
DARBININKAS
i

Vol. LXXV,Nr. 31
Rugpjūčio August 17, 1990 Penktadienis-Friday

SECOND-CLASS 
Poringe paid at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd.
Brooklyrt. N. Y. I 1207 00 «™<V

Savaitės 
įvykiai

Irako prezidentas Saddam 
Hussein, įpykęs, kad Kuvaitas 
nesilaiko OPEC sutartų aliejaus 
gamybos normų, pasiuntė į Ku- 
vaitą 100,000 karių ir okupavo 
kraštą. Jo valdovas šeikas Jabar 
al-Ahmed al-Sabah su vyriausy
be pasitraukė į Saudi Arabiją.

JAV prezidentui George Bush 
pavyko suorganizuoti tarptautinį 
Irako pasmerkimų už invaziją į 
Kuvaitą, nes JAV laiko, kad taika 
ir pastovumas Persijos įlankoj, 
kur pagaminama daugiausia alie
jaus, sudaro gyvybinį JAV inter- 
są.

J. T. Saugumo taryba 13 bal
sų, tik Kubai ir Jemenui susilai
kius, pasmerkė Irako invaziją į 
Kuvaitą ir paskelbė Irakui ūki
nes sankcijas, jei jis nesutiks tuoj 
pat pasitraukti iš Kuvaito.

JAV, Britanija, Prancūzija ir 
Japonija kartu su visom Europos 
Bendrosios rinkos valstybėm už
šaldė Irako ir Kuvaito indėlius 
jų bankuose ir paskelbė aliejaus 
ir prekybos embargo Irakui, o 
Kinija ir Sov. S-ga sustabdė Ira
ko aprūpinimą ginklais.

Turkija ir Saudi Arabija nu
traukė Irako aliejaus tiekimą jų 

jaus tiekimo vamzdžiais.
Prezidentas George Bush, 

kalbėdama į tautą apie paskuti
nius įvykius ryšium su Irako in
vazija į Kuvaitą, pareiškė, kad 
JAV, siekdamos Irako pasitrau
kimo iš Kuvaito, Kuvaito seno
sios vyriausybės sugrąžinimo, 
stabilumo išlaikymo Persijos 
įlankoj ir gindama Irake ir Ko
vaite esančių JAV piliečių laisvę, 
įsakė dviem JAV parašiutininkų 
divizijom vykti į Saudi Arabiją 
jos ginkluotom pajėgom sustip
rinti ir eilei karo laivų į Vi
duržemio, Raudonosios jūrų ir 
Persijos įlankos sritis pastovu
mui Persijos įlankos srity išlaiky
ti ir Irako blokadai sustiprinti.

Lenkijos žinių agentūra pa
skelbė, kad lenkų karininkų Ka- 
tyne žudynėm įsakymą pasirašęs 
asmuo tebėra gyvas ir gyvena 
Maskvoj. Jis yra NKVD majoras 
Piotr Karpovič Seprunenko.

Sovietinės Gruzijos gyvento
jai reikalaudami daugiapartinių 
rinkimų, užblokavo vienoj cen
trinėj geležinkelio stoty bėgius 
ir sustabdė apie 200 traukinių, 
gabenusių 600,000 tonų prekių 
ir 40,000 žmonių.

Valst sekretorius James A. 
Baker ir Sov. S-gos užs. reikalų 
ministeris Edvard Šavardnadze 
dvi dienas tarėsi Irkutske Afga
nistano, Kambodijos ir Artimųjų 
Rytų reikalais ir dėl būsimos 
viršūnių konferencijos.

Sol. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pagaliau pritarė Rusijos 
Aukšč. tarybos pirmininko Boris 
Jeltsino planui paskubinti ūkinį 
persitvarkymą ir sudarė tam rei
kalui specialią komisiją, kuri 
savo planą turi pasiūlyti iki 
rugsėjo 1.

Bulgarijos prezidentu parla
mentas išrinko žymiausios opo
zicinės grupės — Demokratinių 
pajėgų uhijos vadąZelyn Zelev.

Trinidado ir Tobago Sukilėlių 
grupės vadas ir apie 10O sukilėlių 
padėjo ginklus ir pasidavė vy
riausybės kariam.

Irakas sudarė jam ištikimą 
Kuvaito vyriausybę.

ŠIANDIENĄ MŪSŲ TAUTINIS IR DVASINIS PRISIKĖLIMAS 
IŠ KIEKVIENO REIKALAUJA NUOŠIRDAUS PASIKEITIMO

— Canytojinis Lietuvos vyskupų žodis pradedant naujus mokslo metus —

Tikinčiųjų tėvų vaikams jos yra ant uolos. Prasidėjus liūtims, 
privalomos.

Nemanykite, kad jūsų vaikai 
jau viską žino, jei jie yra priėję 
pirmos išpažinties ir ŠV. Komu
nijos, priėmę Sutvirtinimo sak
ramentą. Tai tik krikščioniškojo 
gyvenimo pradžia, pamatai, ant 
kurių reikia statyti visą dvasinio 
gyvenimo rūmą. Nejaugi palik
sime šį rūmą neužbaigtą statyti, 
kad jį griautų ir naikintų visokie 
priešingi vėjai.

Kristus savo apaštalams 
kalbėjo: “Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane ir netrukdykite, 
nes tokių yra Dievo karalystė” 
(Mt 10, 14). Tais pačiais žodžiais 
šiandieną Bažnyčia kreipiasi į 
jus, brangūs tėvai, ir visus tuos, 
kuriems patikėtas jaunosios kar
tos auklėjimas.

Vaikystė,, jaunystė — žmo
gaus gyvenimo pavasaris. O pa
vasaris — tai sėjos metas. Ką 
pasėjame, tą ir pjauname. Kiek
vienas žemdirbys žino, kad 
pavėluota, nerūpestinga sėja 
nežada gausaus derliaus. Ko iš
mokstame, į ką įprantame vai
kystėje, jaunystėje, tuo galima 
remtis visą gyvenimą.

Išganytojas kartą pasakojo 
apie neišmintingą žmogų, kuris

~ sr“ėliQ- 
mais savo valstybės piliečiais.

Todėl mes, jūsų ganytojai, sie
kiame, kad nuo ateinančių moks
lo metų, atsižvelgiant į tėvų ir 
pačių moksleivių pageidavimą, 
Respublikos mokymo įstaigose 
būtų įvestas reguliarus tikybos 
mokymas. Šis proga primename 
jūsų, brangūs tėvai, pareigą 
auklėti savo vaikus katalikiškoje 
dvasioje ir pasirūpinti, kad jie 
uoliai lankytų tikybos pamokas.

Mieli Lietuvos žmonės!

Respublikos švietimo įstaigo
se netrukus prasidės naujieji 
mokslo metai. Tai pirmoji nauji 
mokslo metai atsikūrusioje ne
priklausomoje, demokratinėje 
Lietuvoje. ' "

Brangūs Tėvai! Ištisus dešimt
mečius jūsų vaikams prievarta 
buvo brukamas ateizmas, sten
giamasi iš jų proto ir širdies iš
rauti tikėjimą Dievu, antgamti
ne realybe. Nors formaliai buvo 
pripažįstama tėvams teisė auk
lėti savo vaikus pagal savo įsitiki
nimus, tačiau faktiškai ši teisė 
įvairiais būdais buvo ribojama ir 
net grubiai pažeidžiama. Taip 
pat dalis tėvų negalėjo šia teise 
pasinaudoti, nes patiems labai 
stigo gilesnio savo tikėjimo pa
žinimo.

Šiandien mūsų tautos tautinis 
ir dvasinis prisikėlimas reikalau
ja esminio pasikeitimo. Naujoji 
Respublikos vadovybė jau yra 
pasiryžusi bendradarbiauti su 
Bažnyčia, rūpintis vaikų ir jauni
mo mokymu bei auklėjimu. Ilga
metė žmonijos patirtis liudija 
neginčijamą krikščioniškosios 
pasaulėžiūros ir moralės poveikį 
t? u tų ir atskirų žmonių gyveni
mui, ugdant juos dorais, garbin-

LIETUVA
PASMERKĖ IRAKO 
AGRESIJĄ PRIEŠ
KUVVEITĄ

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
rugpjūčio 7 pasmerkė Irako ka
rinę agresiją prieš Kuveitą, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras. Štai pareiškimo tekstas:

PAREIŠKIMAS

Lietuvos Respublikos parla
mentas, Vyriausybė ir visuo
menė pritaria SNO (Jungtinių 
Tautų — Darb. red.) Saugumo 
Tarybos nutarimui, kuriuo 
smerkiama š. m. rugpjūčio 2 d. 
Irako kariuomenės agresija prieš 
kaimyninę Kuveito valstybę.

Lietuvai, prieš pusę šimt
mečio galingesnio kaimyno kla
stingai okupuotai ir aneksuotai, 
gerai pažįstami tvirtinimai, kad 
pati liaudis pageidavusi svetimos 
kariuomenės intervencijos.

Lietuva, atkardama savo ne
priklausomybę, protestuoja prieš 
Irako siekimą karo mašinos pa
galba sukurti Kuvaite sau palan
kią marionetinę vyriausybę. 
Mes tikime, kad ir pačios ma
žiausios pasaulio valstybės 
laisvės siekimas — šventa jos 
teisė, o karinė agresija turi būti 
pasmerkta kaip prieštaraujanti 
žmogiškumui ir valstybių tarpu
savio sugyvenimo normoms.

B. Kuzmickas,
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas 

Vilnius, 1990 m. rugpjūčio 7 d.

Priminė ir kitą, — išmintingą 
žmogų, savo namus pasistačiusį

potvyniams, neišmintingojo na
mas sugriuvo. O namas, pastaty
tus ant uolos, atlaikė ir vėjus, ir 
bangų daužymą.

? Brangus jaunime! Statyk savo 
ateities rūmą ne ant smėlio, bet 
ant Uolos — Kristaus. Jo pavy
zdys, jo pamokymai, jo nuola- 

- tinė parama tiems, kuriuo jie pa
sitiki padės ištverti visus išban
dymus. Todėl stenkis vis labiau 
pažinti Kristų ir karščiau jį pa
milti.

Kreipiamės ir į jus, brangūs 
moksleiviai, kurie augote religi
jai abejingose, gal net priešiškai 
nusistačiusiose šeimose. Jūsų 
tėveliai, gal būt, neturėjo gali
mybės giliau susipažinti su reli
gija, katalikų tikėjimu. Atei
stinės propagandos įtakoje apie 
religiją susidarė neigiamą nuo
monę, kurią ir jūs paveldėjote. 
Dabar jums atsirado galimybė 
dalyvauti tikybos pamokose ir 
susidaryti teisingą nuomonę 
apie neįkainojamą tikėjimo ver
tybę. Todėl kviečiame jus daly
vauti tikybos pamokose, paklau
syti, ką apie ją kalba tie žmonės, 
kurie religiją gerai pažįsta, bran
gina, ja gyvena.

Ilgus metus buvo teigiama, 
kad mokslas ir religija nesuderi- 
MhiK kad rimtas mokstminkas

(nukelta į 5 psl.)
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Jadvyga Bieliauskienė, buvusi politinė kalinė, kalba Lietuvos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos prezidiume. Kairėj AT pirm. prof. Vytautas Landsbergis. Nuotr. V. Ka|xx-iaus

AMERIKOS VYSKUPAI LANKYS LIETUVĄ
— Vyskupui Pauliui Baltakiui sovietai blokuoja vizę —

Maskva blokuoja vizą vysk. 
Pauliui Baltakiui, turėjusiam 
vykti į Lietuvą su Amerikos kata
likų episkopato delegacija, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras.

Pasak episkopato JAV Valsty
bės departamentas daro spaudi
mą, kad vysk. P. Baltakiui būtų 
leidžiama numatytomis datomis, 
t.y. rugpjūčio 27 - rugsėjo 7 d., 
keliauti j Pabaltijį ir Tarybų Są
jungą. Kiti delegacijos nariai, 
kurie jau gavo vizas, yra: Stan- 
fordo eparchas vyskupas Basi! 
H. Losten, Amerikos katalikų 
fondų koalicijos prezidentas 
Frank Butler, Katalikų Artimųjų 
Rytų asociacijos generalinis sek
retorius prel. Robert Stem ir 
JAV katalikų episkopato Taikos 
ir teisingumo departamento sek
retorius John Carr.

Šiai vysk. P. Baltakio delega
cijai vadovaus kardinolas Joseph 
Bernardin iš Chicagos ir arki
vysk. John May iš St. Louis.

Rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais

numatytos trys JAV katalikų epi
skopato ekskursijos susipažinti 
su Centrinės ir Rytų Europos 
Bažnyčios problemomis ir rei
kiama pagailiu. Norima taip pat 
užmegzti glaudesnius bendra- 
darbiav mo ryšius su aplankomų 
kraštų bažnytinėmis vyriau- 
sybėmis su tikslu nuspręsti kur 
taikliausiai nukreipti Amerikos 
katalikų mobilizuojamą paramą 
“šiuose kraštuose ilgai kentėju
siai Bažnyčiai”. Keliones k<x>rdi- 
nuoja Amerikos katalikų episko
pato neseniai įsteigtas komitetas 
šelpti Centrinę ir Rytų Europą, 
į kurio sąstatą konsultante įeina 
Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa, talkinusi ir Lietuvos kelionės 
ruošoje.

Pirmoji delegacija, vadovauja
ma Los Angeles arkivyskupo Ro- 
ger M. Mahony, vyksta į Austri
ją, Vengriją, Rumuniją ir Bulga
riją; antroji, vadovaujama Ne- 
wark arkivyskupo Tbeodore E. 
McCarrick, vyksta į Lenkiją, Če-

Arkivyskupas Liudas Povilonis

MIRĖ ARKIVYSK. LIUDAS POVILONIS

Rugpjūčio 10 Lietuvoje mirė 
arkivyskupas Liudas Povilonis, 
buvęs Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apašatali- 
nis administratorius.

Velionis buvo gimęs 1910 m. 
rugpjūčio 25 d. Šilagaliu kaime, 
Šimonių valsčiuje, Panevėžio 
apskrityje. 1928 rugpjūčio 14 
įstojo į marijonų vienuolyną. 
Mokėsi Marijampolės mokytojų 

vo teologiją bei kanonų teisę Vy
tauto Didžiojo universitete. 

koslovakiją ir Jugoslaviją; trečio
ji, vadovaujama kardinolo J. 
Bernardin ir arkivysk. J. May, 
aplankys Maskvą, Vilnių, Rygą, 
Minską ir Lvovą.

Arkivysk. Daniel E. Pilar- 
czyk, Amerikos Katalikų Vysku
pų Konferencijos ir Amerikos 
Katalikų Episkopato pirminin
kas, tvirtina, kad “šios delegaci
jos bus solidarumo raktas į ryšių 
atnaujinimą ir plėtojimą... Tie 
-yšiai per pastaruosius dešimt
mečius buvo nutrūkę arba nu
silpę dėka valdžios kišimosi. 
Bažnyčia čia ir ten turėtų gausiai 
praturtėti per tų ryšių atkū
rimą.”

Kardinolo J. Bernardino ke
lionės į Pabaltijį ir TSRS proga, 
Chicagos dvasiškių, pasauliečių 
ir korespondentų grupė numato 
jį lydėti į Lietuvą.

Grupės sudėtyje: devyni ku
nigai (Kuzinskas. Markus, Pu- 
chenski, Rimšelis, Roache, Sau- 
laitis. Sarauskas, Zareinl>a, Za- 
waski),trys pasauliečiai (laurai
tis, Rudžiai) ir trys dienraščių 
korespondentai (C/iicugo Tribū
ne ir Sun-Times). (LIC)

Taip pat studijavo ir matematiką 
ir ją baigė. į kunigus įšventintas 
1934 birželio 29.

Marijonai leido Šaltinį ir vai
kams — Šaltinėlį. Tą Šaltinėlį re
dagavo 1931 -1940. Įtraukė daug 
bendradarbių, iš kurių vėliau 
išaugo rašytojai. Mokytojavo 
Marijampolės marijonų gimna
zijoje ir administravo spaudą.

Lietuvą okupavus, uždarius 
vienuolynus, pradžioje veikė 
Vilniuje, ęaskui persikėlė į 
Klaipėdą. Čia 1957-60 pastatė 
Taikos Karalienės bažnyčią.

