. 
Bražėnui, parašiusiam kritines 
pastabas, liečiančias Mandelą, 
A.N.C. ir mus — lietuvius, tuo 
suteikiant galimybę vėl žvilg
terėti į šį klausimą.

Nesuprantu, kodėl sąžinės 
kankinių buvimą Bražėnas įžiūri 
tik lietuvių tautoje ir ypač dvasi
ninkų tarpe. Ar gi ne XX amžiaus 
kankiniais turime vadinti rusą A. 
Sacharovą, čeką Havelį, tą patį 
Mandelą? Lietuvos dvasininkų 
įnešto indėlio kovoje už Lietu
vos laisvę niekas neginčija. Tiek 
dvasiškiai, tiek pasauliečiai nešė 
Golgotos kryžių Sibire.

Tačiau supemacionalizmo ir 
lietuviško šovinizmo apraiškos, 
pastebimos tiek Lietuvoje, tiek 
lietuviškoje išeivijoje, neatneš 
pozityvaus efekto Lietuvai — tai 
kelias, vedantis iš ilgametės oku
pacijos į tarptauatinę izoliaciją.

Piktoka V. Bražėno reakcija 
dėl Mendelos ir jo vadovaujamo 
A.N.C. aljanso su P. A. R. ko
munistų partijos galva Joe Slovo. 
Ar gi ne su Lietuvos komunistų 
atstovu VLIKas pasirašė kolabo
ravimo popierių švedų saloje, ar 
ne iki šiol populiariausi politiniai 
veikėjai Lietuvoje — buvę ko
munistai arba komunistai? (Pa
gal visuomenės nuomonės apk
lausos duomenis: Prunskienė, 
Brazauskas). O gal “savi” mažiau 
raudoni? Tai akivaizdus spjaudy
mas j šulinį, iš kurio dar kol kas 
geriama.

Ginkluota partizaninė kova 
Pietų Afrikoje prieš apartheido 
režimu pradėta 1960 metais po 
Sharpeville demonstracijoje 
nužudytų 69 juodųjų. Šią libera
linę kovą moraliai palaikė net 
Anglijos laboristai ir Švedijos vy
riausybės. Tačiau ginklais ir pi
nigais rėmė totalitariniai — so-

vietinis, Kubos, Libijos — 
režimai. Todėl neatsitiktinai Joe 
Slovo — Lietuvoje gimęs 1926 
metais, su šeima 1935-ais iš
vykęs į Pietų Afriką, kur tuo 
metu jau gyveno apie 70,000 
Lietuvos žydų išeivių; vadina
mas KGB pulkininku (kažkodėl 
V. Bražėno sumenkintas iki 
KGB majoro), tiesa, visai nese
niai, legalizavus P. Afrikos kom
partiją, per radijo programą, Joe 
Slovo tai paneigė. Tai ir yra vie
na iš istorijos ironijų, kad libe
ralūs judėjimai post-imperialis- 
tinėje eroje, Vakarų demokrati
niuose kraštuose vadinti terori
stiniais, kadangi buvo remiami 
komunistinių režimų, šiandien 
pripažįstami ir toleruojami. Pa
vyzdys: Mandelos vizitas Baltuo
siuose Rūmuose ir jo trijų valan
dų pašnekesys su Anglijos 
“geležine ponia”, kuri dar prieš 
trejus metus yra A. N. C. pavadi
nusi “tipiška teroristine organi
zacija”, o dabar yra pažadėjusi 
net ... ekonomines sankcijas 
Pretorijai.

N. Mandelos ir jo vadovauja
mos A. N. C. autoritetas ir jėga 
neginčijami. Mandela ne kartą 
yra pabrėžęs, kad “A.N.C. tai ne 
komunistų partija,, bet kaip de
mokratijos gynėjas kovos už tei
sę kad kompartija egzistuotų”. 
Pietų Afrikos komunistų atgimi
mas, kai visame pasaulyje komu
nizmas griūva, tai naujas feno
menas Afrikoje, įšauktas uto
pinės ekonominės lygybės kovo
je prieš apartheidą. Tačiau vi
siems realiai mąstantiems politi
kams aišku, kai nei komunizmas 
nei socializmas neturi ateities 
Pietų Afrikoje. Tą pabrėžė ir 
pats Joe Slovo.

V. Bražėno ketinimas nugąs
dinti skaitytoją pasakojimais apie

AMERIKIEČIAI APIE LIETUVĄ
Plačiausiai pasaulyje skaito

mas žurnalas Readers’ Digest 
rugpjūčio mėn. laidoje paskelbė 
straipsnį apie Pabaltijo padėtį. 
Šešių puslapių straipsnyje du 
žymūs žurnalistai Rowland 
Evans ir Robert Novak pristato 
Lietuvą, Latviją ir Estiją kaip jos 
iš tikrųjų yra — kovojančios už 
savo, laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę. Autoriai mini pa
grindinius istorinius faktus ir 
didžiausius paskutinių metų įvy
kius. Autoriai sudaro skaitytojui 
įspūdį, kad šie kraštai turi mora
linę ir legalią teisę į laisvę ir kad 
tą laisvę jie pasieks.

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

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimiu Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimąprak* 
tikuotl New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsinjjnimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Lithuanla” programos, vedamos anglų kalba lš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nua7:30 iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas—direktorius, 234 Suniit Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.
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“apykakles” — yra tendencingai 
iškreiptas partizaninio karo vaiz
das, paimtas iš tų laikų, kada 
buvo vedama plataus masto “an- 
titeroristinė” kampanija. Jo nu
piešti vaizdeliai labai tiktų KKK 
siautėjimo istorijai pagarsinti, 
nei P. Afrikos išsivaduojamajam 
karui. Iš tikrųjų — liberaliniai 
judėjimai, pasirinkę ginkluotą 
partizaninę kovą, negali išvengti 
civilinių gyventojų aukų. Nerei
kia pamiršti, kad ir Lietuvoje po
litiniai oponentai visada stengėsi 
sumenkinti ginkluotą pokario re
zistenciją, apkaltinant partiza
nus žiauriais nusikaltimais, net 
genocidu.

Kalbant apie Winnie Mandelą 
ir jos asmens sargybinių išdaigas 
— prancūzai pasakytų “Cher- 
chez La Femme”. Tačiau tikro
vėje, moteris beveik 30 metų 
buvo provokuojama P. A. R. slap
tųjų tarnybų, pastoviai sekama, 
ėmėsi kito kraštutinumo, kurio 
pasėkoje 1989 vasario mėn. įvy
ko incidentas ir žuvo 15-metis 
juodaodis berniukas. Šis tragiš
kas įvykis neliko nepastebėtas, 
N. Mandela yra pareiškęs, kad 
jis pareikalaus skyrybų su Win- 
nie, jei P. A.R. krijm*' .finis kal
tintojas pripažins ją Tačiau
to neįvyko -** ar įkalčių
trūkumo, ar dėl F.Z**7 d? Klerko 
kompromiso, todėl šis inciden
tas buvo primirštas ir jų kelionių 
metu po Europą ir Ameriką ofi
cialiai nebuvo minimas.

Gilėjanti praraja tarp turto ir 
neturto, rasinė disharmonija, so
cialinių programų menkumas, 
nusikaltimų ir narkomanijos pli
timas — daro amerikietiškąjį ka
pitalizmą modelį vis mažiau pa
trauklų likusiame pasaulyje, 
ypač Rytų Europos šalyse, tame 
tarpe ir Lietuvoje.

Tačiau inerciškai viso pasaulio 
nuskriaustųjų akys krypsta į 
Ameriką, kaip tariamą užtarėją 
ir demokratijos gynėją?

Po skaudžių pokario pamokų 
ir abejingos Pabaltijo atžvilgiu 
šiandieninės Washingtono‘poli-

tikos, turi būti aišku: Amebos 
stambiojo kapitalo valdomi poli
tikai niekad nepasižymėjo altrui
zmu. Finansiniai kreditai, kurių 
pagalba tikimasi išgelbėti Lietu
vą, ilgiems dešimtmečiams 
užkrautų finansinius įsipareigo
jimus, jei iš vis kada nors įveikia
mus. Todėl pats laikas ieškoti są
jungininkų ir vienminčių trečia
jame pasaulyje, solidarizuotis su 
naujomis gimstančiomis demok
ratijomis. Tai ypač aktualu da
bar, kai Lietuva ieškio ne tik so- 
cialinio-politinio vystimosi ke
lio, bet ir tikrų sąjungininkų.

Komunizmo pabaisai subliuš- 
kus, baigėsi ir septynis dešimt
mečius trukusi pasaulinė invazi- 
ję ir ekspansija. Tokiu būdu “šal
tasis karas” nueina praeitin. 
Tačiau daug kam Amerikoje, 
tame tarpe net lietuvių išeivijo
je, ši. realybė nemaloni. Jie su 
malonumu įšaldytų buvusį sta
tus quo su kuriuo susigyveno per 
daugelį metų. Nostalgiška ma- 
kartizmo dvasia, “raudonųjų ra
ganų” medžioklė, kaip kad “ne
kaltieji 60-ieji — tokį jie norėtų 
palikti pasaulį.

Nesustabdomų procesų pasė
koje, atrodo, tuo pačiu metu pra- . 
sidės A. N. C. derybos su apart- 
heido režimu ir naujos Lietuvos 
vyriausybės derybos su Krem
liumi. Pietų Afrikos juodųjų 
dauguma reikalauja savo teisių, 
lietuviai savame krašte nori tvar
kytis patys, nusimesti nekenčia
mą Maskvos diktatą. A.N.C. ateina 
prie derybų stalo būdama stipri 
ir kariniu požiūriu organizacija. 
Lietuvos ginklas — moralinė 
apeliacija. Ar būsime liūdinin- 
kais dviejų mūsų amžiaus pabai
gos režimų — komunizmo ir ap- 
artheido — sugriuvimo? Tai pa
rodys netolima ateitis.

Antanas Baniūnas

(Po pasisakymų iš abiejų pusių 
diskusijos nutraukiamos ir ta 
tema daugiau straipsnių nebus 
spausdinama. Red.)
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
- GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
" SUKURIAMI ' 'IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

fąsolipo
A MEMORIALS

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,
Woodhaven, N.Y. 11421.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILKAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Nauji rūpesčiai Lietuvoje
Vilniaus radijas dabar vėl gir

dimas neblogai. Kartais atrodo, 
kad jų stotis veiktų New Yorke. 
Iš radijo žinių ir iš spaudos susi
daro nauji apmąstymai, nauji 
rūpesčiai.

Entuziazmas, kurį sukėlė ko
vo 11, pamažu blėsta. Tai su
prantama. Žmogus linkęs su
laukti greito pasikeitimo, pa
gerėjimo. O to nebuvo ir ne
galėjo būti, nes per daug sujauk
ta visa padėtis.

Lietuvoje gyvenimą ima 
drumsti tie, kurie senojo komu
nistinio režimo metu gerai gyve
no. Jie buvo rinktinė klasė, nauji 
Lietuvos “bajorai”. Reikėjo tik 
ištikimybės partijai ir galėjai šok
dinti visus, grasinti kalėjimu, 
net Sibiru. Tai yra vaizdžiai 
aprašyta Stasio Kašausko knygo
je Tiesos sakymas. Partija sėjo, 
partija pjovė kada norėjo, 
nežiūrėdama j sąlygas.

Dabar gyvenimas pasikeitė. 
Dalis tų greitai prisitaikė prie 
naujų sąlygų ir pasiliko savo vie
tose. Bet arjienesiilgi anų laikų?

Tiek Sovietų Sąjungai, tiek 
Rusijai Lietuva ir Pabaltijo kraš
tai yra jų Europos vakarų kultū
ros kraštai, su gera industrija, 
geru žemės ūkiu, kuris išmaitina 
dalį.- Rusijos. ~ Tų kraštų netekti 
**■■■ didelis nuostolis' bet va — 
žengiame į demokratiją. Tie-de- 
mokratijos žingsniai veda į ne
priklausomybę. Tai ir reikia taip 
suktis, kad liktų ir ožka sveika ir 
vilkas sotus.

