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Savaitės 
įvykiai

Armėnija rugpjūčio 22 pa
skelbė savo nepriklausomybę, 
panašiai kaip Lietuva kovo 11. 
Armėnija truputį mažesnė už 
Lietuvą — 3,300,000 gyventojų 
— yra penktoji Sovietų respubli
ka, paskelbusi visišką nepriklau
somybę nuo Sovietų Sąjungos. 
Armėnai fakttnai nuėjo toliau už 
Lietuvą. Jų deklaracija skelbia, 
kad bus įkurta Armėnijos kariuo
menė.

Tadžikistanas rugpjūčio 25 
paskelbė savo suverenitetą. Pa
gal šį nutarimą Tadžikistano įsta
tymai viršija Sovietų įstatymus 
toje respublikoje. Iki šiol 13 re
spublikų iš 15 paskelbė didesnę 
ar mažesnę nepriklausomybę 
nuo Maskvos. Dvi respublikos 
iki šiol dar liko ištikimo Sovietų 
Sąjungai — tai Kazakstanas ir 
Kirkizija. Politinių stebėtojų 
nuomonės įvairuoja kokia bus 
Sovietų Sąjungos ateitis. Aišku, 
kad imperija griūva.

Persijos įlankos krizė dar 
neišsisprendė, JAV ir toliau tel
kia tenai savo kariuomenę ir įvai
rius reikmenis. Vakarų Europos 
valstybės nutarė padidinti savo 
karo laivų skaičių ir koordinuoti 
operacijas, su ten _ veikiančiais 
JAV karo Ižfivais. JAV stengiasi 
įtikinti J. T. Saugumo tarybos 
narius, kad J. T. leistų panaudoti 
karinę jėgą prieš blokadą 
laužančius prekybos laivus, bet 
Sov. S-gaiki šiol tam nepritarė.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein įsakė Irake ir Kuvaite 
esančius užsieniečius laikyti 
įkaitais ir išskirstyti juos po kari
nes bazes ir kitus galimus taiki
nius, kad JAV būtų sukliudyta 
pulti iš oro karinius taikinius. 
Prezidentas George Bush pa
reiškė, kad Irako vyriausybė bus 
atsakinga už užsieniečių likimą.

Irakas pasiūlė pradėti pasita
rimus Persijos įlankos krizei lik
viduoti, bet kartu ir grąsino, kad 
karas suriakinsiąs ne tik Arti
muosius Rytus, bet ir visą pa
saulį. JAV šį siūlymą atmetė ir 
pareikalavo, kad Irakas pirma 
pasitrauktų iš Kuvaito.

Irakas įsakė uždaryti visas 
ambasadas Kuvaite, bet JAV ir 
kitos valstybės atsisako tai vyk
dyti, nebent būtų ginklu pri
verstos.

Sov. S-gos autonominė Jakuti
jos respublika pasiūlė, kad Sov. 
S-gos kongresas nutartų Jakuti
jos žemės turtus, kaip auksą, 
deimantus ir kt. palikti tvarkyti 
Jakutijai, o Rusijos respublikai 
paliktų tik susižinojimo, žemės 
ūkio, mokymo įstaigų, energijos 
ir aviacijos reikalus.
. Argentinos prezidentas Car- 
los Menem perėmė Peronistų 
partijos formalų vadovavimą, 6 
partijos reikalam tvarkyti pa
skyrė savo brolį senatorių 
Eduardo Menem.

JAV numato Persijos įlankos 
krizės metui pašaukti apie 
40,000 rezervistų, daugiausia 
įvairių tarnybų specialistų, kaip 
medicinos personalo, lėktuvų- 
pakrovėjų ir transporto special
istų.

JAV, neturėdamos aiškaus J. 
T. leidimo panaudoti karinę jėgą 
prieš blokadą prieš Iraką lau
žančius prekybos laivus, leido 2 
Irako tanklaiviam pasiekti Jame- 
no Adeno uostą, bet Jemenas už
draudė tanklaiviam išsikrauti/

ATGIMSTANČIOJE LIETUVOJE YRA IR NESUTIKIMŲ
— Nepasitikėjimą keliančios nuomonės dėl vyriausybės laikysenos — 

k

Lietuvoje* paskutiniu metu 
vyksta vieša Aukščiausiosios Ta
rybos kritika. Nežiūrint fakto, 
kad kovo 11 dieną buvo paskelta 
tas Lietuvos valstybingumo at
statymas — tęsiama sutrukdyta 
Lietuvos nepriklausomybė, gru
pė asmenų kreipėsi nešu pareiš
kimu j Lietuvos gyventojus, kad 
būtų renkamas Steigiamasis ar 
Atkuriamasis Seimas. Pareiški
mo tekstas buvo atspausdintas 
rugpjūčio 1 d. Tiesoje ".