Sovietams okupantams nepa
tiko tai, jie konfiskavo bažnyčią, 
statytojus patraukė] teismą. Nu
teistas už neteisėtą” medžiagų 
įgijimą. Nuteistas Vilniuje 1962 
sauso 26. Nubaudė 8 metų 
kalėjimo.

IŠ Vilniaus kalėjimo buvo pa
leistas 1966. Buvo Vilniuje vie
nos bažnyčios vikaras ir klebo
nas. 1969 lapkričio 7 nominuotas 
vyskupu, konsekruotas 1969 
gruodžio 21 ir paskirtas Telšių 
vyskupo pagelbininku, 1973 lie
pos 7 perkeltas į Kauną ir paskir
tas vysk. J. Labuko pagelbininku 
su paveldėjimo teise. Labukui 
1979 gegužės 28 mirus, jis 
užėmė jo vietą ir buvo Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vy
skupijos apaštališkas administra
torius. 1976, kai Ameriką šventė 
200 metų nepriklausomybės su
kaktį, ir kai Philadelphijoje vyko 
Eucharistinis kongresas, jis su 
Lietuvos kunigų grupe buvo at
vykęs į Ameriką ir buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne.

Romoje lankėsi keletą kartų, 
arkivyskupu pakeltas 1984 m. 
Pasiareiškus senatvės negalavi
mams, jis pats paprašė popiežių, 
kad jį atleistų iš pareigų.

Velionis buvo judrus ir drau
giškas, nuo Šaltinėlio redagavi
mo laikų mėgo literatūrą. Savo 
pareigose buvo uolus ir lankė vy
skupijos parapijas, dalyvavo 
didžiuose atlaiduose, orgazniza- 
v o jaunųjų kunigų auklėjimą bei 
mokymą.

Pakistano prezidentas pašali
no iš pareigų ministerę 
ninkę Renazir Buhtto už jos 
riausybės korupciją ir 
znų.

JAV pradėjo tartis su 
mu dėl Kainliodijos ateities.

Irakas yra atgalienęs į 
Bagdado viešbutį kelis 
Kovaite sulaikytų 
kitų užsieniečių.



Savaitės . | 
i ’vykiai j

Arabų šaltiniai teigia, kad Ira
ke buvo sušaudyti 42 prieš inva
ziją j Kuvaitų priešinęsi karinin
kai.

Prie Liberijos krantų veikių 
JAV karo laivai malūnsparniais 
išgelbėjo apie 100 Liberijoj bu
vusių amerikiečių, nes viena su
kilėlių grupė pareiškė žudysianti 
užsieniečius.

Pietų Afrikoj veikių Afrikos 
Tautinio kongreso partizanai pa
skelbė ginklų paliaubas.

Italijos, Čekoslovakijos, Au
strijos, Vengrijos ir Jugoslavijos 
prezidentai susitarė artimai ben
dradarbiauti ūkinėj ir politinėj 
srity regioniniam vienyjimui 
skatinti.

Vengrijos parlamentas krašto 
prezidentu išrinko tas pareigas 
laikinai ėjusį rašytojų Arpad 
Goncz, bu v. politinį kalinį

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak sutiko prisidėti prie 
tarptautinių pastangų Irakui nu
bausti ir pažadėjo pasiųsti j 
Saudį Arabiją porų divizijų Saudi 
Arabijos kariuomenei sustiprin
ti.

Saudi Arabija sutiko padidinti 
aliejaus gamybų 2 mil. statinių 
per dienų aliejaus trūkumui 
sumažinti.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein pareiškė pasipriešinsiąs 
kiekvienam bandymui išstumti jį 
iš Kuvaito.

JAV' yra pasiryžusios prašyti 
ir Sov. S-gų savo karo laivais pri
sidėti prie prieš Iraku vykdomos JA\ Senatas rugpjūčio 4 d. 
blokados. žodiniu pritarimu nusprendė

Prieš kelerius metus OSI Lietuvai suteikti 10 milijonų do-
spaudžiamas JAV Saturn raketos 
statytojas mokslininkas Arthur bei kitokios^umanitarinės šal- 
Rudolph at$uakė~JA-V pilietybės- pos, pranęša-Lietuuįjų Infprina-
ir išvyko,gyventi į Vakarų Vokie
tijų. OSI jam buvo pažadėjusi 
netrukdyti atvykti į Kanadų. kur 
jis galėtų susitikti su Kalifornijoj 
gyvenančia dukra. Tačiau šiais 
metais prieš Rudolphui atvyk
stant į Kanadų. OSI paprašė Ka
nados vyriausybę jį sulaikyti ir 
ištremti iš Kanados. Kanados po
licija jį sulaikė, bet vėliau palei
do už užstatų, tačiau Rudolph 
iškėlė teisme bylų už teisę atvyk
ti į Kanadų. Bylos metu Rudolph 
stengiasi įtikinti teismų, kad jis 
atsisakęs JAV pilietybės dėlto, 
kad buvęs OSI suklaidintas. Va
karų Vokietijos teismas jam jo
kios bylos nekėlė už tariamų jo 
vedamoj įmonėj darbininkų kau
kinimų ir žudymų nacių eros 
metu.

Sovietinės Gruzijos gyvento- 
j..i, reikalaudami daugiapartinių 
rinkimų, užblokavo traukinių 
judėjimų prie Samtradia.

Žymesnieji Kubos disidentai 
taip pat pradėjo ieškoti globos 
vakarų valstybių ambasadose ir 
reikalauti teisės išvykti.

Kopenhagos konferencijoj birželio 7 Baltų Užsienio reikalų ministeriai su Pasaulio 
Baltų Santalkos vadovais. Iš k.: Maido Kari — Estų Pasaulio Tarybą irPasaulio Baltų 
Santalkos pirm., dr. Kazys Bobelis — Vliko pirm., Algirdai Saudhtgh^ Lietuvos 
Užs. reik, ministras, Janis Jurkans — Latvijos Užs. reik, ministras, Lennart Meri — 
Estijos Užs. reik, ministras, M. Volfsons — Latyijos Aukščiausios Sov. Tarybos narys, 
Gunnars Maierovicz — Pasaulio Laisvųjų latvių Fed. pirm., dr. Olgerts Pavlovskis 
— iš JAV Baltų Nacionalinio komiteto, dr. Algirdas Budreckis — Vliko vicepirm.

KOPENHAGOS PRISIMINIMAI
Kopenhagoje 1990 m. birželio 

5 - 20 durnomis vyko tarptautinė 
konferencija Helsinkio konfe
rencijos nutarimų vykdymo 
peržiūrai. Apie Kopenhagos 
konferencijų DarbininkcgA - 27 
numeriuose, birželio 15 — lie- 
jx>s 6) buvo spausdinami Gintės 
Dainušytės, PLB atstovės 
įspūdžiai.

Darbininke taip pat buvo at
spausdinti (N r. 26 — biželio 29) 
Vliko — Eltos pranešimai apie 
Baltų priėmimų pas Norvegijos 
ir Danijos užsienio reikalų mi
nistrus.

Rugpjūčio 4 gautas iš Viliaus 
Bražėno, Vliko valdybos vicepir
mininko informacijos reikalams, 
raštas, datuotas rugpjūčio 2 d. 
Prie to rašto pridėtas ir Algirdo 
Budreckio straipsnis tos pačios 
konferencijos klausimu.

Nieko nepakeitę ir kalinis ne
taisę spausdiname Viliaus Bražė
no raštų ir Algirdo Budreckio 
straipsnį. — Darb. Red.

-o-
Lietuviškos Spaudos Išeivijo

je Redaktoriams ir Radijo Va
landėlių Vedėjams.

KONFERENCIJOS 
KOPENHAGOJE KLAUSIMU

Jūsų žiniai ir pagal galimybes 
panaudojimui visuomenei pain
formuoti čia pridedamas VLIKo 
vicepirmininko politiniams rei
kalams dr. Algirdo Budreckio 
"Pranešimas Iš Kopenhagos 

SENATAS NUSPRENDŽIA SUTEIKTI
HUMANITARINE ŠALPĄ LIETUVAI

lerių vertės medicinos reikmenų

cijos Centras------.J.
Senatorius Daniel Moynihan 

(dem. iš New York) rezoliucija 
buvo priimta kaip pataisa įstaty
mo projektui, skiriančiam lėšų 
Gynybos departamentui. Sena
tas priėmė ne tik pataisų, liečian
čių Lietuvų, bet ir visų įstatymo 
projektų.

Atstovų Rūmuose pasiūlytos 
net dvi rezoliucijos suteikti mili- 
tarinę paramų Lietuvai. Tačiau 
nė viena iš tų rezoliucijų nebuvo 
svarstoma Atstovų Rūmų plena
riniame posėdyje, o kongres
menai paskelbė darbo pertrau
kų, kuri tęsis iki rugsėjo 4. Taigi, 
teks laukti mėnesį ar daugiau, 
kol Atstovų Rūmai pasivys Sena
tų

Pirmųjų rezoliucijų Atstovų 
Rūmuose pasiūlė kongresmenas 
Christopher Smith (resp. iš New 
Jersey). Tai liepos 2 d. rezoliuci
ja nr. 5262, turinti 28 kosponšo
rius ir labai mažai tesiskirianti 
nuo senatoriaus Moynihan rezo
liucijos.

Siek tiek skirtingų rezoliucijų

Konferencijos”. Šiame 12 psl.
pranešime sutrauktai nusakoma 
VLIKo atstovų plati ir intensyvi 
veikla toje 1990 m. birželio 5 - 
29dd. įvykusioje* konferencijoje.

Spaudoje yra tilpę eilė objek
tyvumu apgailėtinai stokojusių 
pranešimų apie lietuvių dalyva
vimų tame tarptautiniame įvyky
je. Anie pranešimai galėjo suda
ryti ir kaikur sudari*, įspūdį, jog 
|x> visos eilės metų CSCE konfe
rencijose dalyvavimo VLIKo 
šiais metais ten visai nebūta. 
Kaip iš pridedame pranešimo 
galima matyti, kaip paprastai Pa
saulio Pabaltiečių Santalkos su
stato Kopenhagoje dalyvavusi, 
VLIKo delegacija labai veikliai 
Lietuvos laisvės bylų propagavo 
ir vyriausybių atstovus įtaigojo 
ištisas tris savaites. VIJ Ko atsto
vai ne tik talkino Lietuvos vy- 
riausylx*s atstovams, atvyku
sioms Kopenhagon, lx*t ir rado 
progų bendrai dirbti su PLB ir 
JAV LB atstovėmis, ten veiku
siomis keturias dienas.

Tenka apgailestauti, kad į vie
našališkų, VLIKo veiklų nuty
lintį, ir, todėl galimai klaidinantį 
visuomenės informavimų šiuo 
kartu kažkodėl buvo įveltas pa
garbos, paramos ir pasitikėjimo 
užsitarnavęs Lietuvių Infonna- 
cijois Centras.

VLIKo valdyba bus jums dė
kinga, jei jums įmanomu būdu 
panaudodami čia pridedamų

rencijų yra konferencija paskirta 
žmogiškąja! dimensijai (Confe- 

rugpjūčio 3 d. pasiūlė kongres- rence on the Human Dimen- 
menas Richard Durbin (dem. iš sion). Šios CHD konferencijos 
Illinois) kartu su kongresmenu pirmasis suvažiavimas įvyko
VVilliam Broomfield (resp. iš Mi- 
chigan)^ Jų rezoliucijų nr. 5481 ziujė. Antrasis suvažiavimas 
kol< kas^emia 11 kosponsoėų^ųvyko 1990 m. birželio 5-29 dd. 
Moynihan ū^Smith rezoliucijose* Kopenhagoje, tretysis įvyks
kalbama apie tebevykstančių 
Maskvos blokadų prieš Lietuvų. 
Durbin-Broomfield rezoliucija, 
suredaguota po blokados nutrau
kimo, jau kalba apie blokadų 
būtuoju laiku. Moynihan ir 
Smith rezoliucijose JAV prezi- j 
dentas raginamas pradėti deryba \ 
su Latvija, Estija, Lenkija ir So- i 
vietų Sąjunga dėl humanitarinės į 
šalpos įvežimo Lietuvon. Dųr- i 
bin-Broomfield rezoliucijose šio 
siūlymo nėra.

Durbin-Broomfield rezoliuci
ja siūlo, kad Kongresas paragin
tų kitas šalis hei šalpos organiza
cijas Lietuvai suteikti humanita-
rinę paramų. Kitose rezoliucijo
se tokio raginimo nėra. Be to, į 
humanitarinės šalpos apimtį 
Durbin-Broomfield rezoliucija 
įtraukia transporto išlaidas ne- 
valdini^organizacijų ar pavienių 
asmenų dovanų pervežimui. Ki
tos dvi rezoliucijos tokių išlaidų 
padengimo nemini.

(UC) 

pranešimų prisidėsite, prie klai
dingo įspūdžio visuomenėje ati
taisymo.

Vilius Bražėnas
Vicepirmininkas informacijos 

reikalams

PRANEŠIMAS IŠ 
KOPENHAGOS 

KONFERENCIJOS
Ko|xmhagos konferencijibypa 

tęsinys Helsinkio konferencijos. 
Helsinkio baigminis aktas (Hel
sinki Finai Act) buvo pasirašytas 
Suomijos sostinėje 1975 m. 
rugpjūčio I d. Aktas susideda iš 
trijų pagrindinių dalių. Lietuvių 
ir kitoms paveregtomš tautoms 
itin svarbi trečioji Akto dalis, nes 
ji nusako lx?ndradarbiavimų hu
manistinėse ir kitose srityse. 
Akto ketvirtoje daly numatytos 
|X*ržvalgos konferencijos — kas 
yra šio akto naujovė.

Helsinkio liaigininio akto kon
ferencijose, Vakarų valstybės jr 
ypač JAV iškėlė Helsinkio akto 
pažeidimus. Šiems pažeidimams 
iškelti ir išryškinti daug prisidėjo 
Helsinkio grupės, kurios užfik
savo ir paskelbė šiuos pažeidi
mus. Ypatingai svarbų uždavinį 
šioje akcijoije atlieka JAV Kon
greso komisija, sudaryta iš Atsto
vų rūmų ir Senato narių, vadina
ma JAV komisija saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje 
(Commission on Security and 
C(x>peration in Europe, trumpai 
CSCE), kuri nuolatos skelbia jos 
patirtus Helsinkio akto pažeidi
mus. __

Viena išdava Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Konfe-

1989 gegužės mėn. Pary-

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsinjjnlmai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Llthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunilt Dr., Watchung, N J. 07060.
Tel. 201 753 - S636.

Maskvoje 1991 m. rugsėjo mėn. 
Žmogiškosios dimensios konfe
rencija yra įpareigota: 1) peržiū
rėti žmogaus teisių ir žmogiško
sios kontaktų dimensijos vykdy
mą, 2) įvertinti CHD mechani
zmų (t. y. vykdymo procesą), ir 
svarstyti naujus pasiūlymus, ku
rių tikslas yra žmogiškosios di
mensijos įsipareigojimų plėtotė, 

r Žodžiu, peržvelgti žmogaus tei
gsiu realizavimą Europoje.
i _ Helsinkio baigminis aktas 
• buvo patobulintas Vienos baigia

muoju dokumentu, kuris pri
pažino, kad nevalstybinės orga
nizacijos (Non-Govemmental 
Organizations ar NGO’s) ir net

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 WestSL, Simsbury, Conn. 
06070. Tei. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest * 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tei. 296 - 2244.

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių'apdrau- 
dimai, income Tax pildymas, {staiga veikia naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter<Garden Tavem. 1 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. --------*

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WlCN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., < 
70 Curtis SL, Auburn, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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

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.

66 - S6 SO ST MIDDI.E VII.I.VCE. ŲVKEAS \.V 
l’IIOM-.S (7IS> 326 - I2S2 326 - 3150

KVECAS
JONAS 

1933 +197 6

individai turi teisę prieiti prie 
Konferencijos narių-valstybių, 
kurios svarsto ir įvertina Akto 
principų įgyvendinimų.

Viršūnių konferencija tarp 
Prezidentų Bush ir Gorbačiovo 
bei CSCE konferencijos dėl 
žmogiškosios dimensijos antrasis 
suvažiavimas įvyko Helsinkio 
akto 15 metų sukakties proga. 
Konferencija įvyko moderniame 
suvažiavimų ir panxlų komplek
se — Bella Center, kuris buvo 
pastytas 12 km nuo Kopenhagos 
centro. Konferencijoje dalyvavo 
35 nariai/valstyl>ės. Dalyvių 
.skaičius buvo toks: 34 užsienio 
reikalų ministrai, 754 dalyviai ir 
oficialūs svečiai. Buvo trys kate
gorijos dalyvių: diplomatinis 
personalas, kviestiniai svečiai 
(patarėjai ir nevalstybinės orga
nizacijos) 1xji spaudos atstovai.