Rusai nuo seno moka organi
zuoti savo politiką. Ar tai nėra 
jų organizacija tai, kas dabar de
dasi Lietuvoje?

Romėnai turėjo posakį: “pada
lyk ir nugalėk!” Šiais laikais 
galėtume pasakyti: suskaldyk, 
sukiršink visuomenę ir laimėsi! 
Štai kaip vyksta skaidymasis. 
Uetuvoje dvidešimt intelektua

lų pasirašė bendrą pareiškimą, 
kuris kaltina Vytautą Landsber
gį, legaliai išrinktą Aukščiausios 
Tarybos pirmininką ir preziden
tą, kad jis nori įvesti “preziden
tinę diktatūrą”. Keliami kaltini
mai ir pačiai A. Tarybai, kad ji 
per daug skaidosi, per daug dėl 
menko nieko ginčijasi.

Iš dvidešimt pasirašiusių savo 
parašus atšaukė: poetas ir rašyto
jas Justas Marcinkevičius ir 
buvęs nepriklausomos Lietuvos 
ministeris J. Merkys. Jis sakėsi 
gerai neįsiskaitęs pareiškimo.

Lietuvos Laisvės Lyga visus 
ginklus atsuko prieš premjerę 
Kazimierą Prunskienę. Kaltina 
ją tuo, kad ji norinti Lietuvą par
duoti Maskvai. Laisvės Lyga tik
rai patriotinis sąjūdis, bet kartais 
reikalus sprendžia labai radika
liai, nori greitų sprendimų, prie 
kurių dartinėmis sąlygomis ne
galima prieiti.

Rusai ir lenkai, visa “Jadinst- 
va” liepos 21 surengė mitingą 
prieš Lietuvą. Baltarusijoje eina 
laikraštis Tarybų Lietuva, kuris 
puola dabartinę Lietuvos vyriau
sybę ir peršte perša senus laikus.

Tai ir yra skaidymasis. O to 
skaldymosi labai nori Maskva. 
Tegu tik lietuviai ginčijasi, skal- 
došf, nesutaria,’ tada vist atbėgs 
į Maskvos glėbį?

Ką galėtų padaryti šiuo klausi
mu išeivija? Reikėtų daugiau 
apie tai kalbėti, iškelti jų negero
ves. Gal tai sudrausmintų ne
nuoramas.

Vilniaus radijas įspėja ir dėl 
aukų Lietuvai. Kartais jos nuei
na ne tuo keliu. Štai Šaulių Są
jungos apygardų suvažiavime 
visi apygardų pirmininkai nubal
savo pašalinti sąjungos pirminin
ką, kad jis iš Amerikos gautus 
dolerius dėjo sau į kišenę, o ne 
į Sąjungos kasą. Minėjo ir tai, 

Liepos mėn. 11 d. 6 vai. v. 
Seklyčioje buvo sukviesta Lietu-
vių Fondo, L. B-nės vadovybės 
ir grupė spaudos žmonių, infor
maciniam susirinkimui, kuriame 
dalyvavo 30 asmenų.

Atidarydamas šį susirinkimą 
Antanas Juodvalkis pakvietė 
prel. Juozą Prunskį sukalbėti 
maldą, o po to, paprašė visus pa
sistiprinti vakariene.

Po vakarienės A. Juodvalkis 
pirmuoju kalbėti pakvietė LF ta
rybos pirm. Stasį Barą. Sis savo 
žodyje priminė praėjusio su
važiavimo nutarimą — skirti vie
ną milijoną dol. atsistatančiai 
Lietuvai. Bet šiuo atveju LF at
sidūrė keblioj padėty: turi keisti 
statutą ar laukti kito suvažiavi-
mo. Dabartiniu metu padėtis 

kad po Ameriką važinėja Ūkinin
ko patarėjo redaktorius ir renka- 
prenumeratą, o tai daryti jis ne
sąs įgaliotas.

Laukiame platesnių informa
cijų iš mūsų veiksnių, kurie tik
rai turi daugiau žinių apie pa
našius reikalus. Mūsų visų tik
slas— padėti Lietuvai. Nelauki
me greitų pasikeitimų. Viskas 
vystysis pamažu, bet į teigiamą 
pusę. Reikia kantrybės, ištver
mės ir Lietuvos kraštui ir mums, 
Visi turime veikti, budėti, veikti 
per savo senatorius, kongresma- 
nus, kitus valdžios atstovus. Visi 
turime tikėti į gražesnę Lietuvos 
ateitį.

Lietuvių Fondo spaudos konferencijoje dalyvavę žurnalistai. Sėdi iš k.: M. Valiukėnas, 
A. Juodvalkis, prel. dr. J. Prunskis, J. Žemaitis, A. P. Bagdonas. Stovi iš k.: V. 
Kirvelaitis, R. Likanderytė, J. Žygas, R. Steponavičiūtė, Br. Juodelis, J. Šlajus. Nuotr.
J. Tamulaičio

LIETUVIŲ FONDO PELNO PASKIRSTYMAS
dar neaiški, nežinia, kam persių
sti tą milijoną ir ar gaus tie, ku
riems paskirta. Prašė visų su
kaupti jėgas, kad ateinančiais 
metais būtų užbaigtas telkti 
penktasis milijonas, nes jam 
betrūksta tik 145,000 dol. lš- 
reiškė padėką LF iniciatoriui ar. 
Antanui Razmai, kurio skelbia
ma milijoninio fondo idėja rado 
pritarimą lietuvių tarpe ir duoda 
gražių vilčių ateičiai. Toliau jis 
dėkoja Pelno skirstymo komisijai 
ir jos pirm. Povilui Kiliui, ku
riems teko sunkus uždavinys iš 
daugybės pateiktų prašymų at
skirti tuos, kuriems tikrai LF pa
rama yra būtina. Taipgi dėkojo
L B-nei ir jos nariams, kurie visą 
laiką rėmė LF, dėkojo Alei Ste
ponavičienei, reikalų vedėjai, už 
nepaprastai tvarkingą ir uolų LF 
tvarkymą. Nepamiršo nė spau
dos žmonių, kurie savo straip
sniais propagavo LF idėją.

LF valdybos pirm. Algirdas 
Ostis trumpai peržvelgė LF isto
riją nuo pat jo įsikūrimo 1962 m. 
iki šiandien. Per 12 pirmųjų 
metų iki 1974 m. pelno buvo iš
dalyta tik 304,000 dol. O po to 
LF stiprėjant, per 14 metų jau 
išdalyta 3 milijonai, dol. LF ypač 
remia švietimą, jaunimą ir lietu
viško kultūros reikalus.

Rūta Juškienė, Finansų komi
sijos pirmininkė, pareiškė, kad 

LF kapitalas, investuojamas į pa
skolų lakštus ir korporacijų bo
nus, iš to gaunamas pelnas. Jos 
Standard Federal bankas pasi
žada panktajam milijonui paau
koti 1,000 dol.

Pelno skirstymo komisijos pir
mininkas Povilas Kilius pranešė, 
kad komisijos darbas vis sunkėja, 
nes gauta prašymų 1 milijono su
mai, o skirstymui lėšų teturėta 
ketvirtis milijono. Šių metų pel
no paskirstymas atrodo šitaip:

I. Lituanistiniam švietimui, į- 
skaitant mokyklas, jaunimo sto
vyklas, vadovėlių leidimą, mu
ziejus ir kt., skirta —56,825 dol. 
Studentų stipendijoms (studen

KĄ VEIKIA VLIKAS 
IR TAUTOS FONDAS

Tautos Fondo Tarybos 
posėdyje buvo perorganizuotos 
kai kurios Tarybos komisijos/ 
skyriai. Palikimų komisija liko ta 
pati — Algis Vedeckas ir Rima 
Gudaitienė. Finansų komisiją 
sudaro Jurgis Bobelis, Rima Gu
daitienė. Algis Vedeckas ir Juo
zas Blažys.

Buvo svarstomas informacijos 
reikalas. Romualda Šidlauskienė 
šalia generalinės sekretorės pa
reigų buvo paskirta perimti ir va
dovauti Tautos Fondo informaci
jos skyriui. Pranešimai bus regu

tams iš Lietuvos 50%) — 77,600 
dol. Tad iš viso švietimo reika
lams buvo paskirta 134,425 dol.

II. Kultūriniams reikalams 
skirta; menams, čia įeina premi
jos dailei, muzikai,.teatrui, žur
nalistikai — 17,500 dol., moksli
ninkams — 10,000 dol., ope
roms ir teatrams — 5,000 dol., 
Dailės muziejui ir Dailiųjų 
menų institutui — 10,000 dol., 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijai — 2,000 dol., mokslui, 
būtent, Lietuvos istorijos spaus
dinimui ir kitoms knygoms — 
19,000 dol. Iš viso kultūriniams

(nukelta į 4 psl.)

liariai siuntinėjami laikraščiams, 
kurių adresai turimi. Tie laik
raščiai, kurie negaus šio praneši
mo, prašomi pasiusti savo adre
sus į Tautos Fondo raštinę: Lit- 
buanian National Foundation, 
Ine. 86 - 21 114th Street, Rich- 
mond Hill, NY 11418.

Nežvelgiant toli į VLIKo/Tau- 
tos Fondo praeitį, čia paminėsi
me keletą įvykių, kurie pareika
lavo stambesnės Tautos Fondo 
finansinės paramos vien šiais 
metais Tautos Fondas paskyrė ir 
išmokėjo 10,000 dol senatoriaus
A. D’Amato kelionę į Lietuvą fi
nansuoti.

VLIKo pirmininko dr. K. Bo
belio prašomas, AFL-CIO prezi
dentas Lane Kirkland parašė 
laišką prezidentui Bush, prašy
damas Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo. Šio laiško 
perspausdinimą The New York 
Times laikraštyje stambia 
tūkstantine suma parėmė Tautos 
Fondas.

Ryšium su SR 4404, T.-F. Ta
rybos pirmininko J. Valaičio pa
stangomis buvo pasiųsti 73 
padėkos laiškai tiems senato
riams, kurie balsavo prieš sutei
kimą Sovietų Sąjungai MFN 
(Most Favorite Nation) statuso. 
Šią rezoliuciją redagavo VLIKas, 
pristatė Šen. D’Amato, kuris 
įnešė į Senatą. J. Valaičio 
padėkos laiškai susilaukė Lietu
vai labai palankių atsakymų iš 
Senatorių.

Romualda Šidlauskienė,
Informacijos skyriaus 

pirmininkė Tautos Fondo
taryboje

JONAS P U ŽINĄS
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KELIAS J LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

Kadangi Vilniaus vyskupystėje lietuvių baž
nyčiose yra vartojama pamaldose lenkiška kalba 
su politišku tikslu, tai lietuvių susirinkimas nu
tarė vienbalsiai išreikšti Vilniaus vyskupystėje 
gyvenantiems ir kovojantiems lietuviams gerinu
sį linkėjimą pasisekimo kovoje su lenkomanų 
kunigija už tiesas lietuviškos kalbos Lietuvos 
bažnyčiose ir papeikti šiandieninės bažnyčios 
tvarkų Vilniaus vyskupystėje” — (A. Milukas, 
Spaudos laisvės ir Amer. liet, organizuotės su
kaktuvės. Philadelphia, Pa., 1930, p.“293-295).

Tai buvo pirmas Lietuvos autonomijos reika
lavimas. Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai pla
čiai nuaidėjo krašte ir pasiekė net tolimiausias 
Lietuvos periferijas. Deja, tas politinis lietuvių 
sąjūdis rusų netrukus buvo užgniaužtas ir reikė
jo palaukti kitų lemiamų įvykių, kurie suduotų 
smūgį plačiajai Rusijos imperijai.

DIDYSIS KARAS IR LIETUVIŲ 
LŪKESČIAI

Pagaliau 1914 metais kilo Didysis karas, pa
laipsniui subūręs kariaujančias valstybes į du 
didžiulius blokus. Vienoje pusėje susispietė vad. 
sąjungininkai, arb" aliantai: Rusija, Prancūzija, 

Britų imperija, Italija, nuo 1917 metų JAV-bės, 
Japonija, Rumunija, Serbija, Juodkalnija, Grai
kija, Belgija, Portugalija. Antrajame bloke susi
telkė Vokietija, Austro-Vengrija, Bulgarija ir 
Turkija. Ilgai j ieškota karo kaltininko, visi kra
tėsi atsakomybės ir bandė aiškintis prieš pasau
lio opiniją. Teisintasi, jog jos kariaujančios be- 
gindamos savo tautos gyvybinius interesus ar už- 
stodamos mažąsias tautas. Pvz. tokia Rusija sa
kėsi kariaujanti dėl slavų tautų išlaisvinimo iš 
Austrijos jungo, todėl, vos tik karui prasidėjus, 
Lenkijai pažadėta autonomija. Karas, kad ir bai
sus savo eiga, stiprino pavergtų tautų laisvės 
troškimą. Ir lietuviai greitai susiorientuoja, pra
deda sekti karo įvykius ir iš atskirų reiškinių da
ryti atitinkamas išvadas ar sprendimus. Jau 1915 
metų pavasarį ir vasarą rusams netekus apie 2,5 
milijonus karių, praradus Lietuvos, Kuršo ir Len
kijos teritorijas, įvykius stebintiems lietuvių vei
kėjams brendo mintis, kad po karo Lietuva nebe
grįš ta pačia forma į Rusijos imperijos ribas. Ir 
Vokietijos nepasisekimai Vakaruose teikė vilčių, 
kad jų okupacija Lietuvoje taip pat ne amžina. 
Todėl kiek tik sąlygos leido krašte ir Rusijoje, 
taip pat laisvėje gyvenančių lietuvių imta kelti 
Lietuvos laisvės reikalas.

JAV IR ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ VEIKLA 
KARO PRADŽIOJE

Patys pirmieji didelės akcijos ėmėsi Jungti
nių Amerikos Valstybių lietuviai, tik jų tarpu
savio ideologinės kovos labai trukdė bendrą dar
bą. Todėl ilgai nebuvo įmanoma sudaryti vienin
go koordinacinio organo, kuris batų galėjęs 
veiksmingiau dirbti Lie+ ”• ; r< kalui. r ’

ano s’ riu:. < .ku. J k ’e 

dirbo su tautininkais), tautininkai ir socialistai. 
Ir 1914 m. kilus I pasauliniam karui, kada teko 
rūpintis ne tik dėl karo Lietuvoje nukentėjusiais 
savo tautiečiais, bet ir Lietuvos laisvės atstaty
mu, nebuvo įmanoma sudaryti bendro šalpos or
gano ar sušaukti bendrą suvažiavimą aktualie
siems Lietuvos reikalams apsvarstyti. Atsirado 
net trys fondai dėl karo nukentėjusiems Lietu
voje šelpti: katalikų — Tautos Fondas, socialistų 
Šelpimo Fondas ir tautininkų — Autonomijos 
(nuo 1917m. Neprigulmybės) Fondas. Todėl 1914 
m. įvyko net du seimai: rugsėjo 21-22 d. Čikago
je katalikai (dalyvavo ir dalis tautininkų) sušau
kė Amerikos Lietuvių Politišką Seimą, o spalio 
1 d. socialistai su tautininkais Brooklyne suruošė 
antrąjį Visuotinį Amerikos Lietuvių Seimą (pir
masis buvo 1906 m. Filadelfijoje). Abiejuose sei
muose pasisakyta ir būsimos Lietuvos reikalu 
Štai tų seimų nutarimai.

Amerikos Lietuvių Politiškame Seime Čika
goje 1914 m. rugsėjo 21-22 d. buvo priimti šie 
nutarimai:

Amerikos Liet. Politiškasis Seimas Chica- 
goje Rugsėjo 21-22, 1914, susidedantis iš 250 pa
siuntiniu atstovaujantis pusę miliono išeivių lie
tuvių, nutarė:

1. Reikalauti Lietuvai kuoplačiausios politiš
kos autonomijos, remiantis plačiai suprastu etno
grafijos principu — ne vien kalbos žvilgsniu, bet 
taip-pat būdo, tradicijų, ir papročių, imant ne tik 
Didžiau Li^tuvr P-"'/



r ANGLIJOS LIETUVIO STAMBI
> DOVANA TAUTOS FONDUI

Tautos Fondas yra gavęs 
pažadą iš Anglijos lietuvio, kad 
jam atsiųs stambią auką — 
10,000 svarų. Tas dosnus lietuvis 
yra J. Domeika, jis gyvena Not- 
tingham, Anglijoje. Gyvena to
kioje miesto dalyje, kuri yra pa
versta muziejumi ir vadinasi 
Sneinton. Visi tos sekcijos namai 
yra valdžios priežiūroje. Jų pats 
negali nei remontuoti nei pa
keisti. Jie turi išlikti ateičiai to
kie, kokie atėjo iš praeities. Jei 
reikia kur remontuoti, tai atlieka
valdžia. svarų. Valdžia nenori, kad namą

Juozas Domeika, dosnusis aukotojas Tautos Fondui, stovi tarp 
dviejų Nottingham miesto pareigūnų. Kairėj miesto tarybos 
narys ir kancleris A. D. Satti, dešinėje miesto burmistras 
lordas Martin Suthers.

Slapta ji

J. DOMEIKA

ŠEŠUPĖS KANČIOS

Šešupė teka Suvalkijoje. Garsi dievaitė Lietuvos.
Jos broliai — Nemunas ir Neris meldžia Aukščiausiojo palaimos, 

e kalba susigūžę, kiek buvo laimės praeity.
fjaCrny’stė,' dar bent kartą, priglausk) mus savo širdy. '

Mes siekėm Juodąsias jūras, pūškavom iki Palangos, 
Čia vainikus merginos pynė, dėjo didvyriams ant galvos; 
čia žalios lankos nusitiesę, lyg laumės juostą danguje; 
Čia Vytautas ir Gediminas ilsėjosi, pavargę po kovos.

Garbinga buvo mūsų tėvynė, kurią vadinam Lietuva.
Visam pasauly išgarsėjus. Mums lenkė galvas net Maskva. 
Dabar mes kenčiame vergiją, viso pasaulio užmiršti, 
Ir niekas mūsų nesupranta, kad esam rusų pavergti.

Kai kitos tautos džiaugias laisve, tyru oru ir gamta, 
Mūsų tėvynė nuniokinta, priešo šiukšlėms užversta.
Ateik, jaunyste, j pagalbą, sutraukyk priešo grandines, 
Ir leisk sena vaga tekėti ne tik šiandien, bet per amžius.

VILNIAUS TEATRALAI CHICAGOJE

Tuo pačiu metu, kai lankėsi 
Vilniaus universiteto daininin
kės, Chicagoje viešėjo ir Vil
niaus Jaunimo Teatro (ameri
kiečių spaudoje jis buvo pristato
mas kaip “State Theatre of Lit- 
huania”) aktoriai — iš viso 40 
žmonių. Jie čia atvyko j Chicagos 
Tarptautinį Teatro festivalį, pa- 
sirodydami antrą kartą iš eilės. 
Tokio pakvietimo nėra gavusi jo
kia kita pasaulio teatro grupė.

Vilniaus teatralai šį kartą 
turėjo sunkumų su įvažiavimu į 
JAV, nes laiku negavo šio krašto 
vizų (panašiai kaip ir Lietuvos 
Mažasis teatras, kuris vizų prašė 
būdamas Kanadoje). Dėl šios 
priežasties vilniečiai savo vieš
nagę Chicagoje turėjo žymiai su
trumpinti; teko nubraukti net 
pirmuosius du spektaklius.

Atvykę birželio 27 d. vidur
naktį, jie jau kitą dieną didžiulia
me Blackstone teatre miesto 
centre parodė pirmąjį savo vei
kalą — “Kvadratą”. Sekantį va
karą buvo duotas “Ilga kaip šimt
mečiai diena” spektaklis. Iki lie
pos 1 dienos vakaro pasikeičiant 
buvo duoti 6 spektakliai (šešta
dienį ir sekmadienį — po du).

Kaip atrodė, publikai geriau 
patiko “Kvadratas” — šis veika
las trumpesnis ir gal aiškesnis, 
nors savo turiniu vienodai sun
kus ir problematiškas. Jis vadi

Ir J. Domeikos namas yra pa
jungtas tai tvarkai. Jo namas 
gana didelis, apie 150 metų se
numo. Kadaise jį pastatė Nottin- 
ghamo šerifas. Jis buvo skirtas 
našlaičiam priglausti. Vėliau 
buvo perduotas bažnyčiai ir pa
verstas klebonija. Todėl namas 
turi dideli kiemą, o tokių kiemų 
retai kur rasi.

Toje miesto sekcijoje yra ir 
daugiau istorinių pastatų. 
Trečios durys nuo J. Domeikos 
namas parduodamas už 80,500 

namas meilės istorija tarp kalinio 
ir merginos, su kuria šis bendra
vo savo pasigamintu aparatu. 
Veikale šios svarbiausios figūros 
įvardintos ne realiais vardais, o 
tik “Jis” ir “Ji” (vaidino Kostas 
Smoriginas ir Dalia Overaitė). 
Prie jų dar prisidėjo gana įtiki
nantis kalėjimo sargas Remigijus 
Vilkaitis.

Po pirmojo “Kvadrato” spek
taklio vyko priėmimas Blacksto
ne viešbučio (jis šalia teatro) 
didžiojoje pokylių salėje. Čia su
sirinko netoli tūkstančio žmo
nių, daugumas tų, kurie žiūrėjo 
spektaklį. Pobūvios metu sveiki
nimo kalbą pasakė Lietuvos gen. 
garbės konsulas Vaclovas Kleiza.

Labai ištęstas ir gal mažiau įti
kinantis buvo antrasis veikalas 
“Ilga kaip šimtmečiai diena”. Jis 
tęsėsi net 3 valandas ir publika 
taip ilgai nelabai sugebėjo susi
kaupti. Tačiau įspūdis buvo ne
blogas, nes aktoriai suvaidino 
gerai. Gal tik nereikėjo mankur- 
to scenos, kuri vargu ar prisidėjo 
prie pačio veikalo supratimo, o 
jį tik gerokai ištęsė. Tačiau, kaip 
aktoriai teigia, čia buvo toks re
žisieriaus Eimunto Nekrošiaus 
noras ir su tuo reikėjo sutikti.

Apie šiuos spektaklius būtų 
galima daug rašyti, nes jie tikrai 
neeilinis įvykis Chicagos kultūri
niame gyvenime. Vargu ar grei
tai vėl matysime vilniečius Chi-

nupirktų koks atkeliavęs iš kitų 
kraštų, nes tada pinigas iškeliaus 
iš Anglijos. Jie taupo Savo turtus.

Šioje miesto dalyje yra gimęs 
pasaulinė garsenybė — genero- 
lasWilliam Booth, kuris įkūrė 
“Salvation Army”, veikiančią 
viso pasauli laisvuose kraštuose. 
Jo namas paverstas muziejumi, 
turistų gausiai lankomas. Šis 
istorinis namas yra apie šimtas 
metrų nuo J. Domeikos namo.

Čia pat yra vėjinis malūnas. 
Jo amžius 200 metų, o ir šiandien 
jis sukas ir tvarkingai dirba. Jį 
irgi globoja tie patys konservavi
mo nuostatai. Malūno savininkas 
yra Mr. George Green, garsus 
matematikas. Jo matematika pa
sinaudojo net amerikiečiai, ga
mindami atominę bombą.

Žodis Lietuvos jaunimui
Šią stambią auką skirdamas 

Tautos Fondui, J. Domeika daug 
dėmesio skiria jaunimui. Jis 
nori, kad jaunimas pažintų Lie
tuvą, kd jaunuoliai žinotų, kur 
ta Lietuva yra ir kas jai nutiko. 
Savo patriotinius jausmus ir 
linkėjimus jis nusako viename 
eilėraštyje, kuris parašytas lais
vame stiliuje. Eilėraštyje ap
žvelgia Lietuvos praeitį, jos var
gus, dabartį ir šaukia visus į dar
bą Lietuvos labui. Eilėraštį 
spausdiname atskirai.