(Bus daugiau)

Sov. S-gos min. pirmininkas 
Ryžkovas įspėjo gyventojus, kad 
dėl užsienio valiutos trūkumo 
javų pirkimas užsieny sumažės 
ir dėlto galima laukti socialinių 
neramumų.

Sovietinės Rusijos respubli
kos prezidentas Boris Jeltsin de
mokratijos ir ūkines reformas 
vykdo daug* smarkesniu' tempu 
kaip Gorl>ačiovas, užkietėjusius 
biurokratus atleisdamas ir į jų 
vietas paskirdamas jaunesnius 
reformų šalininkus.

Remkime

TAUTOS FONDĄ
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.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300

t
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Artimųjų Rytų įvykiai

LITUANISTIKOS TYRIMO IR
STUDIJŲ CENTRO VEIKLOJE

Praeitu savaitę Artimųjų Rytų 
įvykiai sukrėtė visą pasaulį. Ira
kas žaibo greitumu okupavo ma
žą, bet turtingą Kuveito valstybę 
ir paskelbė, kad ją prijungia prie 
Irako. Pirma pažadėjo pasitrauk
ti, o paskui — apsigalvojo ir pa
siliko. Įsiveržė su didele kariuo
mene— su 100,000 karių.

Labiausiai susijaudino Ameri
ka ir tuoj pradėjo siųsti į Pietų 
Arabiją karinius dalinius. Siuntė 
ir siuntė į dykumą, į karštą 
smėlį. Atplaukė lėktuvnešiai, di
dieji karo laivai, lėktuvų lėktu
vai.

Visi manė, kad Irakas puls 
Pietų Arabiją. Skubėjo suvežti 
kariuomenę. Amerikos val
stybės sekretorius Baker skraidė 
ir skraidė po Nato valstybes, net 
Sovietų Sąjungos tolimus plotus 
pasiekė. Suorganizavo pagalbą. 
Britanija, Prancūzija siunčia 
savo laivyną, karo lėktuvus. Kai
re suvažiavo posėdžiauti visos 
arabų šalys. Konferencija pasi
baigė tuo, kad dalis arabų įsi
jungė į žygį — siunčia kariuo
menę gintis nuo Irako agresijos. 
Tai buvo pats didžiausias laimė
jimas — arabų suskaldymas.

Kodėl visa tai įvyko. Trako dik
tatorius Saddain Hnšsem pasi
darė labai agresyvus. Jis kaip Hi
tleris. Gal iš jo ir mokosi verž
lumo, greito puolimo taktikos. 
Jis turi vieną milijoną kariuo
menės, kuri gali dykumoje ka
riauti, žygiuoti. Si kariuomenė 
dalyvavo aštuonerių metų kare 
prieš Iraną. Yra paragavusi para
ko kvapą ir karo vargus pergyve
nusi.

Ar tik nepabudo Husseinui 
misijanizmas — sujungti arabus, 
sukurti jų didelę ir vieną val
stybę, kaip anais senais laikais. 
Tokias išvadas diktuoja, kad jie 
su šimtu tūkstančių įsiveržė į 
Kuveitą. Ten tiek karių ne
reikėjo, bet jų būtų reikėję, jei 

jis veržtųsi į Pietų Arabiją. Iš ten 
jis lengvai pasiektų Siriją, Jorda
ną. Šie kraštai nekariautų prieš 
jį, o tiesiog įsijungtų į jo misiją. 
Tada Irakas jau stovi Izraelio pa
sienyje.

Tai labiausiai ir išgąsdino 
Ameriką — gali tuoj pasiekti 
Izraelį ir kariauti toliau, kol 
nužygiuos iki Viduržemio jūros. 
O Amerika pasižadėjo Izraelį 
ginti ir Izraelis Ameriką.

Įsiveržęs į Pietų Arabiją, už
ėmęs didelius alyvos šaltinius, 
jis kontroliuotų didžiausius plo
tus alyvos, galėtų lenkvai pakelti 
kainas iki pasakiško brangumo ir 
tokiu būdu kaupti lėšas tolime
sniam užkariavimui. Tikrai tai 
naujas Hitleris — tik grobti ir 
kariauti.

Nors Husseinas prarado daug 
lemiamo laiko, bet ir dabar jis 
gali pulti nesiskaitydamas su au
komis ir priemonėmis. Jo milijo
nas karių tikrai pramuš visas 
užtvaras. Niekas ir dabar negali 
garantuoti, kad jis nepuls, nors 
ir yra apsuptas didelės kariuo
menės iš visų pusių. Paskelbta 
blokada, bet jis skelbia, kad ir 
tai įveiks.

Įvykiai baisūs. Naujo karo 
grėsmė čia pat. Ir kiek jaunų 
vyrų būtų išžudyta, kokie turtai 
sunaikinti dėl vieno pakvaišusio 
diktatoriaus. Bet tokių diktato
rių juk yra ir daugiau pasaulyje, 
ir niekas jų nesudrausmina. Juk 
Sovietų Sąjungos valdovai buvo 
kiti “Hitleriai”, kurie laužė su
tartis, visokiausiais žiaurumais 
naikino tautas. Prieš juos nepa
sikėlė Amerika visa savo galybe, 
neišrikiavo laivų, lėktuvų, divi
zijų. Leido tiem diktatoriam 
siautėti iki valiai.

Ir Gorbačiovas juk yra diktato
rius. Dar niekas nežino ką jis pa
darys? Ar nėra tie persitvarky-

Naujovės knygos Lietuvai
Lituanistikos 1 yrimo ir Studi

jų Centras, įsikūręs Chicagos 
Jaunimo (Icntrc, su savo archy
vais, bibliotekomis, istoriniais
rinkiniais ir muziejų eksponatais 
labai daug padeda lietuviams ir 
kitataučiams mokslininkams, 
rašytojams, tyrinėjantiems Lie
tuvos praeitį, dabartį ir lietuvių 
kultūros apraiškas plačiame pa
saulyje. Siame centre, kuriam 
vadovauja prof. dr. Jonas Rač
kauskas, atliekamos įvairios stu
dijos, leidžiami
moksliniai veikalai lietuvių ir an
glų kallx>mis. Vienius iš paskuti
niųjų žymių leidinių, kurį labai 
įvertino Gimtasis Kraštas kaip 
mokslo veikalą, yra William L.

mai tik dūmai Vakarams apdum
ti, tik Amerikai .suklaidinti? ir 
suklaidino ją. Amerikos prezi
dentas viską daro, kad išgellx’tų 
šį diktatortių, kuris neleidžia 
tautom apsispręsti eiti neprik
lausomu keliu.

Reikia tik paskaityti Lietuvoje 
leidžiamą spaudą, su kokiu grau
dumu jie rašo apie prezidentą 
Bushą. Ir dabar dar labiau 
nuliūdo: Lietuvai reikėjo ne 
ginklų, tik vieno žodžio, vieno 
sakinio, kad pripažįsta Lietuvos 
nepriklausomybę, ir viskas būtų 
kitaip nuriedėję. Bųt to nepa
sakė, nusigręžė nuo Lietuvos, 
nuo laisvės principo, nes Lietu
va neturi tiek alyvos, tokių turtų. 

Senato daugumos vadas šen. George J. Mitchell. Nuotraukos kairėj Angelė Nelsienė, 
dešinėj Jūratė Kazickaitė ir Renata Padienė.

Urban anglų kalba parašyta kny
ga T/u? Samof'ilian Crusade — 
Kryžiaus Žygiai Žemaitijoje, kur 
pasauliui objektyviai parodoma 
senosios Lietuvos istorija, sveti- 
mšlių ne kartą iškreipta.

Didžiausias Lituanistikos Ty
rimo ir Studijų Centro uždavi
nys yra surinkti ir išsaugoti Lie
tuvai plačiai vakarų pasaulyje 
mūsų lietuvių, ar kitataučių turi
mas, lx*t nenaudojamas, ar net 
išmetimui paliktas lietuvių isto
rijos, kultūros, meno vertylx:s, 
mokslinę ar grožinę literatūrą,

Didžiausias galylx:s sukėlė, kad 
išsaugotų Pietų Arabiją, kitas 
valstybes, o Lietuvai pagailėjo 
tik vieno sakinio ir tuo save pa
smerkė, nes negynė laisvės prin
cipo.

Tačiau reikia kantryliės — tei
sybė vieną kartą laimės, laimės 
prieš smurtą, prieš okupaciją, 
šlykštų pataikavimą. Toje Arti
mųjų Rytų suirutėje, kai visi bus 
užimti turtų globa, gal ir Lietu
vai labiau seksis — legaliai, be 
smurto ir be ginklų kovoti už 
savo teises į nepriklausomą gy
venimą. Dieve, jai padėk, kad 
nebūtų sužlugdyta teisybė ir 
žmoniškumas! 

kad ji nežūtų Lietuvai. Centras 
renka lietuviškus, ar kitomis kal- 
liomis apie Lietuvą leidinius, pa
veikslus, archyvinę, muziejinę 
medžiagą, lietuvišką bažnytinį 
turtą ir visų prašo šias vertylx*s 
siųsti: Lithuanian Research and 
Study Center, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chieago, IL. 60636 
USA.

Ilga sovietinė okupacija, iš ku
rios šiandien Lietuva visomis 
jėgomis laisvinusi, suspėjo su
naikinti nepriklausomos Lietu
vos leidinius ir jų vietoje brukte 
bruko komunistinę literatūrą, 
melo propagandą, stengdamasi 
iš žmogaus išplėšti tautybę, reli
giją,.moralę ir net prigimtą žmo
niškumą. Lietuviški leidiniai va
karų pasaulyje, kurių gausiai tu
rime, tik pavieniai slapta pasiekė 
Lietuvą. Deja, barbariškų 
užmojų Maskvai nepavyko įgy
vendinti net per pusę šimt
mečio. Tą r<xlo dabar Lietuvos 
atgimimo reiškiniai. Laisvės pra
siveržimai rytų Europos tautose 
ir pačioje sovietų imperijoje nu
vertė geležinę uždangą kartu su 
Berlyno siena ir atsirado gali
mybės iš Vakarų vežti bei siųsti 
knygas į Lietuvą.

Lietuvių Katalikų Religinė 

Šalpa New Yorke nesenai iš
siuntė 20 tonų knygų konteinerį 
laivu į Lietuvą. Su jais susitarus 
ir jiems pažadėjus apmokėti 
pusę transporto išlaidų, kitą 
pusę apmokėjimo tikintis gauti 
iš JAV LB “Dovana Lietuvai” 
fondo, antras knygų konteineris 
komplektuojamas Chicagoje, 
Jaunimo Centre veikiančiame 
Lituanistikos Tyrimų, ir Studijų 
Centre.

Visi prašomi čia suvežti įvai
rias lietuviškas ir anglų kalba 
mokslines (universitetų) knygas 
net ir daugeliu egzempliorių. Jos 
bus siunčiamos Martyno 
Mažvydo Valstybinei Bibliotekai 
Vilniuje, kuri aprūpina visos 
Lietuvos bibliotekas, o moksli
nes knygas perduoda mokslo in
stitucijoms.

Šiai antrai siuntai laivu jau su
rinkta 50,000 knygų Chicagoje, 
bet dar reikia 150,000 konteine
rio užpildymui. Visi prašomi 
knygas suvežti į Jaunimo Cen
trą, arba atsiųsti duotu adresu 
iki spalio L Norima supakuoti ir 
pasiųsti spalio pradžioje, kad 
knygos nueitų dar prieš Kalėdas. 
Tai bus mūsų graži Kalėdų dova
na Lietuvai.

Br. Juodelis,
L.T. S.C. Vicepirminin

kas.

-o-

Neišmeskit spaudos apie 
Lietuvę

Į Lituanistikos Tyrimo ir Stu
dijų Centro prašymą jam atsiųsti 
kitakalbėje spaudoje pastebėtos 
medžiagos apie Lietuvos neprik
lausomybę jau atsiliepė nemažai 
tautiečių. Jų tarpe buvo ir ke
liautojų, kurie parsivežė ir pado
vanojo pirmųjų puslapių iš toli
mų Azijos ir Europos kraštų. Jie 
labai paįvairino vis dėdėjantį rin
kinį, sako LTSC pirmininkas 
prof. dr. Jonas Račkauskas.

LTSC stengiasi sukaupti ir iš
saugoti kuo daugiau straipsnių ir 
karikatūrų Lietuvos tema iš JAV 
ir kitų kraštų ir prašo tokios 
medžiagos iš visur.

Labiausiai pageidaujami pilni 
puslapiai, su data ir laikraščio ar 
žurnalo pavadinimu. LTSC 
adresas: 5620 S. Claremont Ave- 
nue, Chieago, IL 60636.

JONAS PUZINAS' 

4 
KELIAS 1 LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

‘ 2. Atsižvelgiant į tai, kad Suvalkų gubernija 
visuomet buvo Didžiosios Lietuvos dalimi ir kad 
ji tik per Vienos kongresą 1815 metais buvo pri
kergta rrrie Lenkijos, nutariame reikalauti at
skirti Suvalkų guberniją nuo Lenkų karalystės 
ir prijungti ją prie visos Lietuvos.

3. Amerikos Liet. Politiškasis Seimas, turė
damas omenyje bendrą lietuvių, kiltį, panašumą 
kalbos, bendrumą ekonominių reikalų, linkėda
mas broliams latviams išgauti Latvijai kuopla- 
čiausią autonomiją, išreiškė pageidavimą už
megzti tarp autonomiškos Lietuvos ir Latvijos 
federacijos ryšius.

4. Lietuvių Politiškasis Seimas Chicagoje 21 
-22 d. rugsėjo išreiškė užuojautą kaimyniškoms 
tautoms, kaip tai: lenkams, baltarusiams, ukrai- 
nams ir kt. jų reikalavime išgauti savo, šalims 
autonomiją.

5. Reikalauti, kad tarptautiniame Europos 
Taikos Kongrese, kuris taikys kariaujančias vals
tybes, kad būtų įleisti ir išklausyti Lietuvos at
stovų reikalavimai.

P-nas J. Gabrys išrinktas delegatu į Tarp- 
tautišką Taikos Konferenciją. Mandatą išduos 
Seimas (pasirašo Seimo Valdyba).

■Informacijos Biuras Paryžiuje yra įgaliotas 

ginti lietuvių reikalus svetimtaučių spaudoje 
Europoje.

Politiškasis Lietuvių Seimas nutarė steigti 
Lietuvos Politikos Informacijos Biuro skyrių dėl 
Amerikos, sulyg centro išdirbtų įstatų ir išsiren
ka sau komitetą. (Priimtas vienbalsiai).

6. Išrinkti ypatingą delegaciją iš penkių na
rių su teise kooptacijos, kuri diplomatiniu keliu 
pasirūpintų Washington’e patogiu laiku gauti už
tarymą Amerikos Suv. Valstijų Lietuvos reikalu.

Delegacija: 1. J. Elijošius, 2. Dr. A. K. Rut
kauskas, 3. kun. J. Ambotas iš Conn., 4. A. Nau
sėdienė, 5. kun. A. Dargis iš Pa.

7. Reikalauti amnestijos politiškiems kanki
niams ir pasišalinusiems nuo kariuomenės.

8. Protestuoti prieš nuožmius pasielgimus 
visu kariaujančių šalių, laužančių Haagos Taikos 
konferencijų nutarimus. (Vienbalsiai priimta.)

9. Lietuvių Politiškasis Seimas, apsvarstęs 
vargingą dAlei karo Didžiosios ir Mažosios Lie
tuvos padėjimą, ir paaiškėjus, kad dabartinis 
momentas yra vienintelis, kuriame visos dalys 
mūsų tėvynės gali būti suvienytos į vieną poli
tišką kūną ir gali įgyti autonomiją, — nutarė 
steigti Tautos Fondą sušelpimui lietuvių nu
kentėjusių nuo karo ir Lietuvos autonomijos 
išgavimui.