Padėka
Tautos Fondo vadovybė 

nuoširdžiai dėkoja šiam kilniam 
lietuviui, kuris tokia stambia 
auka parėmė Fondo veiklą. 
Dėkoja ir už tai, kad jis suprato 
momento svarbą, kai Lietuva at
bunda, kai reikalinga visų pagal
ba padėti jai atsikelti nepriklau
somam gyvenimui.

Šis jo kilnus pavyzdys tegu pa
skatina ir kitus auka paremti 
Tautos Fondo darbus, kurie ir 
yra skirti-Lietuvos laisvinimui.* 
(P-j-)

KLAUSIMAS NE “AR
Mažiau Kalbų Daugiau Darbų

Pasaulinio garso pianistas Ar- 
thur Rubinstein, kartą buvo pa
klaustas, ar jis būsiąs pasaulyje 
geriausias pianistas. “Ne”, —at
sakė menininkas. “Mūsų pasau
lyje nėra nieko geriausio — tik 
skirtingo.” Sutinku su garbingu 
pianistu! Lietuvos vyčių 77-tas 
seimas, įvykęs liepos 26 - 29 Pitt- 
sburgh, PA, tikrai buvo skirtin
gas. Seimui šeimininkavo 19 
kuopa. Rengimo komitetui pir
mininkavo Jonas Baltrus, o jo pa
vaduotojas buvo Dovidas Venc
lovas.

cagos didžiosiose scenose, ne
bent jie ką nors ypatingo pastaty
tų. Tačiau reikia neprarasti vil
ties, kad jie Chicagos teatro 
mėgėjus (nebūtinai lietuvius) 
dar ne kartą pradžiugins.

Kalbant apie šį teatrą, reikia 
pažymėti, jog amerikiečiai kriti
kai davė labai teigiamas šių pa
statymų (ypatingai “Kvadrato”) 
recenzijas. Tas, aišku, labai pa
drąsina svečius iš Vilniaus ir Chi
cagos Tarptautinio Teatro festi
valio rengėjus tolimesnei drau
gystei.

Tuoj po minėtų vaidinimų 
dauguma vilniečių grįžo į na
mus. Pasiliko tik jų dešimtukas, 
kuris “Margučio” pakviestas Jau
nimo Centre liepos 3-4 dienomis 
suvaidino lietuviams. Čia buvo 
parodytas ne koks problematiš
kas kūrinys, bet sena J. Žemaites 
komedija Trys mylimos”. 
Tačiau lietuvių publika, kuri 
daugiau tik pasijuokti nori, o ne
sigilinti į rimtas problemas, 
šiuos spektaklius priėmė šiltai ir 
entuziastingai. Na, ir publikos 
šiuose renginiuose, nežiūrint ka
ršto oro, netrūko.

Edvardas Šulaitis

Lietuvių Fondo spaudos konferencijos dalis dalyvių. Iš k.: J. Žygas, B. Jasaitienė, M. 
Remienė, dr. G. Balukas. Nuotr. J. Tamulaičio

LIETUVIŲ FONDO PELNO PASKIRSTYMAS
(atkelta iš 3 vsl.) 

reikalams šiais metais skirta — 
63,500 dol.

III. Visuomeniniams reika
lams: Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų centrui, muzikologijos 
archyvui ir kt. — 3,400 dol., stu
dentų vasaros darbams, suriš
tiems su lituanistika skirta — 
19,200 dol., lietuviškai spaudai 
ir radijui — 23,000 dol., Vyre
sniųjų lietuvių centrui, Jaunimo 
Centrui, Kultūros Židiniui N.Y. 
— 4,000 dol. Įvairiems kitiems 
tikslams, kaip religiniams, jauni
mo kongresui ir 1.1, mažesnėmis 
sumomis, žodžiu, iš viso visuo
meniniams reikalams skirta — 
68,030 dol.

Tos visos sumos sudaro 265,955 
dol. Paskirsčius tą sumą procen
tais gauname taip: Lituanisti
niam švietimui — 50%, kultūri

”, BET “KADA”

Iš 5 apskričių suplaukė per 
350 delegatų bei svečių. Prieš 
seimą buvo miesto apžiūrėjimas 
ir golfo rungtynės. Per seimą 
vyčių jaunimas turėjo atskirą 
programą. Jie pasirodė pasku
tinėje sesijoje.

Ketvirtadienį, liepos 26, sei
mo atidarymo mišios buvo Sv. 
Kazimiero bažnyčioje. Koncele- 
bravo vyčių centro valdybos dva
sios vadas kun. Juozas Anderlo- 
nis ir Draugo administratorius 
kun. Petras Cibulskis, MIC. Per 
mišias buvo prisimintas neseniai 
miręs parapijos klebonas Walte- 
ris Karaveckas.

Tą dieną viešbučio prieangyje 
buvo rodoma Karolio Matuzo vi
deojuosta — Lietuvių diena 
1939 m. Pasaulinėje parodoje, 
New Yorke. Patraukė didelį 
viešbučio lankytojų dėmesį.

Pirmoje sesijoje centro valdy
bos pirmininkė Ona Klizas War- 
go pranešė apie paskutiniųjų 
metų organizacijos veiklą. Šiuo (nukelta į 5 psl.)

Per Lietuvos vyčių seimą vyksta simpoziumas “Kaip dabar galima padėti Lietuvai”. 
Iš k.: Robertas Boris, Nijolė Sadūnaitė, kun. Juozas Anderlonis, Loreta Stukienė, Rita 
Zakarkaitė. Nuotr. D. Bulvičiutės

niams reikalams 24% ir visuome
niniams reikalams 26%

Pelno skirstymo komisiją su
darė: LF atstovai — pirm. Povi
las Kilius, Gediminas Balukas, 
Marija Remienė ir antrininkė 
Daina Kojelytė, L.B-nės atsto
vai — Petras Kisielius, sekret. 
Aušrelė Liulevičienė, Robertas 
Vitas ir antrininkas Arvydas Ta
mulis.

Baigdamas savo pranešimą, P. 
Kilius dėkojo savo komisijos na
riams, L. B-nei, daug pasišven
timo parodžiusiai Rūtai Juškie
nei, LF Tarybos pirmininkui S. 
Barui ir Alei Steponavičienei. Po 
to vyko trumpos diskusijos, o 
pirm. S. Baras pranešė, kad 
leidžiama LF knyga, prašė pa
teikti nuotraukų. Pranešė, kad 
Lietuvos istorijos I ir II tomas 
pasirodys dar šiais metais, o 

metu organizacija turi 4741 narį 
iš 5 apskričių. Pirmininkė pa
linkėjo sėkmingo seimo ir kad 
greit seimas įvyktų laisvoje Lie
tuvoje. Juk seimo šūkis buvo: 
“Klausimas ne “AR”, bet “KA
DA” Lietuva bus laisva.

Sekė gausybė sveikinimų 
asmeniškai bei raštu. Visi pa
stebėjo, kad šiemet nebuvo svei
kinimo iš prezidento George 
Bush. Gal jam nepatiko gausybė 
laiškų, telegramų bei peticijų, 
kurias vyčiai jam nusiuntė?

Tarp asmeniškai sveikinančių 
buvo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės vicepirmininkė Mil
da Lenkauskienė. Ji pabrėžė kad 
vyčių istorija yra visiem pavyz
dys ir kad mes saugotumėm Vytį 
ne tik vėliavoje, bet ir širdyje.

Tą vakarą atsigaivinome plau- 
kiojant laivu per tris upes: Mo- 
nongahella (tikrai!), Ohio ir Alle- 
gheny, kurios supa Pittsburgho 
miestą. Čia mes dainavome, fo
tografavomės ir vaišinomės prie 
gausaus švediško stalo. Visos 
dietos įšoko į upes!

Liepos 27 įvyko pirmasis sim

trečiasis ir ketvirtasis dar tebe 
rašomi.

A. Juodvalkis pristatė sveči 
iš Lietuvos, Evaldą Kliučinską 
socialiniu reikalų direktorių, ku 
ris savo žodyje aiškino sav< 
užduotį, norįs susipažinti su so 
cialiniu draudimu, kuris bus pri 
taikytas ir nepriklausomoje Lie 
tuvoje.

Kaip ir visuomet, susirinkime 
vyravo draugiška pakili nuotai
ka, visus jungė LF idėja ir jos 
reikalavimas. Užbaigiamajame 
žodyje A. Juodvalkis pasidžiau
gė, kad LF vadovybėje turime 
jaunesnės kartos atstovų — Vy
tenį Kirvelaitį, Ramoną Stepo
navičiūtę, Rūtą Juškienę, žurna
listę Ritą Likanderytę. Jie pe
rims darbus', kai Vykesnieji pa
vargę turės pasitraėKR.

APB

poziumas — “Susipažinkim su 
Nijole Sadūnaite.” Ji buvo šiltai 
sutikta ir pagerbta atsistojimu. 
Ji kalbėjo lietuviškai, vertė kun. 
Juozas Anderlonis, kurio lietu
vių kalba nuolat tobulėja. Ome
nyje liko šie Nijolės sakiniai:

“Mes per kančią girdime Vieš
paties balsą. Aš pridedu savo 
mažą auką prie Viešpaties di
džios. Auka yra druska, kuri iš
laikė Lietuvą. Meilė ir gailestin
gumas turi būti lydimi išmintin
gumo. Netikėkim viskuo ką gir
dime. Gorbačiovas turi ge
ležinius dantis, jo partijos bilie
tas jau 50 metų persunktas ne
kaltųjų krauju. Komunistai iš ka
pitalistų pasiskolins virvę, su ku
ria jie juos pakars”.

Baigiant kun. Anderlonis taip 
apibūdino Nijolę: Ji taip pat turi 
geležinius dantis, siekiant tie
sos. Kaip ir šv. Pranciškus davė 
daug, bet gavo daugiau. Prisi
mintinas kan. Petro Raugo, kurį 
Nijolė slaugė, posakis, kurį jis 
dažnai kartodavo: “Kaip aš pa-



KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS 
LIETUVIŲ KUNIGŲ TARPE

Neseniai pasibaigė Putnamo 
seselių vienuolyno sodyboje įvy
kusios metinės lietuvių kunigų 
rekolekcijos. Joms vadovavo 
buvęs Sibiro kalėjimų kankinys 
kun. Sigitas Tamkevičius, S.J., 
dabar einąs Kauno Kunigų semi
narijos dvasios tėvo pareigas.

Rekolekcijos prasidėjo birže
lio 4 vakare ir baigėsi birželio 8 
per pietus. Tai buvo jau 14-os iš 
eilės metinės lietuvių kunigų re
kolekcijos, kurias organizuoja 
JAV Kunigų Vienybė.

Šiemet dalyvių skaičius buvo 
bene pats didžiausias. Dalyvavo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir 
38 kunigai.

Ramus tonas, giliai išmąstytos 
ir gyvenimo bei kančių subran
dintos mintys, kurias rekolekcijų 
vedėjas pateikė ramiu ir 
sklandžiai plaukiančiu sakiniu 
buyo kunigams tikra dvasios 
šventė. Vakariniai pokalbiai šalia 
suteiktos gausios informacijos vi-

sus dalyvius dar labiau sujungė 
ir įtraukė j aktyvų dalyvavimų.

Buvo galima pajusti, kad šiuo 
atvykimu ir įspūdingu minties 
perteikimu rekolekcijų vedėjas 
tarsi pastatė tiltą, kuris mus su
jungė su Lietuva, ir ne viename 
pažadino ryžtą, keliams kiek at
sivėrus , vykti ten — į tą kraštą 
ir pas tuos žmones, kur yra mūsų 
tikrosios šaknys.

Ilgai dar aidės šių rekolekcijų 
pažadinta mūsų sielose pragydu
si maldos giemė ir autentiškas 
maldos žodis.

Darbščiosios ‘ir vaišingosios 
Putnamo lietuvaitės seselės ir 
visa jauki atmosfera bei tikras 
lietuviškas vaišingumas bei glo
ba buvo tuo nuostabiuoju fonu, 
kuriame praėjo šių metų reko
lekcijos.

Dėkinga širdimi visi skirstėsi, 
nešdami savy turtą, kurio 
žodžiais neišreikši.
K.V.C.