10. Kad nuolat stovėjus ant sargybos lietu
vių taiitos reikalų ir kad pasėkmingiau tuos rei
kalus aprūpinus, Lietuvių Politiškas Seimas Chi
cagoje 21-22 dienose rugsėjo, išranda būtinai rei
kalingu, kad Amerikoje netrukus (ne vėliau kaip 
iki Naujųjų Metų) susidarytų “Tautos Tary
ba'*, kuri susidėtų iš atstovų nuo visų didžiųjų 
Amerikos lietuvių organizacijų, be pakraipų skir
tumo, sudarant ją tokiu būdu, kad kiekviena or

ganizacija. turinti ne mažiau kaip 1000 narių, 
deleguotu į “Tautos Tarybą" dviems metams po 
vieną atstovą, gi organizacijos, turinčios ne ma
žiau kaip 5000 narių — po du delegatu (Ameri
kos lietuvių katalikų metraštis 1916 m., Chieago, 
1915. p. 137-139).

1C_4 m. spalio 1 d. Visuotiniame Amerikos 
Lietuvių Seime Brooklyne priimta ši deklaracija:

1. Visuotinis Amerikos lietuvių seimas pri
pažįsta:

a) kad kiekviena tauta turi teisę spręsti savo 
likimą;

b) kad atskiros tautos turi būti sujungtos su 
viena kita lygiomis teisėmis, o ne paver
gimo ryšiais;

c) kad broliški santykiai tarp tautų įvyks tik
tai tuomet, kuomet laisvės ir broliškumo 
idealai užviešpataus kiekvienos tautos 
viduje.

2. Lietuvai, kaip pavergtai šaliai, mes gei
džiame, kad ji nusikratytų svetimųjų despotų 
jungu ir kad įsitaisytų tvarką, kurioje visi gyven
tojai laisvi ir lygūs piliečiai galėtų be kliūčių 
žengti kultūros ir progreso keliu (Lietuva, 1952, 
nr. 1,85).

Gyva veikla pasižymėjo Šveicarijoje gyveną 
lietuviai, daugiausia ten ėję augštuosius mokslus.

Friburge veikusi studentų draugija “Litua- 
nia”, Amerikos lietuvių šelpiama, 1915 m. pra
dėjo rūpintis lietuviais belaisviais Vokietijoje. 
Šveicarijoje tuo metu gyveno nemaža Lietuvos 
dvarininkų bei šiaip su .Lietuva susijusių didiku. 
Kad darbas būtų sėkmingesnis, sudarytas Gene
ralinis Komitetas Karo Aukoms Šelpti Lietuvoje.

(Ilus liauc’-.nr



ALABAMOS FESTIVALIS
BAIGĖ 18-TĄ SEZONĄ

ALFONSAS NAKAS

Alabama Shakespeare Festi- 
val, sutrumpintai ASF, įsikūręs 
Montgoinery, AL, miesto 
pakraščio didžiuliame parke. Tai 
vienas iš daugiau ar mažiau žino
mų septynių JAV šekspyrinių fe
stivalių. Kiti šeši yra šiuose mie
stuose: Ashland, OR, Cedar 
City, UT, San Diego, CA, Lake- 
wood, OH, New York, NY, ir 
VVashington, DC. Prieš eilę 
metų dar gyvavęs aštuntas festi
valis Stratford, CT, ilgainiui su
nyko ir užsidarė veikiausia todėl, 
kad vietovė New Yorko pašonėje 
tad ir jo šešėlyje. Neturiu duo
menų, keli šekespyriniai festiva
liai veikia Kanadoje, bet vienas 
iš jų, Stratford, Ontario, yra pa
siekęs pasauline garso. Aš be 
pertraukos jį lankiau 22 vasaras. 
Ir šiemet esu pasiruošęs važiuoti 
rugpjūčio mėnesį.

ASF yra žieminis, ne vasarinis 
festivalis, kaip būna šiaurėje. 
Gal todėl, kad Pietinėje Alaba- 
moje klimatas švelnus, beveik 
nėra speigų, sniego.

Čia veikia du teatrai, tuose 
pačiuose impozantiškuose rū
muose. Didysis teatras, vadina- 
masThe Festival Stage, turi apie 
tūkstantį kėdžių publikai ir 
milžiniškų scenų, kurioje išra
dingi teatrų dailininkai, reikalui 
esant, sukuria ištisų miesto kvar
talų, ar geležinkelio bėgiais įvaro 
lokomotyvų. Mažasis teatras, su 
maždaug 250 kėdžių, vadinasi 
The Octegon, nors jo forma nėra 
aštuonkampė. Tai miniatiūrinis 
amfiteatras, su scena-arena dau
boje. Publikos erdvė, U formos 
eilės su kėdėmis, stačiai kyla į 
palubes, tad matomumas iš visur 
nuostabiai geras, girdimi visi ak
torių žodžiai ir šnabždesiai. Ka-

dangi abiejuose teatruose ka
sdien vyksta po du spektaklius, 
po dieninį ir vakarinį, tai, jeigu 
pastatymai patrauklūs, kasdien 
turi progų, juos pamatyti apie 
2,5(X) žiūrovų. Sezonai tęsiasi 
nuo lapkričio ar gniodžio 
pradžios, ild liepos vidurio. Dar 
nepaskelbta tik kų dabar besibai
giančio sezono suvestinė. Bet 
1988 - 89 m. sezone ASFaplankė 
daugiau kaip 3(X),(XX) žiūrovų. 
I mponuojaiitys skaičiai!

Kiekvienų sezonų statoma 
maždaug po 10 veikalų, jų tarpe 
dažniausia keturi Williamo Sha
kespeare. Kiti — pasaulinio gar
so klasikų ir šiuolaikinių naujai 
iškylančių dramaturgų. Shake.s- 
peare veikalai dažniausiai stato
mi Festival Stage teatre. Bent 
man per tris sezonus nė vieno 
neteko matyti Octagone. Bet tai 
nereiškia, kad ir Octagone ne
galėtų pastatyti Shakespearo. Iš
radingi režisieriai su gabiais sce
novaizdžio kūrėjais, naudoda
miesi elektronine ir kitokia tech
nika, pridaro visokių stebuklų.

ASF vaidina tik profesionalai 
aktoriai, Actors Equity unijos 
nariai. Nebėra negrų diskrimi
nacijos, jeigu jie dideli talentai. 
Šiame sezone, bent keliuose pa
statymuose vaidino du juodi vy
rai. Vaidino pasigėrėtinai. Tik 
publikai reikia prisitaikyti, 
stengtis “nematyti” veido spal
vos ir struktūros, kai, sakysime, 
juodas vyras vaidina balčiausios 
merginos brolį...

J ASF važinėjame apie tuzinas 
Sunny Hills lietuvių. Mums tik 
150 mylių tiek, kiek būdavo iš 
Detroito į kanadiškį Stratfordą.

Paskutinę (ketvirtų) šio sezono 
išvykų atlikau birželio 30 — lie
pos 1.

Birželio 30 vakare Festival 
Stage teatre mačiau Shakespea- 

reo Akis už akį (Measure for 
Measure). Tai viena iš tamsiųjų,
niūriųjų komedijų, nelogiško tu
rinio. Vienos kunigaikštis, norė-
danuLs patirti, ko verti jo padė
jėjai, taręs jog išvažiuoja į ilges
nę kelionę, ĮKTsirengia vienuo
liu, ir likęs mieste visur šhiinš- 
tinėja, viskų stebi. Jo vietininkas 
Angelo (taigi, Angelas!) pasmer
kia mirti jaunų vyrų Klaudijų tik 
todėl, kad prieš vedybas jo my
limoji laukiasi kūdikio.. Kai vie
nuolyno noviciantė Isaliela, 
Klaudijaus sesuo, lxmdo jį va
duoti, Angelas kėsinasi jų išprie
vartauti, ir tik persirengėliui ku
nigaikščiui įsiterpus, Isaljela pa
keičiama paties Angelo atstumta 
sužadėtine. Kai niekšybių taurė 
persipildo ir kunigaikštis “grįžta 
iš kelionės” į valdžių, užuot An
gelų pasmerkęs mirtim, tik išba
ra ir apvesdina. Kad pastatymas 
būtų patrauklesnis, režisierius 
Gaviu Cameron-VVebb spektaklį 
“išpuošia” tik pantomima vaidi
nančiais gausiais statistais. 
Pradžioje, ir kelissyk vėliau, sce
na prisipildo vieniečių minio
mis, įskaitant pusnuoges viešna
mio merginas, rūkančias cigare
tes, kramtančias gumų, nešio
jančias plakatus, kuriuose įrašyta 
Šv. Rašto eilučių numeriai; vie
tos kur rašoma “mastu už mas
tų”, “saiku ur saikų”..: Tai čia 
Klaudijaus vaidmenį pasigėrėti
nai vaidina juodukas Dem'ck 

Lietuviai esame visi — 
Lietuviu Fonde ar esi?

3001 W. 59th Street 

Chicago, IL 60629 
(312) 471-3900

m mis ramoMi
oat trumpos: aim. (n. = atminimo įnašas, pavardė po dvi-

7 taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. —
asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1990 m. gegužės mėn.

1 x $7 Janus, H., $7.
3 x $10 Kapčius Jonas ir Irena, $130; Palubinskas kun. 

Vytautas, $120; Urbonas Vincas ir Ona, $565.
1 x $15 Fontaną Matt, $15.
1 x $20 Petrauskas Steponas atm. įn., $395.
3 x $25 Erlingis Linas, $25; Gvidas Darius ir Jurgita, $125; 

Matekūnienė Adelė atm. įn.: Veinsreiberis A. ir M., $570.
1 x $50 šagamogienė Salomėja atm.: Ječius Kęstutis ir Dalia, 

$206,050.
12 x $100 Baltutis Vytautas ir Ona, $1,100; Kavaliūnas 

Juozas ir Adolfina, $100; Šešplaukis Alfonsas, Ph. D., $300; Vana- 
gūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys, Jr., $600; S. Baro 70 
gimtadienio proga: Aukštuolis Vytautas ir Natalija, $300; Baris 
Jonas ir Dana $100; Gary Simon P. ir Betty L., $100; Janušaitis 
Jurgis ir Veronika, $1,100; Jokubauskas Stasys ir Prudencija, 
$300; Ringus dr. Edmundas, $2,500; Vitkus Eduardas, $200; 
Zotovas Andrea, $200.

1 x $150 S. Baro 70 gimtadienio proga: Kačinskas Jeronimas 
ir Elena, $850.

2 x $200 Kašubienė Angelė atm.: Kašuba Antanas, $680; 
S. Baro 70 gimtadienio proga; Dzenkauskas Vaclovas ir Eugeni-
ja $200.

1 x $300 šliažas Bronius atm.: aukojo draugai ir šeima, $400.
3 x $500 Pliskaitis Augustinas atm. įn.: Pliskaitienė Petrė, 

$650; Rusvas Jokūbas ir Pranciška atm. įn.: Russas Alfred V., 
$1,100; S. Baro 70 gimtad. proga; Tumasonis dr. Vaclovas ir Vida, 
$2,000.

1 x $575 Želvys Petras atm.: Mockus dr. Zigmas ir Liuda, 
$100, Grinius Anicetas ir Aldona $50, Janulaitis Vytautas $50, 
Narutis Pilypą? ir Elvyra $30, Quinn dr. Tom ir Dainė $30, Baras 
Stasys $25, Korzonas Raimundas ir Danutė $25 ir 18 kt. asm 
$800.

1 x $800 Kučiauskas Igoris ir Kunigunda, $1,000.
2 x $1,000 Prunskis Jonas ir Vanda, $5,600; Šmulkštienė 

Magdalena, $3,200.
1 x $2,000 Vembrė Juozas K., testamentinis palikimas, 

$3,500.
1 x $159,723.72 šagamogienė Salomėja, testamentinis 

palikimas, $365,773.72.
Iš viso $168,845.72.

1990 m. birželio mėn.

1 x $30 Kelertienė Violeta, $30.
I x $40 Chicagos Aukšt. Lituanistinė mokykla, $1,540.
II x $50 Banionis Antanas ir Bronė atm. įn.: Urbutis, A. P., 

$350; Naruszewicz Michalina, $300; Stašys Jonas atm. įn.: įm. 
3 asm., $50; S. Baro 70 gimtad. proga: Ambrazaitis Kazys ir Marija, 
$6,630; Batukas dr. Gediminas, $7,475; Daugvila Jurgis ir Alė, 
$50; Jonynas Vytenis ir Irena, $50; Kučiūnas Aleksandras ir Jūra, 
$250; Rulis Petras ir M. M., $50; Sruoga Dalia, $50; Vaznelis Jonas 
ir Natalija, $751.

24 x $100 Merkys Raimundas atm. įn.: Merkienė Janina, 
$100; Riesen Krasauskaitė Irena atm. įn.: Krasauskas Zenonas 
2-rų mirties metinių proga, $400; Subačius Albinas atm. įn.: Ma
jauskas dr. Vytautas ir Vanda $25, Subačienė Natalija $25 ir 3 
kt. asm., $100; Vitas Robertas A., Ph. D., $300; S. Baro 70 gim

l^ee Weedeu, Išalkių, jo seserį, 
— Monica Bell, o Angelų, kaip 
ir reikia, l>aisiai atstumiančių 
grimasų, universalus aktorius 
Greg Thomton. Beje, riilmi 
maždaug 19-20 a. suvartos, ele
gantiški ir dailūs. Nebuvo spek
taklis iš pačių šauniųjų, liet ne
buvo nė prastas. Tuščių vietų 
teatre mačiau tik keletu.

Liepos 1,'pirmų vai. po vidu
dienio, Octagone matėme 
Georg Bemard Shaw Major 
Barbara. Si gili satyra, parašyta 
1905. Kai Rusija kariavo su Japo
nija ir Rusijoje vyko revoliucija, 
tuomet laimi socialistiškai ir pa
cifistiškai nusiteikęs G. B. Shaw 
visų savo rašytojiškų talentų nuk
reipė prieš turtuolius aplamai ir 
ginklų gamintojus specifiškai. 
Veikale vaizduojamas lx>mbų ir 
torpedų fabrikantas, milijonie
rius Andrevv Undershaft (savim 
pasitikinčio ciniko vaidmenį 
nuostabiai vaidina Wayne Bal- 
lantyne), su juo kartu negyve
nanti žmona, Lady Britomart (iš
kili daugelio teatrų aktorė Anne 
Sheldon), sūnus, dvi dukros, jų 
sužadėtiniai ir keletas mažesnes 
roles turinčiųjų. Viena iš dukte
rų, Barbara Undershaft (Melody 
Ryane), yra religiniu idealizmu 
deganti Išganymo Armijos ma
jore, o jos mylimasis, graikų lite
ratūros profesorius Adolphus 
Cusins (Robert Brovvning), irgi 

dėvįs Salvation Army uniformų, 
jai talkina. Deja, religinis užsi
degimas kapituliuoja prieš kim
bu gamintojo milijonus, Cusins 
tampa uošvio baisiųjų įmonių va
dovu, o Barlmra irgi mėlynų ma7 
jorės uniformų nusivelka.

Šiam trijų veiksmų veikalui 
prireikė keturių scenovaizdžių, 
nes trečiojo veiksmo antras pa
veikslas nukelia į ginklų Fabrikų. 
Neaprašinėsiu aristokratiškų 
kambarių apstatymų. Mano akiai 
buvo ypač patrauklus antrojo 
veiksmo scenovaizdžio papra- 
škimas: pailgas, nusilupinėju- 
siais dažais stalas, pora suolų ir 

Philip Pleasants ir Greg Thornton, vaidinę Šekspyro festiva
lyje Šekspyro “Measure for Measure” Alabamos Šekspyro 
festivalyje. Nuotr. Scarsbrook/ASF '

tad. proga: X, Bartkus Eugenijus ir Danguolė $300; Biskis 
Gediminas ir dr. Birutė, $400; Biskis Kęstutis ir Meilutė; $300; 
Chiapetta Dominic ir Sophia, $100; Daugirdas Kristupas ir Irena, 
$200; Domanskis Van ir dr. Alina, $2,900; Juodvalkis Antanas ir 
Ona, $300; Juškienė Rūta, $400; Kaunas dr. Ferdinandas ir Van
da, $11,400; Kisielius dr. Alfonsas, $2,000; Kubilius Jonas ir 
Aldona; $300; Lapas Edvardas ir Vilhelmina, $200; Mastis Viktoras 
ir Roma, $1,100; McMilIen Chester ir Katherine, $100; Razma dr. - 
Antanas, $14,200; Remienė Marija, $1,900; Sifiūnas Bronius ir 
Vladė; $100; Steponavičienė Alė, $200; Steponavičiūtė Ramona, 
$200.
>!? . ,4 x $125 4ančauskas Povilas trStasėi'$75O. ^ n ‘s<! 
4 4 1 x $150 S. Baro gimtad. proga: Mickevičius Bernardas, 
$650.

1 x $180 Graužinis Algimantas ir Ramona, $200.
7 x $200 Laukys Jonas atm. įn.: Laukienė Leokadija $55 ir 

8 kt. asm., $200; Prunskis Jonas ir Vanda, $5,800; S. Baro 70 gim
tad. proga: Brazis Algirdas ir Aldona, $1,400; Momkus Vaclovas 
ir Margarita, $2,060; Ostis Algirdas ir Regina, $900; Rudis Antanas 
ir Marija, $1,300; Vilkutaitis Vytautas, $400.

2 x $250 Jankauskas Casimira, savo deimantinio gimtad. pro
ga, $1,250; S. Baro 70 gimtad. proga: Mackiewich David, $1,250. 
" 1 x $500 Miniatas Feliksas atm. įn.: Miniatienė Ona, $700.

1 x $700 Rušėnas Adomas atm. įn.: Rušėnienė Ona, $1,000.
1 x $800 Kalvaitis Antanas ir Zofia, vardinių/Antaninių pro

ga, $800.

5 x $1,000 Garbenis Vladas atm. įn.: Rušėnienė Ona, 
$1,100; Kesiūnas Pranas ir Eugenija atm. įn..: Radzevičiūtė Ste
fanija, $1,000; Radzevičius Kazimieras, Marija ir Radzevičiūtės 
Marija ir Vitalija atm. įn.: Radzevičiūtė Stefanija, $1,000; Sapetka 
Kazimieras, $11,765; Sipavičius Zigmas, $1,100.

1 x $1,075 Griškelienė Ona atm. įn.: Modestai C. A. E. ir 
šeimos $300, Rugienius Vitas ir Jurina $100, Geldys Stasys ir 
Danutė $50, Kibirkštis Justas ir Noela $50, Lingienė Albina $50, 
Svarų šeima $50, Vilgalis Jonas ir Irena $50, Zaparackas Žibutė 
$50, Kučinskas Jonas ir Jufia $25, Katkus Vytautas ir Emilija $25, 
Pajaujis Zenonas $25, Udrys Narimantas $25 ir 15 kt. asm., 
$1,185. "

1 x $2,500 Gustaitis Antanas atm. įn.: Gustaitis Algimantas 
$465, Cibas Saulius $100, Beder Rostislavas ir Regina $50, Čepas 
Gintaras ir Valentina $50, Liet. Taut. Sąjungos Bostono skyrius 
$50, Mickevičius dr. Bronius ir Genė $50, Rasys Juozas ir Irena 
$50, Santvaras St. ir E. $50, Šležas Romas ir Birutė $50, Tvirbu- 
tas Andrius ir Liucia $50, Vaitas Brutenis ir Irena $50, Vertas 
Romualdas ir Rėdą $50, Viščinis Petras $50, Xnbraziejus J. k G. 
$30, Andrušienė Aldona $30, Galinienė Irena $30, Gimbutas Jurgis 
$30, Girnius A. ir V. $30, Kleinas Eugenijus $30, Kulbis Ant k Lilija 
$30, Liepas Stasys $30, Makaitis Nijolė $30, Stuopys R. ir J. $30, 
AdomkeviČius Algis ir Glorija $25, Cereškas Jonas ir Alė $25, 
Dabrila J. ir A. $25, Dumčius A. k L $25, Gavelis Zigmas $25, 
Girnius J. k O. $25, Griauzdė Aleksandras k Nora $25, Ivaška 
Rymantas k Dalia $25, Jansonas Eduardas k Irena $25,* 

^Kazlauskas Stasys ir Emilija $25, Krukonis Perkūnas ir Zita $25, 
Kubilius Viktoras k A, $25, Kupčinskas Aidas k Gitą $25, Linger- 
taftis Norbertas ir Aldona $25, Mažiulis A. $25, Paulius Bronius 
$25, Petrutis A. k R. $25, Rastenis Vytautas k Eugenija $25, X 
$25 ir 34 kt. asm., $2,500.

Iš viso $15,950.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1990.V1.30 pasiekė 
4,855.310 dd. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 2,787.586 dd.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,344.240 dd.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė.

didelis žarijų puodas. Tai Išga
nymo Armijos būstinės prieš
kambaris, kuriame maitinosi, 
burnojo ir mušėsi varguoliai. 
Ginklų Fabriko iliuzijai sukurti, į 
scenų įvežta gramozdiška maši
na. Bet labiausiai tai stebino per 
visus veiksmus likusi scenų-are- 
nų juosianti “tvora”. Ji pagamin
ta iš masyvių tamsaus metalo ter
pėdų smaigalių, sujungtų gran
dinėmis. Jos paprastumas buvo 
iškalbingiausias, pelnus kompli
mentus rež. Will York ir scenos 
dailininkui Charles Caldwell.

Tiek trumpai apie du paskuti
niuosius ASF sezono spektak
lius.

Melody Rayne ir Kent Gash, vaidinę “Major Barbara” Ala
bamos Šekspyro festivalyje. Nuotr. Scarsbrook/ASF

ATEITININKŲ STUDIJŲ DIENOS
Ateitininkų studijų dienos 

vyks rugpjūčio 31 — rugsėjo 3 
Dainavos stovyklavietėje. Atei- 
tininkija egzistuoja jau 80 metų, 
bet šio savaitgalio rengimas, tai 
viena iš jos naujesnių tradicijų. 
Pagrindiniai studijų dienų ini
ciatoriai ir programos vadovai: 
buvęs Ateitininkų Tarybos pirm, 
dr. Algis Norvilas ir dabartinė 
Ateitininkų Tarybos pirmininkė 
Birutė Bublienė.

Studijų dienų metu, dalyviai 
turės progos švęsti vasaros pa-

H ’n i ' .
— Lietuvos, Latvijos ir Esti

jos ryšių ministrai Rygoje pasi
rašė sutartį, jog šių kraštų terito
rijose susitarusios šalys pripa
žįsta viena kitos pašto ženklus. 
Kartu veiks ir Tarybų Sąjungos 
pašto ženklai. Tarybų Sąjungos 
ryšių ministerija kol kas nesutin
ka išleisti į apyvartą Baltijos re
spublikų pašto ženklus ir leisti 
jai apmokėti korespondencijas, 
siunčiamas į Tarybų Sąjungą

— Lietuvos televizijoje liepos 
29 buvo rodomas Clevelando 
tautinių šokių ansamblio “Gran
dinėlės” koncertas.

baigų šeimyniškoje Dainavos 
aplinkoje. Bus progos išgirsti 
prelegentų iš Siaurės Amerikos 
ir Lietuvos: Lilę Gražulienę, dr. 
Petrų Kaufmaną, kun. Stasį 
Kazėnų, Julių Kelerų, dr. Ro
mualdų Kriaučiūnų, dr. Vytautų 
Vardį, dr. Vytautų Vygantų, adv. 
Povilų Zumbakį ir kitus.

Dienos metu per paskaitas ir 
simpoziumus bus progų išgirsti 
įvairių temų ir pristatymų: 
“Pažinimo motyvas Vytauto 
Mačernio poezijoje”, “Suaugi
mas į tikėjimą ir tautiškumą”, 
'* Ateitininkija naujų uždavinių 
akivaizdoje”, “Ateitininkija Lie
tuvoje”, “Ar galime remtis da
bartine mūsų struktūra”, “Atei
tininko darbų perspektyva, kas
dienybėje”, “Apmąstymai apie 
kovo mėn. 11 d.”, “Amerikos li
beralizmas ir Sovietų nomenkla
tūra”.

Registracijas tvarko Ateitinin
kų Tarybos pirmininkė Birutė 
Bublienė. Kviečiama nedelsiant 
užsiregistruoti. Registraciją sių
sti adresu: JB. Bublienė, 5190 
Longmeadow, Bl<x>mfield Hills, 
MI 48013.

R. Kubiliūtė



KLAUSIMAS NE “AR”, BET “KADA”

(Tęsinys iš praeito nr.)

Manyčiau, kad šeštadienis yra 
pati maloniausia seimo diena. 
Nors ir nedaug teko miegoti, lx*t 
nedaug kas vėlavo į ankstyvas 
mišias.

Ryto sesijoje nominavimo ko
mitetas pristatė kandidatus kitų 
metų centro valdybių. Trečiai 
kadencijai perrinkta pirmininkė 
Auna Klizas Wargo. Taip pat pa
siliko veik visa ankstesnioji val
dyba. Į užrašų sekretoriaus postų 
išrinktas Rob Martin. Sis ener
gingas jaunuolis daug prisidėjo 
gelbstint nuo uždarymo jo gim
tųjų Šv. Jurgio parapijų Chicago- 
je.

Mūsų jaunimas, vadovauja
mas juniorų vicepirmininkės Sa
binos Henson, pasirodė su 
gražia programėle. Buvo šiltai 
sutiktas ir apdovanotas.

Pranešimas, kad kitų metų 
seimas įvyks St. Petersburg 
Beach, Floridoje, susilaukė gar
saus pritarimo. Visi buvome op
timistai — tikrai nemanome, kad 
Floridoje per seimų nebus taip 
karšta kaip prieš kelis metus 
Kansas City., Pažiūrėsime. Šį 
seimų globos Lietuvos vyčių 
centro valdyba.

Oficiali seimo dalis buvo už
baigta Lietuvos xyčių himnu. 
Akom ponavo muz. Faustas Stro- 
lia, kuris taip pat per visas seimo 
mišias mūsų giedojimų “palydė
jo”. Dirigavo energinga Šv. 
Pranciškaus seserų ordino narė 
— Sesuo M. Pranceška. Ji taip 
įsismagino tai atlikdama, kad 
manyčiau jog pats Leonard 
Bemstein jų pagirtų. Seselė 
Pranceška ir jos sesuo Seselė Al- 
vema, abi pažengusios amžiuje, 
bet kupinos enėrgijbs??fetfg‘pri^ 
sidėjo prie" seimo pašisekimb. 
Kad aš tiek energijos turėčiau, 
sulaukus to garbingo amžiaus!

Vakare, premijų banketas bu
vo milžiniškose Pittsburgh Ath- 
letic Association patalpose. Ne
toli yra Pittsburgho universite
tas, kuriame yra įrengtas lietu
viškas kambarys. Banketo pro
gramai vadovavo Dovidas Venc
lovas, kuris savo švelniu humoru 
mus dažnai prajuokindavo. Jis 
supažindino su garbės svečiu ir 
“Lietuvos bičiulio” žymenio 
kandidatu prof. William R. 
Schmalstieg. Profesorius šiltai 
padėkojo ir gražioje lietuviškoje 
kalboje papasakojo apie jo ir kitų 
dviejų kalbininkų parašytų /nt- 
roduetion to Modern Lithua- 
nian. Tos knygos pasirodė jau 3

POPIEŽIUS KALBA TERLEFONU 
SU GORBAČIOVU IR SU BUSHU

U. S. News & World Report 
š.m. rugpjūčio 13 d. rašė:

Roma šaukia. Popiežius Jonas 
Paulius II pasaulio reikalus tele
fonu svarstė su George Bushu ir 
Michail Gorbačiovu mažiausia 
kartą savaitėje, kaip praneša 
prof. Malachi Martin, Romos ka
talikų teologas ir Vatikanui arti
mas asmuo.

Savo knygoje The Keys of this 
Blood, kurią Simon and Schu- 
ster išspausdins rugsėjo mėn., 
Martin aprašo, kaip krizės metu 
dėl Lietuvos nepriklausomybės

ĮVYKIAI LIETUVOJE
— Sovietų Sąjungoje 

rugpjūčio 1 įsigaliojo pirmasis 
nuo bolševikinės revoliucijos 
spaudos laisvę užtikrinantis įsta
tymas. Jis skelbia, kad spauda ir 
kitos masinės informacijos prie
monės yra laisvos ir kad tų prie
monių cenzūra yra draudžiama. 
Pagal naują įstatymą žurnalistai 
turi teisę atsisakyti rašyti straip
snius, kurių mintys prieštarauja 
jų asmeniniams įsitikinimams. 
Žurnalistas taip pat galės nepasi-

laidos. Man, kaipo Pranciškonų 
spaustuvės tarnautojai, ta istori
ja buvo kiliai įdomi, nes truputį 
teko prisidėti prie tos knygos 
“gimimo”. ’

Prof. Schmalstieg, kaip dėsty
tojas, užliaigė su “pamoka”: pa
lyginimu tarp sanskrito ir lietu
vių kalbų. Pvz.: avih — avis; 
dhūmah — dūmas; mrtah — 
mirtis; švaurah — šešuras; Mat a 
madhu dadati — Motina medų 
duoda. Klausytojai su giliu 
dėmesiu sekė profesoriaus pa
skaitų. Jis buvo išlydėtas su gau
siais plojimais ir atsistojimu.

Per banketų vyčių mokslei
viam bei studentam buvo įteik
tos stipendijos (per 2(XX) dol. 
vertės).

Po gardžios vakarienės — šo
kom iki gilios nakties. Orkestras 
žinojo vyčių mėgiamiausias me
lodijas. Populiariausias, atrodo, 
buvo “Vištų šokis”, kuris lyg Ra- 
vel Bolero vis garsėjo ir tempas 
greitojo, kol pavargę šokėjai 
gavo progų nuskubėti prie atgai
vos stalo — atsigauti.

Banketas užbaigtas Lietuvos 
himnu.

Uždarymo mišias Sv. Kazi
miero bažnyčioje aukojo kuni
gai: Juozas Anderlonis, Petras 
Cibulskis, MIC ir Albertas Kon- 
tautas. Prieš mišias buvo prisaik
dinta centro valdyba ir 25 na
riams suteiktas ketvirtas laipsnis 
(vyčių organizacijos aukščiau- 
sias). Tarp kandidatų buvo Alice 
Zupkuvienė, Nevv Yorko lietu
viam gerai pažįstama, nes ilgai 
Richmond Hill turėjo gėlių krau
tuvę.

Kun. Anderlonis savo pamok
sle kalbėjo apie donavas—drau- 

iVgUs, 'šeimąt‘ sveikatą. Alisos šios 
dovanos’ Tfešž? taip * pat atsako
mybę. Tos dovanos per džiaug
smus ir liūdesius padeda mums 
bręsti per mūsų visą gyvenimą.

Po priešpiečių per greit atėjo 
laikas atsisveikinti. Bet vyčiai

• optimistai: dirbsim Dievui ir 
Tėvynei iki pasimatymo Florido
je.

Paskutinį kartą pakėlus akis 
pažvelgiau į milžiniškus šandale- 
rus, susidedančius iš tūkstančių 
krištolinių dalelių. Jie, paliesti
šaltos oro srovės, per mišias -a 
mums “grodavo” dangišką sim
foniją, lyg pritardami mūsų 
triūsui!

Malonūs pitsburgiečiai, ne
laukite dar 36 metų iki kito sei
mo. Bravo!

Dalia Bulvičiūtė

paskelbimo lenkų kilmės po
piežius ir Kremliaus vadas turėjo 
jautrius pokalbius, kartais keli- 
syk per dieną. Popiežius patarė 
vengti smurto. Už tai jis patarė 
Pabaltijo ir Ukrainos katalikams 
“nebestumti Gorl>ačiovo į kam
pų”.

Martin sako, jog kalindamas 
su Bushu, Popiežius prezidentui 
pateikė Vatikano žinių apie įvy
kius Rytinėje Europoje ir savo 
asmenines pažiūras į naujus va
dus tenai ir taip pat Sovietų Sų- 
jungoje.

rašyti straipsnio, jei redakcija ar 
kas kitas jame padarytų autoriui 
nepriimtinų pataisų.Kaip paste
bi apžvalgininkai, per daugiau 
negu 70 metų spaudos laisvė So
vietų Sąjungoje tebuvo abstrakti 
sąvoka, tačiau daugelis žmonių, 
išdrįsusių kad ir slaptai išspau
sdinti laisvą žodį už tai sumokėjo 
kalėjimu ir net prarado gyvylję.