Dalis lietuvių kunigų, dalyvavusių rekolekcijose Putnam, Conn.

jų studentams suteiks bakalauro 
laipsnį. Naujojo universiteto 
rektoriumi yra prof. Edmundas 
Zavadskas.

ALGIRDAS BRAZAUSKAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas šiais metais įvyks rugsėjo 
11 - 13 Putnam, Conn.

— Alfonsas Krivickas, ilga
metis Vasario 16 gimnazijos mo
kytojas — dailininkas, iškankin
tas vėžio ligos, mirė birželio 22. 
Palaidotas birželio 28 Hūtenfel- 
do kapinėse.

— Kaune verčiant Dzeržin
skio ir Kapsuko paminklus akty
viausiai sukosi Kauno medicinos 
akademijos politekonomijos vyr. 
dėstytojas Stasys Buškevičius.

ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

— Vilniaus nauju liaudies de
putatų tarybos pirmininku iš
rinktas iš trijų kandidatų Arūnas 
Grumadas.

Lenino bronzinė statula, kuri 
stovėjo karo muziejaus sodelyje, 
rugpjūčio 6 buvo pašalinta iš so
delio. Taip pamažu pašalinami 
visi sovietiniai paminklai.

— Kauno politechnikos insti
tutas yra priimtas į Tarptautinę 
studentų techninės patirties 
mainų asociaciją, kuri jungia arti 
60 pasaulio šalių aukštąsias mo
kyklas. KPI jau gavo pasiūlymų 
šių metų studentų praktikoms 
Vakarų Vokietijoje, Danijoje, 
Suomijoje ir kitur.

-KCI • <12-KLAUSIMAS NE “AR 
BET “KADA”

(atkelta iš 4 psl.) 

siilgstu tos dvasios, kuri dvelkė 
kalėjime!” Bet tai nenuostabu. 
Juk Nijolei jos laimingiausias lai
kas buvo 6 metai, praleisti kalė
jime. Su Dievo pagalba Lietuva 
jau eina pramintu keliu...parti
zanų, disidentų, politinių kali
nių, kankinių...

Po pietų buvo antras simpo
ziumas “Kaip mes galime padėti 
Lietuvai dabar bei ateityje 
Moderavo Lietuvos vyčių Sv. 
Kazimiero gildos pirmininkas 
Robertas Boris.

Simpoziumas susidarė iš 3 da
lių: politinėje (reagavimas, rašy
mas, telefonavimas, telegramų 
siuntimas, protestavimas) kalbė
jo Loreta Stukienė; humanita
rinėje (Religinė Šalpa, Caritas) 
— Rita Zakarkaitė; dvasinėje 
(Šv. Kazimiero gildą, knygos 
Lietuvai ir malda) — Nijolė 
Sadūnaitė.

Rita Zakarkaitė yra slaugė, 
specializuojasi vėžio ligos gydy
me. Ji neseniai lankėsi Lietuvoje 
ir pranešė apie pasibaisėtiną 

Per Lietuvos vyčių seimą jaunuoliams įteikiamos premijos. Prie pulto Lietuvos centro 
valdybos III vicepirm. jaunuoliams Sabina Henson. Nuotr. D. Bulvičiūtės

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

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

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

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

Romas Pūkštys
TRANSPAK - ištaiga veikia kasdien 9-5 v. v.
2638 W. 69th St. Seat. 9-2 v. p^
Chicago, IL 60629 1-312-436-7772

— Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos sekretorius 
pranešė, kad Lietuvos parla
mentas atostogaus rugpjūčio 
mėnesį ir iki rugsėjo 10.

— Vilniaus inžinerinio staty
bos instituto mokslų taryba nu
tarė nuo rugsėjo 4 keisti moky
mo profilį ir institutą vadinti Vil
niaus technikos universitetu. Tą 
nutarimą dar turi patvirtinti Lie
tuvos AT. Ši aukštoji mokykla, 
utžsienio universitetų pa
vyzdžiu, po ketvertų metų studi-

Lietuvos ligoninių padėtį. Pa
vyzdžiui: daktarams nėra nei in- 
temo nei rezidencijos; vaistai 
dažnai sumaišomi; 140 pacientų 
yra tik 2 tualetai ir 1.1. Daugu
mas ligonių nutarę mirti namie, 
prižiūrimi giminių, neprašyti li
goninių “pagalbos”. Ko Maskva 
nepasiekia su kulkom, tai padaro 
su užkrėtimu!

Šis simpoziumas sukėlė tokią 
didelę reakciją, kad, vadovau
jant vyčių Šv. Kazimiero Gildos 
pirmininkui Robertui Boris ir 
vyčių Katalikų Fondo pirminin
kei Florence Zaleskas, per seimą 
buvo surinkta per 11,000 dol., 
siųsti 40 pėdų ilgio konteinerį, 
pripildytą daugiau negu pusės 
milijono dolerių vertės vaistų ir 
medicininių priemonių į Lietu
vą. Tai vyčių Kalėdų dovaną tau
tiečiam. Jau pradėta galvoti apie 
Velykų dovaną.

Išdilo “čia” ir “ten”, visi tapo 
viena lietuviška šeima, siekia
nčia laisvės. Šis Lietuvai lėšų 
rinkimas tapo lyg televizijos 
telethonas. Suma kilo ir kilo, bet

— Lietuvos vyriausybė liepos 
3 gavo telegramą, kurioje TSRS 
susisiekimo ministerija pranešė, 
jog geležinkelių viršininkams 
nurodyta pateikti vagonus be 
kliūčių visiems kroviniams per
vežti į Lietuvą. Turint omenyje, 
kad Sovietų Sąjungoje trūksta 
vagonų, krovinių gavėjai per
spėjami tuoj pat juos iškrauti.

Lietuvos Aukšč. taryba nutarė 
šaukti jaunus vyrus į nepriklau
somą apsaugą, kuriai bus pavesta 
saugoti sienas, vyriausybės pa
status ir atlikti kitus saugumo 
uždavinius, bet paliko jiem 
teisę, jei jie to pageidautų, atlikti 
karo tarnybą sovietų armijoj.

sustųjp ties 9000 dol. Čia į pagal“* 
bą atskubėjo Antanaičių šeimos 
dosnumas — Julia Antanaitytė- 
Kovvrak (nevvjorkiečiams žino
mos Marytės Šalinskienės sesuo) 
įteikė 1000 dol. auką.

Vakare įvyko koncertas, kurio 
programą atliko solistai Rasa 
Krokytė ir Bronius Krokys, gita
ristas ir solistas Juozas Kazinskas 
ir smuikininkė Brigita Kazin- 
skienė. Visi buvo šiltai sutikti ir 
atidžiai išklausyti. Antra dalis 
ypatingai patiko klausytojams. 
Čia jie buvo pakviesti dainuoti 
kartu.

Po koncerto Pittsburgho lietu
viškos radijo programos vedėjas 
Vytautas Jucius pagerbė ilga
metį 19 kuopos narį Albiną 
Onaitį, kuris prie organizacijos 
priklauso 70 metų. Jis į vyčius 
įstojo 1921, būdamas 16 m. Jis 
1954 pirmininkavo Pittsburgho 
vyčių seimui. Nors Pittsburgho 
plieno fabrikų liepsnos jau seniai 
užgeso, bet Lietuvos vyčiam ir 
Lietuvai meilė Albino širdyje 
dega dar labai karštai.

(Bus daugiau)
Dalia Bulvičiūtė

Kultūros Židinio valdyba lie
pos 28, šeštadienį, 6 v.v. su
rengė Lietuvos vicepremjero Al
girdo Brazausko susitikimą su 
lietuvių visuomene. Renginį 
tvarkė ir organizavo Kęstutis 
Miklas. Žmonių atsilankė per 
porą šimtų.

Scena buvo papuošta dviem 
lietuviškom vėliavom ir dideliu 
Vyčiu. Ilgas stalas apdengtas 
nauja žalia gelumbe. Aplinkui 
sustatytos kėdės prezidiumui.

Renginiui vadovavo Kęstutis 
Miklas, kuris stropiai parengė ir 
išdėstė visą programą. Ant stalo 
prieš kiekvieną buvo padėtos di
delėm raidėm įrašytos jų pa
vardės. Vadovas į garbės prezi
diumą pakvietė šia tvarka: Dar
bininko vyr. redaktorių Tėv. dr. 
Kornelijų Bučinį, LB .N Y. apy 
gardos atstovą ir Laisvės Žiburio 
direktorių Romą Kezį, Tautos 
Fondo pirmininką Juozą Gie
draitį, Kultūros Židinio tarybos 

-.pirmininką Algirdą Mačiulaitį,

— Kun. Alfonsas Svarinskas, 
dvejus metus keliavęs po viso 
pasaulio lietuvių kolonijas, 
pelnęs energingo kovotojo dėl 
Lietuvos laisvės vardą bei garbę, 
grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti 
Kauno arkivyskupijos kurijoje. 

TRANSPAK

TRANSPAK FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

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

prekybininką iš Chicagos Vytau
tą Valatkaitį, svečią iš Lietuvos 
akademiką Raimundą Rajecką, 
Lietuvos gen. konsulą Anicetą 
Simutį ir Lietuvos premjerą Al
girdą Brazauską.

Svečią iš Lietuvos, premjerą 
A. Brazauską, apibūdino K. 
Miklas. Jis esąs rokiškėnas, 58 
metų amžiaus, inžinierius ener
getikas, ėjęs įvairias pareigas 
valdžios viršūnėse, išrinktas de
putatu ir vicepremjeru.

A. Brazausko žodis
Svečias yra gražaus sudėjimo, 

moka kalbėti. Kalba paprastai, 
logiškai, ir jo kalba klausytoją pa
traukia, įtikina. Jei kartais nesu
tinki su jo mintim, bet jas pager
bi už kultūringą jų pristatymą.

Ką nors naujo jis beveik ir ne
pasakė, bet buvo miela išgirsti 
iš pirmųjų šaltinių, žinias papil
dyti kokiom nors detalėm, im
presijom.

Pradėjo nuo to, kad jis ekono
miniais klausimais daug laiko 
pašventė su lietuviais. Buvo 

' prievartos laikai. Išorinės jėgos 
padarė didelės žalos kraštui, bet 

I nuo 1988 metų pasikeitė. Pasi
keitimas prasidėjo tų metų

(nukelta į 8 psl.)

— Lietuvos Respublikos paš
to ženklo projektui sukurti kon
kurso taisyklėse pažymima, kad 
pašto ženkluose būtų atvaizduoti 
atgimstančios lietuvos simboliai: 
Vytis, Gediminaičių stulpai, 
rūtos šakelė, Laisvės paminklas 
Kaune, Vilniaus Aušros Vartai ir 
pan. Pašto ženkle turi būti žodis 
“Lietuva”, ženklo vertė ir leidi
mo metai. Konkursas baigtas 
1990 liepos 15.

— Amerikos Psichologų Są
junga paskyrė dr. Vytautui Bie
liauskui Xavier universiteto pro
fesoriui, 1990 metų premiją, pa
vadinta “For Excellence in Con
sulting Psyhology”. Ši premija 
kartu su 1000 dot. čekiu jam bus 
įteikta rugpjūčio 12 metiniame 
A. P. A. suvažiavime Bostone.! 
Prof. dr. V. Bieliauskas yra da-’ 
bartinis PLB valdybos pirminin
kas.

— Vilniuje prasidėjo komer
cinė prekyba. Universalinė par
duotuvė “Vaiva” išsyk pakeitė 
viską: prekių asortimentą, 
pikėjus, darbo stilių ir pinigų 
apyvartą. Per pirmąją dieną ko
mercinėmis kainomis parduota 
prekių už 206,000 rublių. Niekas 
netikėjo tokio žmonių 
antplūdžio. Žmonės pirko bran
giausias prekes: iki 3000 rublių 
kainuojančius indų servizus, 
daugiau kaip 1000 rublių įvertin
tus moteriškus švarkelius, ko
stiumėlius ir megztinius.

— Jurgis Malskis, Clevelande 
gyvenąs aktyvus visuomeninin
kas, liepos 4 atšventė 80 metų 
amžiaus sukaktį. Savo veikla 
reiškiasi Lietuvių Bendruo
menėje, Ramovėnuose, Dievo 
Motinos parapijoje, pensininkų 
organizacijoje.