— Dcsunl lietuvių dalyvavo 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos kongrese. Jame buvo

rer Lietuvos vyčių seimų koncerto programų atliko kvartetas iš Pbiladelphijos. Iš k.: 
Brigita ir Juozas Kasinskai, Bronius Krokys, Rasa Krokytė. Nuotr. I) Biilvičintės

Lietuvos vyčių seimo metu atstovai ekskursuoja laivu trijose upėse, kurios supa Pitt- 
sburgbų. Iš k.: Antanas Kober, Dalia Bulvičiūtė, Marytė Rusas Kobcr, Vyties redak
torė. Nuotr. A. Zaunienės

ŠIANDIENĄ MŪSŲ TAUTINIS IR DVASINIS PRISIKĖLIMAS 
IŠ KIEKVIENO REIKALAUJA NUOŠIRDAUS PASIKEITIMO

būtinai turi būti ateistas. Tačiau 
statistika rodo, kad dauguma 
žymiausių mokslininkų yra gi
liai, nuoširdžiai tikintys. Ne vie
ną iš jų rimtos studijos atvedė 
prie Dievo,. Garsusis švedų bo
tanikas Karolis Linėjus (Kari 
Linne) savo veikale Gamtos si
stema rašė: “Visur, augalų, gy
vulių ir žvaigždžių karalystėje 
yra pėdsakai amžinojo, visaga-

.wnUnči(),.,(iMĮĮintingp ir „ mylinčio 
j Dievo. Pilnas nustebimų ir pa- 
garlxjs puolu aš prieš jį į žemės 
dulkes ir garbinu jį”. Tikrai gali 
paskatinti giliau susimąstyti šio 
žymaus mokslininko toks nuošir
dus tikėjimo išpažinimas.

Gerbiami pedagogai! Aplinky
bės taip susiklostė, kad didelė 
dalis jūsų kolegų buvo priversti 
tapti mūsų tautos dvasinio geno
cido vykdytojais. Tai vienas 
skaudžiausių puslapių mūsų tau
tos pedagogikos istorijoje. Patys

“NAKTINUKAI” LIETUVOJE 
PAMINĖJO GĖDOS DIENĄ

(a t kelto psb.4 ■ -

Lietuvoje, kaip pastebi užsie
nio spaudos agentūros, tylomis 
praėjo tragiškoji rugpjūčio die
nos sukaktis, kai prieš 50 metų 
Sovietų Sąjungos Aukščiausioji 
Taryba “sutiko” priimti Lietuvą 
į Sovietų Sąjungos sudėtį.

Steljėtinu būdu, rašo agentū
ros, vis dėl to dar atsirado saujelė 
žmonių, kurie bandė įvykį atžy
mėti, tvirtindami, kad Lietuva 
savanoriškai įstojusi į Sovietų Sų- 

leista kallx.*ti “naktinės” partijos 
sekretoriui Mykolui Buroke
vičiui. Jis pasisakė prieš respu
blikų komunistų partijų savaran
kiškumų. Po papildomų prašy
mų žodis buvo suteiktas ir V. 
Švedui, kuris, sakoma, net ne
moka lietuviškai.

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tautinių olimpinių komitetų 
pirmininkai yra pakviesti į Loza
ną, Šveicariją, rugpjūčio 30 susi
tikti su tarptautinio olimpinio 
komiteto pirmininku Samaranzu 
ir tartis dėl šių kraštų narystės 
atstatymo tarptautinėje
olimpinėje organizacijoje. Šis 
susitikimas gali vesti į lietuvių 
dalyvavimų 1992 m. olimpiado
je Barcelonoje kaip Lietuvos Re
spublikos, o ne Sovietų Sąjungos 
sportininkų grupę.

— Nidoje buvusi SSKP CK 
vila f* Kosygino namelis") dal>ar 
vadinama miesto gyventojų 
kultūros ir sveikatingumo klubu. 

jungą. Ta nežymi saujelė žmo
nių, rašo agentūros, tai nuo gy
venimo raidos atsilikusi Maskvai 
ištikima Lietuvos komunistų 
partija (Lietuvoje vadinama 
“naktine” partija), kuri dargi su
rengė rugpjūčio trečios dienos 
kažkokį minėjimą.

Visa tai kelia juo didesnę nuo
stabą, rašo agentūros, prisimi
nus, kad net Sovietų Sąjungos 
Aukščiausioji Taryba ne ank
sčiau kaip 1990 metų liepos 21 
dieną pripažino, kad vadinamo
sios socialistinės sovietinės Lie
tuvos Respublikos paskelbimo 
sukaktis yra “gėdos diena”. 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
RŪPESČIAI LIETUVA

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos suvažiavimas, susirūpinęs 
įvykiais daliartinėje Lietuvoje ir 
matydamas trūkumą vieningos 
veiksnių veiklos, nuoširdžiai 
skatina visbs pagrindinius veiks
nius— VLIKa, AETą, Pasaulio 
Uetuvių Bendruomenę ir JAV 
Lietuvių Bendruomenę persvar
styti šiuos pasiūlymus:

1) Vienas atstovas turėtų būti 
išrinktas tarp visų veiksnių, kad 
galėtų tinkamiau atstovauti Lie
tuvos bylai Amerikos politinėse 
sferose.

2) Pripažinti Lietuvių Infor- loji*, 
macijos Centrą oficialia žinių 
perdavimo agentūra, kuri lx*par-

mokytojai ir auklėtojai savo 
auklėtinių širdyse užslopino 
veržimąsi į gėrį, išugdė abejin
gumų ir pakantumų melui. Šian
dien nuoširdžiai kreipiamės į jus 
kviesdami, kiek įmanoma, atitai
syti šių padarytų žalą. Pradedant 
tikybos mokymą mokyklose, rei
kės prityrusių pedagogų para
mos. Todėl kviečiame jus, bran
gūs mokytojai, ateiti į talkų 
Bažnyčiai. Pagilinę ir atnaujinę 
savo religines žinias, pasidalinki
te jomis su savo auklėtiniais, pa
rodykite jiems kelių prie tiesos 
ir gėrio Šaltinio — Dievo.

Nuoširdžiai prašome gerbia
mus mokyklų vadovus. pedago
gus sudaryti galiną l>ę savo mok
sleiviams susipažinti su katalikų 
tikėjimo pagrindais, krikščioniš
kosios moralės principais, kad jie 
galėtų sąmoningai vadovautis 
krikščioniška pasaulėžiūra, kur
dami savo ir savo tautos ateitį.

Telaimina Dievas visas jūsų 
pastangas mokant ir ugdant jau
nąją kartą Dievo garbei ir žmo
nių džiaugsmui!

LIETUVOS KARDINOLAS 
IR VYSKUPAI ..

N. B. Prašome Didž. Gcrb. Kle- 
Ijoihis šį laiškų perskaityti š.m. rug
pjūčio 26 d. vietoje visų sakomų pa
mokslų.

tiškai atstovauja Lietuvos intere
sams.

> 3) Sudaryti lx*ndrą fondą iš
i Tautos ir Lietuvių Fondų, kad 
■ pinigai būtų tinkamiau skiriami 
» Lietuvos reikalams.

Mes, išeivijos Moksleiviai 
Ateitininkai, siūlom visiems 
veiksniams susijungti ir dirbti 

i vieningai vienam tikslui: Lietu- 
I vai!

Priimta Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos suvažiavime 1990 
rugpjūčio 4 d. Dainavos stovyk-

Moksleivių Ateitininkų
Sąjungos suvažiavimas

— Lietuvių Fondas, įvertin
damas Darbininko taiką ir su
prasdamas nelengvas laikraščio 
sąlygas, 75 metų sukakties proga 
savaitraščiui stiprinti paskyrė 
2,(XX) dol. Darbininko leidėjai, 
administracija ir redakcija už 
dėmesį ir auką nuoširdžiai 
dėkoja.

— Šveicarijoje rugpjūčio 12 
pasibaigė 37-oji Europos lietu
vių studijų savaitė. į ją buvo at
vykęs ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos pirm. Vy
tautas Landsbergis bei 14 kitų 
Lietuvos vadovų. Šalia kitų daly
vių iš JAV' dar buvo nuvykę Lie
tuvos atstovas Vatikane ir Wa- 
shingtone Stasys Lozoraitis, 
PLB pirm. dr. Vytautas Bieliau
skas, JAV LB pirm. dr. Antanas 
Razma.

— Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
ragina ruoštis paminėti rugpjū
čio 2-3 dieną, kai 1939 metais 
buvo pasirašyta nacių ir komuni
stų sutartis, prievarta nuskirianti 
Pabaltijo valstybes Stalino “glo
bai’. Tai būtų naujas “Baltijos 
kelias”, tik šį kartą šalinąs tą sie
ną, kuri skiria Lietuvą nuo Euro- 
pbs. Tai tęsis rugpjūčio 22 - 30, 
pradedant stovyklomis Lenkijos 
ir Lietuvos teritorijose prie La
zdijų pereinamojo punkto.

— Baltųjų Rūmų spaudos 
biuras pranešė, kad Administra
cija liepos 24 paskyrė 3 asmenis 
atstovauti JAV-bėms Centrinės 
ir Rytų Europos kraštų gamtos 
apsaugos komitete — Board of 
Trustees. Šalia trijų JAV atstovų 
iš viso komitete yra 15 asmenų 
iš įvairių Europos valstybių. Ko
mitetas rūpinsis gamtos apsauga 
įvairiose Rytų ir Centro Europos 
valstybėse. Viena iš trijų JAV at
stovų yra Helen Petrauskas iš 
Michigano; Fordo automobilių 
bendrovės viceprezidentė.

— Muz. Vaclovas Romanas, 
buvęs Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos ilgametis vargonininkas 
ir VVyoming Klonio jungtinio 
choro vedėjas, sunkiai susirgo ir 
buvo paguldytas dvi savaites 
Geisingesr ligoninėje, Wilkes- 
Barre, Pa. Dabar stiprėja na
muose, žmonos Anelės prie
žiūroje.

— Kun. VValter C. Karavec- 
kas,ilgametis Pittsburgho, Pa., 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, mirė liepos 19 South 
Side ligoninėje. Toje parapijoje 
kaip asistentas ir klebonas išbu
vo 45 metus. Velionis buvo 
gimęs 1920 spalio 10, kunigu 
įšventintas 1945 gegužės 10.

— Dr. Petras Pamataitis lie
pos 26 mirė AlbuquerqUe, New 
Mexico valstijoje. Nepriklauso
moje Lietuvoje velionis buvo 
Kriminalinės policijos departa
mento direktorius. Teisių dakta
ro laipsnį buvo gavęs Heidelber
go universitete Vokietijoje.. Ve
lionis, prieš persikeldamas j 
New Mexico, ilgą laiką su šeima 
gyveno Los Angeles, Calif., ir 
veikliai reiškėsi lietuvių visuo
meninėje veikloje, bendradar
biavo spaudoje.

— A. a. Emilija Josen, buvus 
Mačemytė-Korzienė. rugpjūčio 
2 mirė Šv. Šeimos viloje, Le- 
niont, 111. Liko giminės Ona ir 
Petras Abromaičiai ir jų šeima, 
brolis Pranas. Velionė prie*!svei
katos susilpnėjimą stipriai reiš
kėsi Phth/niK- Arizona. lietuvių 
visuomeninėje veikloje- J -
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LITHUANIA 700 YEARS
(1N ENGLISH, 458 PAGES) u. . ....

_■ • -V* T

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreeklo ir St - 
Lozoraičio. JvadaM R. Sealey. šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam k lietuviam, naudoįantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2
* dol.
Vardas, pavardė .....

,. Numeris, gatvė .......
-t Miestas, valstija, Zip .K*

Bostone atidarytas diliausias Amerikoje 
lietuviškų meno, dirbinių ~.

s a ii* o n a s“ -

- V- ■ • -v -
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų - 

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

Galite įsigyti: - /J

c ■ * žymiausiųjišeivijos Ir-Lietuvos .itfeni-sf 
ninku paveikslų, grafikos dafbų. me: 
džid drožinių: į-

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

• Tautinių vėliavų. Vyčių. Įvairiausių A
- lipdžių: - .
• Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 

-Lietuvos "žemėlapių;
• aūdio ir video kasečių su naujausia 

lietuviška muzika: -
• tinkančią Lietuvos dažnumams video 

aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

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

- / BALTI C ASSOČlffiES, LTD

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

DĖMESIO!

KOKS AMERIKOS LIETUVIU
AUKŲ LIKIMAS LIETUVOJ?
Vilnfems radiju liepos 30 per- K<.tvirtiK jj -|Y,vK. »

<lave tekų retai girdėto ĮH.bodzio fe-- (|rauĮ;ijlK j Vi|„ia„s radijų |„,v„ susitik„M S11 Sovietų prem- 
say'kntikos reportažų^ pavacI"ttų <lir|»tl ^respondentas

Pranas Kartonas birvo paklaustas kuriuos klausimus dėl artėjančių 
ar “Tėviškės” draugija turi valiu- (|crybų. K. Prunskienė tais 
tos ir kaipjųpauaiubja. Karkinas - reikalais telefonu kaltojo

"Kur dingsta amerikonų pi
nigėliai?”. Čia cituojame kelis 
atvejus, kuru pailitįstuoju, kad 
JAV-to*sv surinkt?doleriai ne vi
sada naudojami tam, kam jie 
buvo skirti. . .

Joni Ryžkovu. Ji ten-aptarė kai

dr-ja turi atsidariusi suskaitą, bet 
kokia ten suma tai jis nežinojo. 
Po “Tėviškės” dr-jos suvažiavi- 

cnio, ten dalyvavęs Vilniaus radi- roio rcn*o i,i<iz.ikw iuiuiu ir- iki- . . . . ... . . ,, ... . «jo korespondentas pareiškė, kadgroto Lietuvos lietuvių akinus j? . . • . * > ... . .. .
- . , 1.1 i.x \ e , <■ ' kiek valiutostun Tėviškos dr-žiūrint dideli turtų: 5 magnetolų- .. ..., ... , ia, zmo tik Ponas Dievas,nūs. 1 radijo aparatų, 15 video ... f

i «• --zvi i i r i leviskes dr-jos pirmininkas irkasečių, 7,5(X) dol., 500 frankų . , . . -
. /ww»* ii- t- i • i> /•- i * buhalteris. Tėviškosir 10,0(X) rublių. Kadangi P. (.id- ,

• zikiLsžiuonKLsl.il.t<.voj<-ir <1žSi<-. V^tvas
nvj.- kaip kankinys, Itadantojas, Sakahnskas <larmi.s lailahHįr-

' tai kilo klausinnis iš knr toks tnr- Suvytų ai.l».«<l<»e Wasl>- 
tas. Tarsi P. Cidzikas .n tnrėtų : ’ «M<=itais metais
teisės būti tiek hirtingas ir l.ie-1 JAV-'« ^stralnĮodą-

. . įjnas kartu-su Armonikos an-tuvoje jau metamas seselis. O jis
tas dovanas gavo iK'lankydamas SiUn ’ ’j*

. .. JAV lietuvius ir gimines. Tad Penktas atvejis. Aukščiausia 
visa tai legajiai ir pilnai priklausė Taryba iš Lietuvos praneša, kad

, jam. - Antanas Kalanta nėra joks Au-
Kitas atvejis, kurį perdūcxla kščiausios Tankis delegatas ir 

Vilniaus radijas, tai toks: Ukinin- niekam negali atstovauti Ameri- 
ko Patarėjo vyr. redaktorius pa-< kos lietuvių tarpe. Jis yra ftitpri- 

-rjr reiškė, k«wl buvęs Lietuvos Ūki- s vatus asmuo, besilankąs Arrieri- .
ninku Sąjungos pirmininkas Po- koje.

> Vagys apiplėšė žinomo liudytu 
tojo Petro Cidziko namų ir*pa-

vilas Paštukas, neturėdamas tam Šeštas atvejis. Amerikoje bu- 
jokių įgaliojimų, JAV-l>^e renka 
aukas, organizuoja Ūkininko Pa
tarėjo prenumeratas ir pan. Vil
niaus radijas įspėja, kad JAV lie
tuviai būtų budresni, duodami 
aukas Lietuvai.

Trečias atvejis. Neseniai pra
dėtas leisti Lietuvos Šaulių laik
raštis Trimitas..Pirmame nume
ryje rašoimv, kad Lietuvos Šau
lių Sąjungos rinktinių vadai ir 
dalinių atstovai susirinkime vie
ningai nubalsavo iš Šaulių Sąjun
gos pašalinti buvusį jos pirmi-

“ nintfą AleKSžmai^Benzinską1 vz* 
ką? O gi už ne į tą kišenę įdėtus s 
tautiečių pinigėlius.

DĖMESIO!
VIS1EMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE
v AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD

200
. ELECTRONICS

5TH AVĖ (tarp 23 & 24

TELEFONAS (212)

& 24 Gatvių) 
10010 

807 - 8484

KOMPIUTERIAl
LYGŪS IBM PC SISTEMAI

. SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI
Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir-

Lietuvoj

k r . ~ - < .. ,
ELEKTRONINIAI PIANINAI
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

ĮVAIRŪS RADUO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

•* n

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

MES TAIP PAT TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. (VAIRAUS ILGUMO VIDEO IR- AUDIO KASEČIŲ

— Kazimiera Prunskienė, 
iactu vos premjerė, pereitų an
tradienį lankėsi Maskvoje ir

ĮVYKIAI LIETUVOJE

dentu Jeltsinu. Ji aplankė ir 
Maskvos miesto tarylją ir aptarė 
tiesioginių ekonominių ryšių su 
Maskvos miestu galimytos.

— Lietuvos Respublikos 
Aukščiauasia Taryba po kelių 
savaičių audringų diskusijų per
eitą trečiadienį patvirtino Lietu
vos ekspertų toi paskirų darbo 
grupių sudėtis deryboms su 
Kremliumi. Šiuo patvirtinimu 
buvo baigtas pirmasis derybų su 
Sovietų Sąjunga etapas. Aukš-

čiausia 
grupes 
kumentus.

— Boris Jelcinas, Rusijos res
publikos prezidentas, būdama' 
Ispanijoje pasakė, kad bus ne
priklausoma Rusijos respublika 
ir sukritikavo prez. Gorbačiovu 
už Lietuvos* blokadų. Čia jis pa
sakė, kad pačios respublikos turi 
nuspręsti ar priklausyti Gor
bačiovo siūlomai konfederacijai 
ar tapti nepriklausomomis.

— Aspirino “Bayer” galima 
gauti ne vaistinėse, o Kauno 
“Merkurijaus” parduotuvėje: už 
250 tablečių 135 rb.

— K. Donelaičio gimtinėje 
bus pastatytas paminklinis ak
muo, jame įrašant senąjį vie
tovės pavadinimą “Lazdynėliai”.

vo organizuojamas piniginis va
jus, kad būtų įmanoma laisvė
jančiai Lietuvai nupirkti ir pasių
sti popieriaus. Iš Lietuvos atėjo 
žinia, kad gautas leidimas at
spausdinti 250,000 egzempliorių 
A. Šapokos Lietuvos Istorijos. 
JAV lietuviai aukojo, poperius 
buvo nupirktas ir pasiųstas į Lie
tuvą. Fotografiniu būdu A. Ša
pokos Lietuvos Istorija per
spausdinta. Ameriką pasiekusio 
egzemplioriaus IV puslapyje 
pažymėta, kad J989jn. /‘Moks- __
lo” leidykla išleido to veikalo 
17,050 egz., o paskutiniame 
(696) puslapy pažymėta, kad 
tiražas —100,000 egz. Pažymėta 
kaina — 9.50 rubl. Amerikon tos 
laidos egzemplioriai parda
vinėjami po 20 dol. - *

L.Ž.R.

— “Tiesa” Lietuvos gyvento
jams pranešė, jog Baltiesiems 
Rūmams buvo įteikta peticija su 
daugiau kaip 100,000 parašų, 
prašant, kad JAV pripažintų Lie
tuvos Respubliką ir jos vyriau
sybę bei pasmerktų Sovietų Su
jungus vykdomu blokadų.

DEXTER PARK
PHARMACY H]

Wm AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WEDEUIVER

296-4130

Kelionių j Lietuvę suvaržymai panaikinti. 
Išduodamos kelionių vizos grupėms ir atski
riems asmenims. Kreipkitės dėl informacijos 
ir patarnavimų.

LIETUVA IR SUOMIJA - 14 dienų kelionė 
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija 
Kelionė Nr. 913 rugsėjo 12-25 
$2^09 Iš Bostono ir New Yorko 
$2,409.00 iš Chicagos

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

LIETUVA IR ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų kelionė 
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. ČSA linija 
Kelionė Nr. 106 lapkričio 5-16 
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,899.00 iš Chicagos

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

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

Smulkesnėms informacijoms ir brožiūrai kreipkitės adre
su:

BALTIC TOURS 
77 Oak Št, Suite 4 
Nevvton.MA, 002164

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

LIETUVIŲ FEDERAUNĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

NEVVYORKE.' 86-21114th Street, RichmondHill,N.Y., 11418 718-441-6401

CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110 
1445 So50th Avė., Cicero, IL60650, 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: 24060W. 9Mile Rd., Southfield, Ml 48034, 313-350-2350

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

Aukštų nuošimčių taupymo sąskaitos ir certifikatai, 
Jvairios paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje* KASOJ E —

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



Mirė J. Jašinskas

Jurgis Jašinskas, žurnalistas. 
Bostono lietuvių dramos sambū
rio narys-aktorius, Ramovės są
jungos Bostone skyriaus pirmi
ninkas ir kitų organizacijų talki
ninkas bei rėmėjas, sulaukęs 83 
metų, liepos 30 mirė So. Bosto
ne.

Atsisveikinimas su juo įvyko 
rugpjūčio 4 Caspero laidotuvių 
namuose prie karsto, apdengto 
Lietuvos trispalve. Atsisveikini
mui vadovavo Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis, mal
doms vadovavo dr. Alfredas Kri- 
siukėnas, velionio nueitų kelių ir 
veiklų tėvynėje bei išeivijoje pa
ryškino Zigmas Gavelis.

Atsisveikinimo kalbas pasakė 
Rampvėnų Bostono sky riaus var
du Martynas Dapkus, Bostono 
lietuvių dramos sambūrio vardu 
Petras Viščinis. Lanky tojai vie
toje gėlių “Dovana Lietuvai” va
jui suaukojo 170 dol., kurie pa
siųsti LB Krašto valdybai.

Jurgio Jašinsko palaikai palai
doti rugpjūčio 5 Blue Hills ka
pinėse, Braintree, šalia žmonos 
Lydijos ir dukros Giedrės palai
kų. Kapinėse paskutinį žodį tarė 
Algirdas Budreckis. Sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Velionis paliko testamentų, 
kurio vykdytojais paskirti; Algi
mantas Skabeikis, Romas Veitas 
ir Petras Viščinis. Jie su mirusio
jo žentu Allen Cochrane ir bičiu
liais Veronika ir Zigmu Gaveliais 
rūpinosi laidotuvėmis.

Grįžo dr. R. Buivydas

Neseniai iš Lietuvos grįžo LB 
Bostono apylinkės pirmininkas 
dr. Romas Buivydas, kuris žie
mas semestre Kauno ir Vilniaus 

nizuotų griežto okupacinio 
režimo stiliumi. Kai anksty
vesnėse šventėse vyravo komu
nistinė proĮkiganda, reiškėsi 
Raudonosios armijos chorai ir 
komjaunuoliai ar pionieriai su 
raudonais kaklaryščiais, tai pa
skutinėje viskas vyko natūraliai, 
lietuviškai, daugiausia liaudies 
dainų pagrindu.

Šventė sukėlė didelį entuziaz
mų visoje Lietuvoje, iš kurios su
sirinko 34 tūkstančiai su viršum 
atlikėjų ir per KM),(XX)stelx4ojų. 
Net blokada neįstengė šventės 
sutrukdyti ar nuslopinti. Chorai 

A. A.
VERONIKAI JANUŠIENEI

mirus, jos vyrui dailininkui Česlovui Janusui, sūnui 
Sauliui su šeima reiškiama mūsų gilią užuojautą.

s *_•*' Aleksandra ir dr. Julius Maldučiai ■
Apolonija ir Andrius Butai

A. A.
. RAIMUNDUI LIOBEI

mirus, jo motinai, žmonai ir sūnums reiškiame mūsų 
gilią užuojautą.

Aleksandra ir dr. Julius Maldučiai 
Apolonija ir Andrius Butai

Netekus brangios žmonos, motinos ir senelės

A, A.
LIUCIJOS SPERAUSKIENĖS

reiškiame giliausią užuojautą vyrui Antanui Speraus- 
kui, sūnums Algiui ir Tomui su jy šeimomis ir liūdime 
kartu su jumis.

Nijolė ir Jonas Ulėnai

ir publika suvažiavo lx‘veik išim
tinai traukiniais, nes dėl degalų 
stokos kitos susisiekimo prie
monės negalėjo būti panaudo
tos.

Per visas tris šventės dienas 
Vilnius buvo pasipuošęs vėliavo
mis, moterys dėvėjo tautinius 
drabužius, po šventės uždarymo 
žmonės dar ilgai būriavosi Vil
niaus gatvėse, traukė lietuviškas 
dainas...

Šventės programa atlikta Kal
nų {Kirke, Žalgirio stadione ir 
Vingio {Kirke po atviru dangumi. 
Nors dienos buvo lietingos, 1x4 

šventės entuziazmas nenuken
tėjo. Priešingai, blogos oro sųly- 
gos dar labiau iškėlė lietuvių pri
sirišimų prie savo kultūrinių ver
tybių ir tautinių tradicijų, kurių 
šaknys Dainų šventės prasme 
siekia 1924 metus, kada įvyko 
pirmoji tokia šventė.

Iš laisvojo pasaulio dėl bloka
dos tegalėjo dalyvauti Gran
dinėlė iš Clevelando ir lx,*ne trys 
šokėjų {Miros iš Australijos. Kai
myninės Ditvijos ir Estijos gru
pių dalyvavimas šventėje pa

brėžė tų trijų tautų ne tik poli
tinį, 1x4 ir kultūrinį solidarumą.

Atsiminimų knyga

Jonas Vengris iš (Japc (Jodo 
išleido savo atsiminimus atskira 
knyga. Ji gaunama pas autorių 
Jonų Vengrį, P. O. Box 104, 
(Jentervillc, MA, 02655. Knygos 
kaina su persiuntimu 12 dol

Kaip gaunamos žinios iš Lietu
vos?

Kai Sovietų Sąjunga paskelbė

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

—r---------- : -

A. A.
LIUCIJAI SPERAUSKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui, pul
kininkui Antanui Sperauskui, ir sūnums — Algiui ir 
Tomui su šeimomis.

Elena Grudzinskienė
Eugenija Treimanienė
Rima ir Antanas Gudaičiai

A. A.
JUOZUI LAPURKAI

mirus, žmoną Ireną ir kitas gimines skausmo valando
je giliai užjaučia ir kartu liūdi

Romas Šidlauskas

Lietuvai blokadų, tai visi užsie
nio korespondentai iš jos buvo 
išvaryti. Bet amerikiečių spau
doje ir televizijoje vistiek apstu 
žinių apie tai, kas vyksta Lietu
voje. Kaip tos žinios gaunamos?

laisvės Varpas liepos 1 d. lai
doje pateikė tuo reikalu Gimtojo 
krašto redaktoriaus Algimanto 
Gekuolio įdomų paaiškinimų. 
Pasirodo, kad Lietuvoje suorga
nizuotos vietos lietuvių žinių 
rinkimo grupės, kurios aprūpin
tos geros kokybės aparatūra. Su
rinktas žinias jos perduoda kore
spondentams užsienyje, iš kur 
jos žaibo greitumu pasklinda po 
visų pasaulį. Tokiai tarnybai rei
kalinga aparatūra įsigyjama 
užsienio lietuvių aukomis. Tai 
rodo, kaip sujungtomis jėgomis 
galima pasiekti reikšmingų re
zultatų. Be laisvojo pasaulio lie
tuvių pagalbos tautos kamienas 
tokios žinių tarnybos būtų 
neįstengęs suorganizuoti. Kaip 
dr. A. Šapokos redaguotos Lie
tuvos istorijos išleidimas, taip ly
giai toks žinių suirinkimo ir per
davimo tarnybos suorganizavi
mas sudaro konkretų įrodymų, 
kiek tos aukos reikalingos, o taip 
pat, kaip jos racionaliai sunaudo
jamos.

Sukakties ir vajaus vakaras

Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius lapkričio 17, šeštadienį, 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos trečio aukšto salėje ruošia 
skyriaus veiklos 50-ties metų 
minėjimų ir Dirvos jubiliejaus 
vajaus vakarų. Renginyje meni
nę programų atliks Bostono vyrų 
sekstetas.

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

universitetuose dėstė psicholo
gijų ir dirbo Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos užsienių reikalų 
konsultantu. Spalio mėnesį jis 
vėl grįš į Vilnių atsakingoms pa
reigoms Vytauto Landsbergio 
štabe.

“Sodaugo” ansamblio veikloje

J Dainų šventę buvo kviestas 
etnografinis ansamblis “Sodau
to”, bet dėl paskelbtos blokados 
ir į Lietuvų vizų sulaikymo jis 
negalėjo išvykti. Taip jo paruošta 
speciali Pennsylvanijos lietuvių 
angliakasių dainų programa ne
pasiekė Lietuvos.

Norėdamas arčiau susipažinti 
su angliakasių kultūriniu paliki
mu, birželio viduryje ansamblis 
buvo nuvykęs į Pittsburghų, kur 
aplankė lietuvių statytas 
bažnyčias, kapines, dar tebevei
kiančius Lietuvos vyčius, susiti
ko su kunigais ir vienuoliais bei 
vienuolėmis, kurie dirba su lie
tuvių kilmės gyventojais.

Rugpjūčio 4 Šv. Jurgio lietu
vių parapijos salėje Norvvood, 
Mass., įvyko “Sodauto” surengta 
vakaronė su. atstovais “Ratilio” 
ansamblio, su kuriuo “Sodauto” 
ansamblio nariai susidraugavo 
kai “Ratilio” buvo atvykęs į šį 
kraštų koncertams.

“Sodauto” ansambliui vado
vauja Gitą Kupčinskienė.

Dalyvavo Dainų šventėje

Tryliktoje Dainų šventėje lie
pos 6-8 Vilniuje dalyvavo keletas 
Bostono ir Brocktono lietuvių, 
viešėjusių tuo metu Lietuvoje su 
Baltic Tours suorganizuotomis 
ekskursijomis. Iš viso tose ek
skursijose buvo apie 50 asmenų. 
Iš Bostono ir Brocktono apylin
kių jose dalyvavo Mitkai, Ona 
Eikinienė, Juozas Dabrega ir

• kiti.
Įspūdžius iš Dainų šventės 

Laisvės Varpo liepos 22 d. laido
je pasikalbėjimo forma su pro
gramos vedėju P. Viščiniu papa
sakojo Birutė Mitkienė. Ji išryš
kino skirtumų tarp dabartinės 
šventės ir ankstyvesnių, suorga-

(D
mirus, kartu liūdime ir nuoširdžią užuojautą reiškiame 
vyrui Česlovui, sūnui Sauliui ir jo šeimai.

Olga Audėnienė
Daiva ir Sigitas Banaičiai

mirus, jos vyrui gen. štabo pulkininkui Antanui Spe
rauskui, sūnums Algirdui ir Tomui su šeimomis reiš
kiame mūsą gilią užuojautą.

Aleksandra ir dr. Julius Maldučiai

♦LU

JONUI LIETUVNINKUI
mirus, jo žmonai Mildai, sūnui Valiui ir dukrai Mildutei 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

mirus, giliame liūdesy likusią dukrą Jurgitą Kovienę 
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Živilė Jurienė ir šeima

VERONIKAI JANUŠIENEI
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ELENAI JASAITIENEI

Juozas Daniliauskas
Alena Drūtytė
Jurgis ir Genutė Kazlauskai
Vladas ir Emmy Malinauskai
Janina Valiušaitienė
Vytautas ir Stefa Vaikučiai
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DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn. N.Y. 11207

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

Spaustuvė.... .(718) 827-1350 
Vienuolynas .. 4718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)........ (718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Prel. Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero kolegtijos rektorius 
Romoje, yra atvykęs j New Yor- 
kų aplankyti savo giminių, sve
čiuojasi savo sesers ir svainio Ni
jolės ir Petro Baltrulionių na
muose. Prelatas aplankė ir Dar
bininko redakcijų bei pranciško
nų vienuolynų.