— Akademinio Skautų Sąjū
džio studijų dienos vyks 
rugpjūčio 16 - 19.

- JAV LB Komunikacijos cent
ro Philadelphijoje vedėjas Vy
tautas Maciūnas liepos 21 buvo 
sukvietęs politinės veiklos dar
buotojų susitikimą. Posėdyje da
lyvavo JAV LB Visuomeninių 
reikalų koordinacinio komiteto 
pirm. dr. Tomas Remeikis ir 12 
politinės akcijos grupių atstovų. 
Sutarta sukurti platesnį informa
cijos tinklą su asmenimis, kurie 
veikia politinėje plotmėje. 
Nuspręsta rugsėjo gale Wash- 
ingtone suruošti JAV LB poli
tinės veiklos seminarą.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: G. Ivaška, Brooklyn, N.Y., 
J. A., J. A. Orlando, Concord, 
Mass. Užsakė kitiems: J- Simu
tienė, E. Roackaway, N Y. —J. 
R. Simutis, Seward. Alaska. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 uol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.
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DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir įvairių firmų)

KOMPIUTERIAI 
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

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

ĮVAIRUS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

TELEFONU ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

m„ z .z? zzzz*z zpasirinkimą sony, maxwell ir
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

• *1**K!ES "TAIP" PAT TURIME OtDELJ

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

Norintiems (teikti lietuviškų suvenyrų 
savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų, 
Naujųjų Metų, (vairių 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. čekį firmai 

BALTIC ASSOCIATES. LTD
P.0. Box 1406 GMF Boston. MA 02201 

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

LITHUAN1A 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyto J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St. 
Lozoraičio. Įvedąs R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.'

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2 

dol.
Vardas, pavardė .......

Numeris, gatvė ...—

Miestas, valstija, Zip

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

ATTENTION POSTAL 
JOBS’ Start $11.41/hour! For 
Application info call (1) 602-838- 
3885. Ext. M-6057, 6 AM - 10 
PM. 7 days.

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

ATTENTION - HIRING! 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Vali (l)-602-838-8885, 
Ext. R 6057.

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

AUKOS 
KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Pirmas 1990-tų pusmetis 
praėjo finansinės krizės ženkle. 
Buvo atsišaukta į visuo menę ir 
į Židinio narius, ieškota aukų ir 
stengiamasi surinkti nario moke
sčius. Rezultatai buvo geri, bet 
turėjo būti daug geresni, nes 
krizė nepraėjo ir tol nepraeis, 
kol visi Židinio naudotojai ir visi 
lankytojai nebus pastoviais Židi
nio nariais. O narys gali būti 
kiekvienas asmuo, paaukojęs 
bent 100 dolerių ir kasmet mo
kantis 25 dol. mokestį, arba kiek
viena organizacija, mokanti 50 
dol. metinį mokestį. Dar kartą 
pabrėžiame — jeigu visi New 
Yorko ir apylinkių Židinio lanky
tojai išpildytų šias sąlygas, tai fi
nansinės problemos tiek suma
žėtų, jog Židinys galėtų gyvuoti 
ir teikti mums lietuvišką pastogę 
dar daug metų.

Be abejo, esame dėkingi tiem, 
kurie šiemet jau susimokėjo na
rio mokestį ir ypač tiem, kurie 
dar įvairiom progom aukojo 
Kultūros Židiniui. Jų dėka jau 
galime drąsiau žvelgti į antrąjį 
pusmetį ir viltingai tikėtis, kad
aukos ir nario mokesčiai nenu
stos plaukę į Židinio kasą.

Čia skelbiame papildomą są
rašą aukotojų, kurie atsiliepė į 
Židinio vajų anksčiau gegužės 
mėn. ir visus, kurie aukojo ar 
atsiuntė nario mokestį nuo 
gegužės 14 iki birželio 30.

A. a. Kazimiero Barčio atmi
nimui A. ir R. Česnavičiai aukojo 
25 dol.

A. a. Vinco Dubausko atmini
mui papildomai aukojo J. ir I. 
Vilgaliai 50 dol., R. ir V. Sližiai 
30 dol., H. ir E. Andruškos, A. 
ir V. Jankauskai, J. ir E. 
Pažemėnai po 25 dol Z. Dičpi-

DEXTER PARK
PHARMACY IKjJ

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

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

WE DELIVER
296-4130

nigaitis 20 dol., I. Jankutė ir A. 
Žukas po 10 dol.

A. a. Lidijos Stanaitienės at
minimui Z. ir M. Raulinaičiai au
kojo 50 dol.

Taip pat gautos šios ąts^iros 
aukos: L. B. New Yorko apygar
da 500 dol. (skirta LA Klubo pa-
talpų naudojimo mokesčiui), 
Brooklyn Union Gas Co. 250 
dol. (A. Mačiulaičio pastango
mis), D. Jurytė, J. Liaukus, Mo
terų Vienybė, V. Sidas, J. ir I. 
Vilgaliai, Ann VVarkala po 100 
dol.

V. Jankauskienė 70 dol. C. 
Aleknienė, A. ir D. Bobeliai, J. 
Klivečka, E. Senkus ir V. Kun
drotas po 50 dol.

G. O’Brien-Kivytai^ėį1 P. 
Gobužas, L. Gudelienė ir B. Ko
vas po 25 dol. M. Brakas, A. Bu
tas ir M. Volskienė po 10 dol.

Nario mokestį už 1990 metus 
po 25 dol. susimokėjo J. An- 
drušis, D. Sirutienė, A. Cesna- 
vičius, R. Česnavičienė, A. Ilgu-

(nukelta į 8 psl.)

SPECIALI KELIONĖ J LIETUVĄ 
DALYVAUTI ŠILUVOS ATLAIDUOSE

17 DIENŲ KELIONĖ, 14 DIENŲ LIETUVOJE,
1 DIENĄ HELSINKYJE

KELIONĖ NO. LSA RUGSĖJO 5 - 21........ .$2,299
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

ŠILUVOS ATLAIDAI BUS RUGSĖJO 8 -15

Į kelionės kainą jsiskafto trys valgiai kasdien, nakvynė Palan
gos liuksusinėje ŽHvink) viloje, kuri yra ant Baltijos jutos kranto. 
Palangoje apžiūrimas miestas, gintaro muziejus, Klaipėdoje 
aplankoma laikrodžių muziejus, akvariumas, apžiūrimas Kretin
gos vienuolynas, Šiauliuose apžiūrimas miestas Ir Kryžių kalnas, 
Keliaujama j Šiluvos atlaidus.

Kas norės, bus ir papildomos ekskursijos J Vilnių, Nidą, 
Mosėdį, Platelius ir Kauną su dviem pemakvojimo naktim.

Reikia pastebėti, kad vykstant j Šiluvos atlaidus, ŽHvinio kon- 
pleksu gali pasinaudoti pavieniai asmenys ir grupės bet kokiu 
laiku.

Informacijos ir rezervacijos reikalais skambinti:

BALTIC TOURS
77 OAK ST., SUITE 4 
NEWTON, MA 02164

TEL. 617-965-8080 FAX 617-332-7781

MflH sv=rw
ujome

Fort, co nvenientpriufite, snfe, 
įtars whot BnnKinG-BYmnnis^O 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 

. mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban- ” 

kų ar Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet Z 
kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavęs, bankas tuoj j- 

tn,ukl> »u»n4 1 Prisideda Ir užtikrlnl-
mes, kad jūsų pinigai 
procentus,

BmVF leidžiamus {statymų.\ t 
įįF Dėl lengvo taupymo bū- .♦ 

do per paštų skambinkit MT.*
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

Z

POSTAGE STAMPS OF LITHUANIA
»

220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 
pašto ženkluose. Kaina 20 dol. su persiuntimu. Graži 
dovana jaunesniems ir vyresniems, čia ir Lietuvoje. 
Su užsakymais kreiptis adresu: C. Matuzas, 107 - 32 
117 St., Richmond Hill, N.Y. 11419.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

----------------------------------------------------------- o --------------------------

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

CHICAGOJ: 2615W.71 stStreet,Chicago, IL60629, 312-737-2110 
1445 So 50th Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201 
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

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

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

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

Aukšty nuošimčio taupymo sąskaitos Ir certffikatal, 
Jvairlos paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje-KASOJ E —

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



Parėmė Laisvės Varpą
. Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus narių visuotiniame me
tiniame susirinkime nutarta 
Laisvės Varpo radijo programą 
paremti 500 dol. auka. Liepos 
19 skyriaus pirmininkas Juozas 
Rentelis įteikė tą auką Laisvės 
Varpo vedėjui Petrui Viščiniai. 
Tai reikšminga parama tam kon

krečiam darbui, kuris atliekamas 
reguliariai, pateikiant radijo 
bangomis lietuviškojo gyvenini!) 
aktualijas ir mūsų tautinę muzi
ką. Šia prasme skyrius šviečia 
pavyzdžiu kitoms organizaci
joms.

Šalia spaudos lietuvių radijo 
programos dabar sudaro labai 
svarbų veiksnį mūsų visuome
ninėje ir kultūrinėje veikloje. Jų 
tobulinimas ir išlaikymas — tai 
visos mūsų patriotinės visuo
menės uždavinys. Atrodo, kad 
tatai labai -gerai supranta Tau
tinės sąjungos Bostonu skyriaus

nariai, nes jis antrą kartą paskyrė 
tokią auką Laisvės Varpui, kuris 
sudaro vienintelę greito viešo 
susižinojimo priemonę
Bostono ir apylinkės lietuviams. 
Pernai skyriaus auka panaudota 
Fax aparatūros įsigijimui.

Pašventintas paminklas
Birželio 10 prie Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijos bažnyčios 
Brocktone pašventintas pamink
linis kryžius, skirtas Zuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Cementinis 
paminklas pastatytas pagal pro
jektą Juozo Stašaičio, kuris buvo 

ir paminklo statybos darbų pri
žiūrėtoju. Paminklo statyba 
rūpinosi sudarytas komitetas, 
kurio garbės pirmininku buvo 
klelx)nas kun. Petras Šakalys, o 
vykdomuoju pirmininku — Ro
mualdas Bielkevičius.

Pagal birželio 3 d. parapijos 
biuletenio duomenis paminklo 
statyl>ai gauta aukų 29,287 dole
riai pinigais, dar pažadėta 1,250 
dolerių pinigais, o medžiagomis 
ir darbu paaukota 6,750 dolerių 
vertės, taigi iš viso 37,287 dole
riai. Kiek paminklo statyba 
atsiėjo, tuo tarpu nepranešta.

Paminklo pašventinimo proga 
mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė, o taip pat paminklą pašven
tino vysk. Daniel Hard iš Bosto
no. Vėliau Cristo restorane vyko 
banketas, kuriame dalyvavo 
vysk. Daniel Hard, keli kunigai, 
vienuolės ir paminklo naudai di
desnes sumas paaukojusieji, o 
taip pat kviesti svečiai. Ten vėl 
kalbėjo vysk. Daniel Hard, kle
bonas kun. Petras Šakalys, dr. 
Petras Bizinkauskas ir kiti. Ban

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

kete meninę programą atliko Bos
tono lietuvių vyrų sekstetas, va
dovaujamas Daivos Matuliony- 
tės-de Sa Pereira. Pamaldos, 
šventinimo apeigos ir kalbos 
bankete atliktos angliškai, išsky
rus Nijolės Sadūnaitės sveikini
mą ir kitų kalbėtojų kelis saki
nius, pasakytus lietuviškai.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą

Brangiai Tetai

ELENAI JASAITIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos visai šeimaL.duk- 
ral Jurgitai, sūnui Edui, anūkėms Vidai ir Ritai, ir vi
siems kitiems giminėms.

Mūsų ilgametei narei
A. A. 

LIUCIJAI SPERAUSKIENEI
mirus, giliai užjaučiame jos vyrą Antaną Sperauską, 
sūnus ir jų šeimas.

* LMK Federacijos 
New Yorko klubas

• . ’’ > > '■ ' *■ .* *. ;

Mirus mano artimai jaunystės draugei, taurios asmenybės 

LIUCIJAI BIELKEViČIŪTEI - 
SPERAUSKIENEI,

giliai liūdžiu kartu su jos vyru, sūnumis, marčia Mildu
te, kuri taip nuoširdžiai ją globojo ir ja rūpinosi, ir su. 
visais kitais jos šeimos nariais.

Maria L. Sveikauskienė
Boston, Massachusetts

Jasaičių ir Valiūnų šeimos

Mūsų mielai ilgametei pirmininkei

A. A. 
JONUI LIETUVNINKUI

mirus, jo žmoną Mildą, dukterį Mildutę, sūnų Raymondą, 
gimines ir draugus giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

L.M.K. Federacijos 
Stamfordo-Noncalko klubas

Mielai bendradarbei
A. A.

LIUCIJAI SPERAUSKIENEI
mirus, vyrui gen. štabo pulkininkui Antanui Speraus- 
kui bei šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Marija Bulvičienė
. . Dalia Bulvičiūtė

LIUCIJAI SPERAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Antaną, sūnus 
Algį ir Tomą su šeimmis ir kartu liūdime.

S LA 99-tos moterų kuopos 
narės

A. A.
LIUCIJAI SPERAUSKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui Antanui, 
sūnums Algiui ir Tomui su šeimomis.

Aldona ir Vytas Svalbonai

A.A.

LIUCIJAI SPERAUSKIENEI
mirus, giliame liūdesy likusius, vyrą, gen. štabo pulki
ninką Antaną Sperauską, sūnus Algirdą ir Tomą su 
šeimomis bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

New Yorko birutietės 
ir ramovėnai

A. A.
LIUCIJAI SPERAUSKIENEI 

BIELKEVIČIŪTEI

mirus, pik. Antaną Sperauską, sūnūs Algirdą ir Tomą, 
su jų šeimomis, giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Emilija ir Romualdas Bielkevičiai 
Dalia ir dr. Mindaugas Pautieniai 
Rymantė Janulaitienė ir dukros 
Jonas ir Arlinė Bielkevičiai

GtfAŽI
ŠEIMOS
ŠVENTĖ

JONUI LIETUVININKUI

mirus, žmoną Mildą, dukrą Mildutę, sūnų Valentiną ir jo 
šeimą bei kitas gimines skausmo valandoje giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Klara Vėlyvis bei šeima

- Nedideliam draugų būrelyje 
liepos 8 Augė Rastonienė at
šventė savo gimtadienį. į ne
tikėtą šventę svečius pakvietė 
pati šeimininkė. Pakviestų drau
gų tarpe buvo ir dvi lietuvaitės 
iš Vilniaus.

Gražų sekmadienio rytą gra
žiuose namuose visų nuotaika 
buvo tikrai šventiška. Susitiko 
retai besimatę draugai iš Con- 
necticut, Rhode Island ir Massa- 

L chusetts valstijų. Tokia reta 
šventė gražią vasaros dieną tega
li būti švenčiama tik Cape Code.

| Dailininkė Augė prie progos 
I paaiškino seniai išsvajotos ke- 
į lionės planus. Šios šventės proga 
| kelionę finansuoja jos vyras. 
| Kartu su Rastoniais važiuoja ir 
| Vytautas ir Liuda Žiaugrai. Jie 
I visi keliauja dviem savaitėm j 
I Colorado kalnus. Kelionei vado- _ 
I vauja Augė, nes ji viena, kelius 
I beveik mintinai atsimena.

Sveikiname Augę gimtadienio
■ proga ir visiems linkime laimin- . 

gos kelionės.
Iz. K.

PADĖKA
Liepos 22 Iškeliavo amžinybėn

A. A.
VERONIKA ARŪNIENĖ.

Esame dėkingi visiems draugams ir artimiesiems iš 
toli atvykusioms, už atsiųstas gėles, Išreikštas užuojau
tas žodžiu Ir raštu, užprašytas mišias ir aukas Lietuvai 
velionės vardu. Ypatingas ačiū kun. Jonui Pakalniškiui 
Ir klebonui kun. V. Palubinskui už laidotuvių apeigų atli
kim? Ir prasmingus bei jaudinančius žodžius. Dėkojame 
Marytei Šalinsklenel Ir Onai Barauskienei už visokeriopą 
asmenišką patarnavimą.

Liūdintis vyras Antanas, sūnus Saulius ir marti Ann, 
duktė Rasa ir anūkai Marius ir Ima.

Aukos velionės vardu priimamos pas: Uthuanlan 
Catholic Religlous Aid, 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 10207.

PATAISYMAS
Š. m. liepos 27 Darbininko 

laidoje KASOS naujienų skyriu
je ir po fotografija buvo 
pažymėta viena klaidinga pa
vardė. Kompiuterių technikos 
skyriui vadovauja ne Linas Eiki- 
nas, bet Eitmanas. KASOS in
formacija už klaidą atsiprašo.

Linas Eitmanas, kaip ir dau
gelis KASOS bendradarbių, ša
lia savo profesijos yra veiklus ir 
lietuvių organizaciniam gyveni
me. Šiuo metu jis eina skautų 
tuntininko pareigas New Yorke.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.



DARBININKAS
NEW

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

Spaustuvė..
Vienuolynas
Vyskupas ... (71 S) 827-7932
Salėjkor.)........ (718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Darbininko savaitraščio 75 
metų sukaktis bus minima gruo
džio 2 Kultūros Židinyje ir Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Koncerto programą atliks soli
stas Algis Grigas iš Chicagos ir 
solistė Jolanta Stanelytė iš Vil
niaus.

Kun. Vaclovas Aliulis, Katali
kų pasaulio vyr. redaktorius, 
buvo atvykęs iš Vilniaus, trum
pai svečiavosi pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne, lankėsi Lie
tuvių Religinėje Šalpoje, kur ap
tarė įvairius reikalus. Iš čia išsk
rido į Kolumbijos valstybę, kur 
dalyvavo Šv. Rašto vertėjų pa
sauliniame kongrese. Iš ten 
nuskrido į Torontą, paskui į Put- 
namą, kur dalyvavo lietuvių die
noje. Grįžęs į New Yorką, trum
pam buvo sustojęs pranciškonų 
vienuolyne. Į Lietuvį atgal išsk
rido rugpjūčio 3, penktadienio 
vakare.

Tautos šventė bus paminėta 
rugsėjo 9 Apareiškimo parapijo
je. 11 vai. bus iškilmingos mišios 
su atitinkamu pamokslu, po mi
šių mokyklos salėje — minėji
mas su paskaita ir menine dali
mi. Po minėjimo abiejose para
pijos mokyklos salėse įvyks 
pobūvis. Metinis parapijos pik
nikas praėjusiais metais mažai 
tesutraukė žmonių. Jo neapsi
mokėjo rengti. Tai šiemet meti
nis piknikas ir prijungiamas prie 
šios šventės. Po programos bus 
salėse- tradicinės vaišės bei 
laimėjimų traukimai.

A. a. Liucijos Sperausldenės 
atminimui Marina ir Zigmas 
Raulinaičiai skiria 25 dol. auką 
Kultūros Židiniui paremti.

Kario administracija dabar 
tvarko 40 metų Kario žurnalo 

‘ komplektus, pagal metus suren
ka išleistus numerius ir taip pa
rengtus komplektus duos į kny
gų ryšyklą įrišti. Karį admini
struoja Alfonsas Samuišis. Reda
guoja Balys Raugas.

Eichstatto gimnazijos moky
tojų ir visų gimnaziją lankiusių 
mokinių suvažiavimas įvyks š. , 
m. spalio 6, 7,9 d. savaitgalį Chi- 
cagoje. Tai yra Kolumbo dienos 
savaitgalis. Yra kviečiami ir visi 
kiti šeimos nariai. Registracijos 
ir informacijos reikalais prašoma 
kreiptis adresu: Aleksas Kikilas, 
10230 S. Sawyer Avė., Ever- 
green Park, IL 60642. Tel. 708 
636-8685.

AVVAKENING LITHUANIA
— tai naujai išleista J. Stuko 
įdomi studija apie lietuvių nacio
nalinį judėjimą, pradedant XIX 
amžiumi. Knygoje duodama is- 

■ torinė Lietuvos valstybės 
apžvalga nuo XIII amžiaus, Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės galia ir sąjunga su Lenkija.
Detaliai nagrinėjamas' lietuvių - 
nacionalinio judėjimo pasireiški
mas prieš carizmo priespaudą, 
lietuviškosios inteligentijos 
vaidmuo. Po lietuviškos spaudos 
uždraudimo 1864 metais, pra
sidėjęs knygų platinimas, laik
raščio Aušra kelias į Lietuvą — 
visa tai dokumentaliai nušviečia
ma knygoje. Studijoje deramą 
vietą užima religinio, literatūri
nio, p< 
mosi J 
kos n
Plačiai \ iiajįiiiicjantva i. 
asmenybių biografijos, 
viečiama; to meto organu 
veikla Knyga anglų kalba. Plati
nama Darbininko administraci-

, joje. Kaina 10.00 dol. Persiunti
mas’ 150 d AT ■

Teisininkas Antanas Bartuse
vičius, atvykęs iš Lietuvos, 
rugpjūčio 5 kalbėjo per Romo 
Kezio radiją apie padėtį Lietuvo
je. Jo kalba buvo taikli ir įspūdin
ga, pabrėžė, kad sunkios prie
spaudos laikais nebuvo nė kalbos 
apie kokius ge rus teisės irioks- 
lus. Ir todėl Lietuvoje stinga tei
sininkų, todėl jų leidžiami įstaty
mai suredaguojami teisiniu po
žiūriu netiksliai, ne profesiona
liškai. Teisininkams vėliau sun
ku su jais tvarkytis. Jį iškvietė 
advokatas Povilas Žumbakis ir jis 
kurį laiką Amerikoje studijuos 
teisę. Nori susipažinti su ameri
kiečių ir apskritai su vakariečių 
teise, kuri iki šiol jam buvo ne
prieinama ir mažai pažįstama.

Sawicld yra New Yorko valsti
jos assemblyman. Jo motina yra 
lietuvė, ir jis taip pat priklauso • 
prie Lietuvos vyčių 152 kuopos, 
kuri veikia rytiniame Long Islan
de. Jis buvo vienas iš pagrindi- 

» nių organizatorių, kurie New 
Yorko valstybės assamblėjoje 
pravedė rezoliuciją ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimu. Rezoliucija buvo 
priimta balandžio 5. Ją parėmė 
dauguma asamblėjos narių. Re
zoliucija džiaugiasi, kad Lietuva 
atsikratė Sovietų jungo, kad pa
sivadino Lietuvos respublika. 
Prisimena Lietuvos praeitį ir 
sveikina visus, ^pradėjus naują 
epochą. Rezoliucijos kopijos 
buvo pasiųstos Lietuvos prezi
dentui Vytautui Landsbergiui ir 
Amerikos Valstybės sekretoriui 
James A. Bakker III. Sawicki pa-~ 
rašė laišką Fredui Lučkai, pra
nešdamas apie rezoliucijos pri
ėmimą. Rezoliucijos originalas 
buvo išstatytas Lietuvių dienos 
parodoje, kai Southold miestas 
šventė 350 metų sukaktį.

IŠ VILNIAUS RADIJO

Vilniaus radijas dabar gana 
gerai girdimas NewYorke. Daug, 
kalbama apie teisinius dalykus, 
apie įvairius konstitucijos pro
jektus, pakeitimus.

Radijas pranešė, kad vice
premjeras grįžo iš Amerikos. 
Kelionė buvusi naudinga ir pra
sminga. Ieškota prekybinių kon
taktų, susipažinta su Amerikos 
lietuvių gyvenimu. Jis pabrėžė, 
kad jis norėjo būti su lietuvių 
tauta ir jai dirbti. Pareiškimuose 
net kritikavo Sąjūdį.

Vilniuje įvyko dujų sprogi- 
‘ mas. Apdegė vienas žmogus. Ki-
► lęs gaisras buvo tuoj užgesytas.