Kun. Stasys Raila, ilgų laikų 
buvo pertraukęs savo religines 
valandėles Laisvės Žiburio radi
jo programoje. Rugpjūčio 12, 
sekmadienį, vėl pradėjo. Pra
džioje padėkojo visiems, kurie 
per šių Romo Kezio vadovauja
mų radijo programų kalbėjo. Be
ne daugiausia kalbėjo Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, kal
bėjo ir kun. K. Pugevičius, kun. 
Vytautas Pikturna, kun. Danie
lius Staniškis, iš Lietuvos atvykę 
keli pranciškonai. Po trumpos 
religinės minties paprastai būna 
giesmė. Žmonės džiaugiasi to
mis religinės minties programo
mis.

Lietuvių Fronto Bičiulių sto
vykla, studijų ir poilsio savaitė, 
Dainavoje vyksta rugpjūčio 12 - 
19, Bendroji savaitės tema: Lie
tuvos valstybingumo forma ir tu
rinys. Paskaitininkai ir simpo
ziumo dalyviai iš Amerikos ir iš 
Lietuvos. Tai jau 34-toji LFR 
studijų ir poilsio savaitė, kuri or- 
ganizuoijama kasmet Dainavoje. 
Porų kartų yra buvę ir pranciško
nų vasarvietėje Kennebunkpor- 
te, Maine.

Antanas ir Aušra Sabaliai su 
savo sūnumi Pauliumi išvyko 
dviejų savaičių atostogų. Pra
džioje aplankys kelias Amerikos 
vietoves, paskui atostogaus Ka
nadoje.

Kun. Edis Putrimas, Vasario 
16-osios gimnazijos kapelionas 
Vokietijoje, vasaros atostogas 
praleido kapelionaudamas jauni
mo stovyklose Wasagoje, prie 
Toronto. Grįždamas atgal į Vo
kietijų, trumpam buvo sustojęs 
New Yorko lietuvių pranciškonų 
vienuolvne.

Eichstatto gimnazijos moky
tojų ir visų gimnazijų lankiusių 
mokinių suvažiavimas įvyks š. 
m. spalio6,7,9d. savaitgalį Chi- 
cagoje. Tai yra Kolumbo dienos 
savaitgalis. Yra kviečiami ir visi 
kiti šeimos nariai. Registracijos 
ir informacijos reikalais prašoma 
kreiptis adresu: Aleksas Kikiias, 
10230 S. Sawyer Avė., Ever- 
green Park, IL 60642. Tel. 708 
636-8685.

AWAKENING LiTHUANIA
— tai naujai išleista J. Stuko 
įdomi studija apie lietuvių nacio
nalinį judėjimų, 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 priespaudų, 
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, politinio, kultūrinio vysty
mosi eiga Lietuvoje, turėjusi įta
kos nacionaliniam judėjimui. 
Plačiai nagrinėjamos žymių 
asmenybių biografijos, nuš
viečiama to meto organizacijų 
veikla. Knyga anglų kalba. Plati
nama Darbininko administraci
joje. Kaina 10.00 dol. Pcrsiunti- 
rnas 1.50 dol.

Dr. Juozas Kazickas rugpjū
čio 8 išvykoj Lietuvą kaip ekono
minis patarėjas prie Lietuvos 
valdžios. Jis palydėjo tris Ameri
kos didžiausių bendrovių atsto
vus, kurie skirsto paramas įvai
riems kraštams. Jie aplankys taip 
pat Estiją ir Latviją, grįždami 
užsuks ir į Lenkiją, nes ir jai rei
kia paramos.

Rytinio pakraščio skautų- 
skaučių stovykla vyks rugpjūčio 
19 - 26 įprastoje vietoje — Bol- 
ton, Mass. Į jų vyksta ir grupė 
skautų-skaučių iš New Yorko. 
Stovykloje pakviestas dalyvauti 
ir pažadėjo atvykti Lietuvos 
Skautų Sąjungos Tarybos pirm. 
Feliksas Šakalys, žilagalvis skau
tininkas, sulaukęs per 80 metų 
amžiaus.

Dirvos 75 metų sukaktis bus 
minima rugsėjo 23 Kultūros 
Židinyje. Paskaitų skaitys inž. 
Pijus Nasvytis, meninę dalį 
atliks solistė Regina Žymantaitė.

Dr. Konstancijos Paprockai- 
tės-Šimaitienės knyga Moteris 
su baltu chalatu jau spausdina
ma pranciškonų spaustuvėje. Jos 
parengimas spausdinti kiek il
giau užtruko dėl techniškų kliū
čių. Knyga turės arti 500 pusla
pių.

Kęstutis Miklas su žmona Ona 
ir savo svečiais iš Lietuvos išvyko 
į Singer Island, Fla., kur turi 
butą condominiumo namuose. 
Ten išvyko ir Salomėja Narke- 
liūnaitė su sesers dukra ir jos 
sūneliu. Atostogaus 10 dienų.

Patiksliname. Praeito nume
rio vedamajame buvo parašyta, 
kad savo parašų iš pareiškimo 
prieš Aukščiausių Tarybų 
atšaukė J. Merkys. Neap
sižiūrėjimo klaida. Parašų 
atšaukė Juozas Urbšys, buvęs 
užsienio reikalų ministeris, kai 
Lietuvų okupavo Sovietų Sąjun
ga-

Juozas Lapurka, 64 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 6 Šv. 
Jono ligoninėje. Gyveno Massa- 
pequa, L. L, palaidotas 
rugpjūčio 11 Philadelphijoje, 
kur gyvena žmonos Irenos artimi 
giminės ir kur yra giminių kapai. 
Velionis savu laiku plačiai 
reiškėsi Brooklyno įvairiuose 
sambūriuose, priklausė prie 
Operetės choro, N.Y. vyrų okte
to, vaidino New Yorko dramos 
grupėje. Be žmonos Irenos liko 
brolis Lietuvoje.

Albert M. Drukteinis, Bed- 
ford, N.H., ir šiais metais at
siuntė 75 dol. prenumeratai ir 
spaudai paremti. Ačiū labai.

Trys mylimos, Julijos Žemai
tės dviejų dalių komedija, kurių 
New Yorke vaidino Vilniaus Jau
nimo Teatras, yra įrašyta į video 
juostą. Šių juostų su paaiškini
mais paruošė Daiva Kezienė.

KASA PRANEŠA

Pradedant rugsėjo 10 d. KA
SOS įstaiga Richmond H iii Imis 
atidaryta pirmadieniais tik iki 3 
vai. popiet. Tokiu būdu darlx> 
valandos bus kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. popiet, išskyras 
ketvirtadieniais nuo-9 vai. ryto 
iki 7:30 vai. vakaro.

Pradedant rugsėjo 15, KASOS 
darlx> valandos šeštadieniais Imis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Kasos vadovybė praneša, kad 
Daria) dūmos Day) sa
vaitgalį Kasa bus uždaryta* 
rugsėjo 1, šeštadienį, ir rugsėjo 
3, pirmadienį.

E. Ošlapas, Old ‘Greenwich, 
Conn., apmokėdamas dviejų 
metų prenumeratų, ir šiais me
tais pridėjo 60 dol. spaudai pa
remti. įgaliai dėkojame už para
mų.

LABAI GERAI
BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Andrius Aleksas Lileika, Lai
mos ir Alfonso Lileikų sūnus, 
gegužės 12 “magna eum Įaudė” 
baigė New Yorko universiteto 
technologijos institutų Utica/ 
Roma. Studijavo finansus ir 
baigė bakalauro laipsniu. Jo var
das įrašytas bronzinėje lentelėje 
kaip 1990 metų pasižymėjęs stu
dentas. Lentelė pakabinta Insti
tute.

Už savo pasižymėjimų moksle 
jis gavo Wall Street Journal 
dienraščio premijų. Ta premija 
yra specialiai pagamintas svars
tis, kuris dedamas ant stalo po
pieriams prispausti (paper- 
weight). Ten bus įgraviruota jo 
vardas, pavardė, mokykla ir bai
gimo metų pasirinktas šūkis. 
Šios dovanos pagaminimas 
užtrunka dvylika savaičių. Taip 
pat nemokamai visus metus jam 
siuntinės Wall Street Journal. 
Laikraštis pradėtas siuntinėti 
nuo liepos pirmos. į

Andrius praeitų metų vasarų 
dirbo ir praktikavosi specialioje 
Natwest banko programoje. -

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.

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

ATTENTION - HIRING1 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout vvaiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Vali (1 >-602-838-8885, 
Ext. R 6057.

Maironio lituanistinė mokyk
la naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 8 įprastinėje vietoje, 1H 
St. ir 85 Rd. kampas, Richmond 
Hill, N.Y.

Ateitininkų sendraugių poil
sio ir studijų savaitė prasidėjo 
rugpjūčio 11, baigiasi rugpjūčio 
18 pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkport, Maine, t

Romas Pūkštys, Transpak fir
mos savininkas, praneša, kad vėl 
važiuoja į Lietuvų ir 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.

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 įkalinti į juo
stelę) arba raštu: Kultūros Židi- 
'nio Administracija, 355 High
land Blvd. Bnx>klyn, NY 11207.

Vilniuje prie žaliųjų ežerų 
parduodama- dviejų aukštų, tri
jų kambarių plytinė vila su židi
niu. Yra sodas. $6,500. Skam
binti 201599-2157 po 6 vai. vak.

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

Ieško darbo du jauni ir stiprūs 
vyrai. Gali dirbti visokius di6 
bus. Taip pat darlx) ieško mergi
na, kuri irgi gali dirlit£visokius 
darbus. Visi atvykę iš Lietuvos. 
Kreiptis į Vyto Gerulaičio įstai
gą. Tel. 718 847 - 5522.

Kun. Sigito Tamkevičiaus pagerbime Apreiškimo parapijoje Brooklyune. Iš k.: buv. 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis, Živilė Jurienė, kun. Sigitas Tamkevičius, Emilija 
Jurevičiūtė. Nuotr. D. Bulvičiūtės

Rudenį jis pilnu laiku studijas 
tęs Hofstra universitete Long 
Island. Ten jis nori ga ti magi
stro laipsnį. „• t

Andriu^ yra baigęs Maironio 
lituanistinę mokyklų Brooklyne, 
Lietuvių Atletų Klube žaidė krep
šinį, šoko tautinius šokius Tryp
tinio ansamblyje. Jo dinamizmas 
ir lietuviška veikla nesukliudė 
būti geru studentu ir pasiekti 
gražių laimėjimų.

Sveikiname Andrių Aleksų, jo 
tėvelius ir linkime kuo geriausio 
pasisekimo moksle ir ateities 
veikloje, (p.j.)

Pranciškonų provincijos va
dovybės posėdžiai įvyko rug
pjūčio 14 - 15 Kennebunkport, 
Maine, vienuolyne, kur gyvena 
provincijolas T. Placidas Barius, 
OFM. Iš New Yorko buvo išvykę 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, viceprovincijolas, ir Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
patarėjas.

D. Banelis, MD, New York, 
N.Y., užsiprenumeruodamas 
Darbininką, atsiuntė 50 dol. 
Ačiū labai.

Jaunas vaikinas, atvykęs iš 
Lietuvos, ieško lx?t kokio darlx>. 
Skambinti vakarais po 7 v. 212 
724 - 2283.

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

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

KUR MES ESAME, BRANGIEJI NEW YORKO LIETUVIAI?

KULTŪROS ŽIDINYS ŠAUKIASI JŪSŲ PAGALBOS!
Panaudokite šię atkarpą ir siuskite šiuo adresu:
UTHUANIAN CULTURAL CENTER, 355 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

MARK) MOKESTIS:
Organizacijai ($50.00)------------- ----------- -----------

Asmeniui ($25.00) --------------------------------------

PAGALBINĖ AUKA:-------------- ---------------------:-----------------------------------------------------------

Organizacijos pavadinimas, arba asmens vardas Ir pavardė:

Adresas: ----------- ----------------------- .--------------------————--------------------------- ------
(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

____________________________ _

PAGERBTAS KUN. S. TAMKEVIČIUS

Sekmadienį, liepos 22, 
Apreiškimo parapijoje, Brook
lyn, N.Y.,. 11 vai. mišias konce- 
lebravo kun. Sigitas Tamke
vičius, kun. Vytautas Pikturna ir 
trys jauni pranciškonai kunigai.

ELIZABETH, N.J.
Kun. Alfredas Žemeikis, Sv. 

Petro ir Povilo lietuvių parapijos 
klebonas, Elizabeth, N.J., para- 
piečiams priminė, kad ši parapi
ja už ketvertų metų švęs 100 
metų sukaktį. Po ilgų svarstymų 
su specialistais buvo prieita išva
dos, kad bažnyčia reikalinga re
monto. Klebonas pareiškė, kad 
turima vilties visus vidaus ir 
išorės remonto darbus atlikti per 
dvejus metus.

Lietuvaitė Ann Jillian-Jūratė 
Nausėdaitė ir jos vyras Andy 
Murcia rugpjūčio 5, sekmadienį, 
lankėsi Elizabeth, N.J. Miesto 
burmistras Thomas G. Dunn su
rengė jai Vista International Ho- 
tel Elizabethe iškilmingų 
priėmimų. Kviestiniai svečiai 
buvo prašomi paaukoti Jūratės 
pamėgtai labdarai — Amerikos 
vėžio fundacijai. Rugpjūčio 6, 
pirmadienį, Jūratė pasirodė 
ABC (Channel 7) rytinėje pro
gramoje “Regis and Kathie 
Lee”. Korespondentas mini, kad 
buvo malonu išgirsti šių puikių 
ir iškilusių artistę per televizijų 
kalbant lietuviškai. Ann Jillian 
po to išvyko į Atlantic City, kur 
rugpjūčio 7-12 pasirodė Trump 
Plaza Hotel scenoje.

Ekskursija į Orlando, Fla., 
rengiama Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos, įvyks 1991 metų 
balandžio 26 — gegužės 3. Pla
nuojama keturias dienas pralei
sti Disneyvvorld.

Šv. Vardo draugija kartu su 
Altoriaus Brolija rengia geguži
nę — piknikų rugsėjo 9, sekma
dienį, parapijos kieme. Visoje 
ruošoje talkina Lietuvos vyčių 
kuopos nariai.

William Senkus

Pamoksle kun. S. Tamkevičius 
kalbėjo apie nuodėmės prasmę. 
“Atrodo, kad čia’ pas jus nėra 
nuodėmių” — kalbėjo kunigas 
svečias. “Važinėdamas stebėjau, 
kad niekas neina prie išpažin
ties. Lyg kad linija tarp blogio ir 
gėrio būtų ištrinta. Kas mes esa
me — kviečiai ar raugės? Laikas 
sutvarkyti mūsų atrofėjančias 
sąžines”.

Po mišių apatinėje parapijos 
salėje Moterų Sąjungos narės; 
vadovaujamos Eugenijos Ke- 
zienės, paruošė gražias vaišes.

Programai vadovavo parapijos 
tarybos pirmininkas Alfonsas Sa- 
mušis. Parapijos vardu sveikino 
buvęs klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis. Ateitininkų vardu 
sveikino Pranutė Ąžuolienė. 
Lietuvos vyčių centro valdybos 
vardu sveikino Dalia Bulvičiūtė, 
kuri priminė garbingam svečiui, 
kad jo pavardė jai seniai pažįsta
ma — daug metų dirbo prie Kro
nikos vertimo. Kun. Sigitas pa
linkėjo vyčių būsimam seimui 
sėkmės ir prašė tuos linkėjimus 
seimui perduoti.

Netrukus mielas svečias iš
skubėjo, nes norėjo pailsėti prieš 
ilgų kelionę į Lietuvų.

Alfonso Samušio iniciatyva 
buvo padaryta rinkliava: surink
ta 225 dol. Tai graži dovana kun. 
Tamkevičiui iš palygint kuklaus 
dalyvių skaičiaus.

Didelė padėka tenka buvu
siam klebonui kun. J. Pakalniš
kiui, kuris per palygint trumpų 
laikų ir beveik be reklamos su
traukė tiek rengėjų ir svečių. Juk 
buvo karštas vasaros sekmadie
nis, daug kas išvažiavę. Bet para- 
piečiai, išgirdę buv. klebono bal
sų, atskubėjo į pagalbą: pranciš
konai, kunigai, pasauliečiai ir 
darbščios šeimininkės. Tai tikrai 
buvo jaukus ir prasmingas mie
lojo Sibiro tremtinio kun. Sigito 
Tamkevičiaus pagerbimas!

Kun. Jonai, mes dar Jūsų ne
pamiršom ir su meile vis prisi
menam!

Dalia Bulvičiūtė