Už benzino vieną litrą dabar 
- moka 85 kapeikas. Prieš blokadą 

buvo du su pusę kartų pigiau.
> Iš Lenkijos maldininkų grupė 

keliauja net 600 kilometrų į Vil
nių, kad galėtų pasimelsti prie 
Aušros Vartų Marijos.

Vysk. Antanas Vaičius greitu 
laiku aplankys Australijos lietu
vius.

tinio,.kultūrinio vysty- 
i Lietuvoje, turėjusi įta- 
ionaliniam • Judėjimui, 
nagrinėjamos žymių 

nuš- 
___  organizacijų

Admtaistr........... (718) 827-1351
Redakcija .....(718)827-1352

Lietuvos vicepremjeras Algirdas Brazauskas kalba Kultūros 
Židinyje liepos 28, šeštadienio vakarą. Nuotr. V. Maželio

ALGIRDAS BRAZAUSKAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

(atkelta iš 8 psl.)

birželio mėnesį. Tada įvyko pir
mas mitingas. Atėjo nauji 
žmonės, organizavosi Sąjūdis. 
Paskui buvo studentų šventė. 
Pasirodžiusi tada lietuviška 
vėliava šokiravo, bet tų metų lie
pos 9 mitingas Vingio parke ^vi
ską pakeitė. Dalyvavo per mas įgaliojo M. Gorbačiovą vykti 
100,000 žmonių. Plevėsavo lieX--į Lietuvą ir apraminti. Jam teko 
tuviškos vėliavos. Organizavosi* lydėti Gorbačiovą šioje kė- 
Sąjūdis ir ėmė vadovauti judėji- lionėje. Jam Gorbačiovas pa-

KONGRESO ATSTOVES 
M. ROUKEMA LAIŠKAS »

Kristina Sruogenytė, gyve- ' lio 14 būtų įvesta Baltijos Lais- 
nanti Nonvood, N.J., parašė * vės Diena. Rezoliucija reikalau- 
laišką New Jersey kongreso at- f ja, kad Sovietai gerbtų Baltijos 
stovei Marge Roukema. Laiške j kraštų žmonių civilines ir poli- 
buvo rašoma apie paramą Lietu- < tinęs teises. Su jos parama kon- 
vos demokratiniam judėjimui. J gresas pravedė įstatymą, kad

Kongreso atstovė parašė jai 
laišką, kuriame sako, kad ir ji 
rūpinasi Baltijos kraštų išsilais
vinimu- iš sovietų dominacijos. 
Ten esanti situacija nepriimtina, 
ir reikia versti sovietus, kad pri
pažintų žmonių norus.

Toliau laiške praneša, kad 
kongresas nubalsavo uždrausti 
sušvelninti prekybos suvaržy
mus, kol sovietai daugiau neblo
kuos Lietuvos ir tuoj pradės de
rybas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

Taip pat ji praneša, jog prisi
dėjo prie rezoliucijos, kad birže-

Kultūros Židinio priežiūrai 
reikalingi tarnautojai. Vedusių 
pora. Alga ir butas. Kreiptis tele
fonu (A. Mičiulis) 718 441 -1131 
po 7 vai. vak. (nesant namuose, 
prašoma po signalo įkalbėti į juo
stelę) arba raštu: Kultūros Židi
nio Administracija, 355 High
land Blvd. Brooklyn, NY11207.

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

Ieško darbo du jauniar stiprūs

LIETUVA PRAŠO 
REKORDERIŲ

Balys Gajauskas, kuris praei
tais metais lankėsi Amerikoje, 
susirašinėja su keliais Amerikos 
lietuviais ir vis primena, kad 
Jiems -labai reikalingi rekorde
riai, kad galėtų, užrašyti žmonių 
pasakojimus apie pergyvenimus"* 
Sibiro tremtyje. Jis aktyviai vei
kia Tremtinių Sąjungoje. Jo ad- JT™’ Gali dirbti visokius dar- 
resas yra toks: Balys Gajauskas, tHK. Taip pat darbo ieško mergi- 
Spynų 3-8, Kaunas 233002. Tel. irgi birbti visokius
74-05-79. Tremtiniu Sąjungos 
adresas: Donelaičio 70B Kaunas 
233000. Telefonas — 20-67-35.

• darbus. Visi atvykę iš Lietuvos. 
Kreiptis į Vyto Gerulaičio įstai
gą. Tel. 718 847 - 5522.

mui.
Tada jis pats buvo išrinktas ko

munistų partijos pirmuoju sek
retorium. '

Įvykiai vystėsi toliau ir jie 
rodė, kad Lietuvą, atsiskirs nuo 
Sovietų Sąjungos ir pasiskelbs 
nepriklaūsoma. Sąjungos pienu

r kongresas palaikytų Lietuvos 
» žmonių pastangas butiniais-

viems. Šia rezoliucija pasveikino 
■ Lietuvą ir reikalavo Sovietus tar- 
’ tis be sovietų karinio ir ekonomi- 
. nio grasinimo.

Laiškas parašytas birželio 25.

L Ieškau kas sutiktų nuvežti 
Lietuvon medicinos knygą apie 

i anatomiją dviem broliukam, 
1 abiem studijuojantiem medici- 
», ną. Kiti studentai irgi galėtų ta 
J knyga pasinaudoti. Knyga 1000 
j psl. su viršum, sveria.6 -,7 sva- 
j rus. Per paštą pavojinga siųsti. 
' — G. Matuzas, 107 - 33 117 St., 
: Richmond Hill, 11419.

Adresas:

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

KUR MĖS ESAME, BRANGIEJI NEW YORKO LIETUVIAI?

KULTŪROS ŽIDINYS ŠAUKIASI JŪSŲ PAGALBOSl
Panaudokite šię atkarpą Ir siųskite šiuo adresu:
LITHUANIAN CULTURAL CENTER, 355 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

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

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

i

L

sakė, kad nujaučia, jog ši kelione 
bus nesėkminga.

Toliau kalbėjo, kaip buvo iš
rinkta Aukščiausioji Tarylia, kaip 
prieita prie kovo 11 balsavimo 
Tarylx)je. Ir jis visur pasisakė už 
nepriklausomą Uetuvą.

Blokada tęsėsi 72 dienas ir pri
darė daug nuostolių ne tik Lietu
vai, bet ir visai Sovietų Sąjungai. 
Dal>ar vyksta pasiruošimas dery- 
lxnn.

Trumpą sveikinimo žodį dar 
tarė akademikas Raimundas Ra
jeckas, kuris gerai kalba angliš
kai ir Amerikoje lankosi šeštą 
kartą.

pa-

Prezidiumo klausimai

Prezidiumo nariai galėjo 
klausti po vieną klausimą.

Pirmas kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. 
Pradžioje jis paaiškino, kodėl jis 
dabar sėdi su A. Brazausku prie 
vieno stalo, nes visiem rūpi ta 
pati Lietuva ir jos ateitis. Visi 
dirba jos labui. Paklausė, kaip 
jie mano laikytis sunkiose dery
bose ir kaip supranta suverenite
tą.

A. Mačiulaitiš klausė, ar nepa
didins Vilniaus aerodromo, nes 
dabar jis netinka tolimo skridimo 
lėktuvams. Ar Vilniaus aerodro
me būtų lietuviai muitininkai?

Romas Kezys prisiminė mora
toriumą, kodėl norime dabar jį 
išlaikyti 100 dienų? J. Giedraitis 
kalbėjo apie partijas, didelį susi
skaldymą. Tėv. dr. K. Bučmys 
klausė apie spaudą.

Tada klausė iš publikos, klau
sė, kas norėjo. Į klausimus 
svečias tuoj atsakė. Pavyzdžiui, 
dėl spaudos laisvės atsakė, kad 
negulima uždarytį nė vieno laik
raščio, būtų skandalas.

Klausimų buvo įvairių. Pavyz
džiui, kada išves kariuomenę. To 
niekas nežino. Dabar negalima 
pensijos persiųsti į Lietuvą, tai 
ten negali važiuoti pensininkai. 
Ar yra galimybės, kad šį reikalą 
teigiamai sutvarkys. Atsakymas 
buvo, kad daromos pastangos.

Prisiminti tremtiniai. Valdžia 

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

(atkelta iš 6 psl.)

os, V. Jankauskienė, J. Kiznis, 
J. Matulaitienė ir K. Norvilą.

Iš organizacijų 50 dol. nario 
mokestį šį kartą sumokėjo tiktai 
“Tryptinio” tautinių šokių 
grupė.

Iš viso šiais metais aukomis 
gauta 10,154 dol. 54 pavieniai 
asmenys už nario mokestį at
siuntė 1,350 dol. ir 9 organizaci
jos 450 dol.

Džiaugiamės ir nuoširdžiai 
dėkojame visiems, kurie šiemet 
atidavė savo duoklę, l>et kur visi 
kiti? Židinio sąrašuose egzistuoja 
netoli 30 organizacijų ir keli šim
tai narių. Nejaugi jie liks abejin
gi? O kur dar visi kiti, kurie tik 
savo atsilankymu pasirodo, kad 
esą lietuviai, bet Židinio išlaiky- 

(Vi-sos aukos nurašomus nuo valstybinių mokesčių)

iki šiol jau išmokėjo 200,000 ru
blių tremtiniams, kurie buvo Si
bire. Baigiant pasakyta, kad 
Amerikos lietuviai turi labiau pa
veikti senatą ir kongresą, ir visą 
Amerikos valdžią, kad ji visur 
gintų ir palaikytų Lietuvos reika
lus.

Paisai goję vadovas K. Miklas 
įteikė porą dovanų, šaulių išlei
stas knygas. A. Brazauskui įteikė 
A. Budreckio D. L. K. Algirdai, 
o svečiui R. Rajeckui — Elenos 
J uciutės—Pėdos mirties zonoje.

Gi Algirdas Brazauskas iš savo 
pusės K. Miklui padovanojo juo
stą, kuri liaigiasi tautinėmis spal
vomis. Juostą jam užrišo per 
petį.

Renginys buvo fotografuoja
mas ir įrašomas į vaizdinę juostą.

Pokalbiai prasidėjo6 v.v., bai
gėsi 8:45. Po to visi nusileido į 
apatinę salę dar pasižmonėti, iš
gerti kavos. Ten buvo gerdkai 
šilta. Didokas būrelis su svečiais 
iš Lietuvos išvyko vakarieniauti 
į Baltijos restoraną, (p.j.)

Irena ir Aleksandras Vakse- 
liai atostogauja pranciškonų va- 
saravietėje Kennębunkporte, 
Maine. Grįžta rugsėjo viduryje.

Alina iar Edvardas Stakniai 
kasmet liepos gale ir rugpjūčio 
pradžioje vyksta atostogauti į 
pranciškonų vasarvietę Kenne- 
bunkporte. Šiemet išvyko liepos 
28, grįžta rugpjūčio 11.

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

Vilniuje prie žaliųjų ežerų 
parduodama: dviejų aukštų, tri
jų kambarių plytinė vila su židi
niu. Yra sodas. $6,500. • Skam- 
binti 2Q1599 -2157 po 6 vai, vak.

Mergina ieško darbo Šeimoje. 
Kreiptis telefonu 718 846 - 4123.

mui nieko nėra davę? Nario mo
kesčius turėtume pastoviai gauti 
bent iš 500 asmenų ir bent iš 20 
organizacijų, o gavome vos iš de- 
vintadalio narių ir nei pusės ak
tyvių organizacijjų.

Laukiame tolimesnių ir geres
nių rezultatų aukomis ir, tuo la
biau, nario mokesčiais. Laukia
me palikimų pasižadėjimų, įsi
pareigojimų, nes niekas kitas 
mums Židinio neišlaikys—tiktai 
mes patys, todėl neverkime, jei
gu būsime jį praradę.

Šiuo metu yra tikrinama ir pa
pildoma K. Židinio aukotojų kar
toteka. Rezultatai bus paskelbti 
atskiru leidiniu. Tikimės, kad tai 
bus padėkos išraiška tiem, kurie 
nuolatos aukoja ir paskatinimas 
kitiem, kurie jau yra užmiršę 
kiek, arba iš viso nėra aukoję.

Kultūros Židinio vadovybė