Tas kreipimasis baigiamas 
taip: “Nuo to kaip seksis tai pada
ryti, priklausys kada Jūs — Lie
tuvos Respublikos piliečiai — 
pareikšite savo valią: atėjo metas 
rinkti Atkuriamąjį Seimą ir pa
tikėti jam demokratiškosios Lie
tuvos pamatus”.

Po šiuo lietuvių skaldymo neš
tu pasirašė 31 asmuo. Štai jų pa
vardės: J. Marcinkevičius, R. 
Gudaitis, A. Juozaitis, E. Vilkas, 
V. Statulevičius, A. Šileika, V. 
Martiniais, Č. Kudaba, A. Mal
donis, M. Visakavičius, M. Mar
tinaitis, A. Šliogeris, B. Genze
lis, V. Jasukaitytė, J. Minke
vičius, A. Pakalnis, J. Bulavas, 
V. Baublys, N. Medvedevas, L. 
Jučas, K. Antanavičius, V. Anta
naitis, I. Kostkevičiūtė, M. Mic
kis, G. Ramonas, V. Pikturna, 
S. Razma, M. Aškelovičiūtė, 
Alg. Marcinkevičius, J. Kubi
lius, R. Pavilionis.

į tai tuoj reagavo Lietuvos Są
jūdis ir Sąjūdžio parlamentarų 
klubas, atspausdindami savo pa
reiškimus Lietuvos Aide rugpjū
čio 3 d.

SĄJŪDŽIO PARLAMENTARŲ 
KLUBO PAREIŠKIMAS

Sąjūdžio deputatų klubas, susi
rinkęs po pirmojo šaukimo Aukš
čiausiosios Tarybos paskutinio 
posėdžio, pareiškia:

Šiuo svarbiu mūsų atgimstan
čiai valstybei laiku derybų su Ta-. 
rybų Sįjunga išvakarėse, gyvy
biškai svarbus yra visos tautos 
susitelkimas.

Todėl Sąjūdžio klubas, tel
kiantis įvairių partijų narius ir jo
kioms partijoms nepriklausan
čius deputatus, kviečia visus 
Lietuvos žmones nepasiduoti vis 
dažnėjantiems bandymams su
priešinti Ministrų Tarybą ir 
Aukščiausiąją Tarybą, deputatus 
ir visuomenę, įvairias partijas ir 
judėjimus.

Toks kiršinimas ir mėginimai 
diskredituoti Lietuvos valdžią 
reikalingi tik tam, kad derybose 
su Kremliumi taptume silpnesni 
ir lengviau pasiduotume sieki
mui vienaip ar kitaip prijungti 
mus prie Tarybų Sąjungos, atė
mus iš mūsų svarbiausią ginklą 
— Lietuvos žmonių vienybę.

Ši pirmojo šaukimo pirmoji 
sesija pradėjo savo darbą kovo 
10 ir 11, priimdama Lietuvai ak
tus, atkuriančius nepriklausomą 
valstybę, o baigė ekonominiais 
įstatymais, siekiančiais įtvirtinti 
mūsų ekonomikos nepriklauso
mybę.

Tokį politinių sprendimų — 
realios nepriklausomybės įtvirti
nimo — darbą mes tęsime ir ki
tose sesijose.

Sąjūdžio klubo deputatai, ku
rių- Lietuvos Respublikos Au
kščiausiojoje Taryboje daugu
ma, pasiryžę ir toliau eiti 
Sąjūdžio rinkiminėje programo
je pasirinktu keliu, kuris pra
sidėjo kovo 11 ir baigsis tik Lie
tuvoje, įsijungusioje j laisvų de- 

ijiokratinių Europos valstybių 
šeimą.

Mieli Lietuvos žmonės, mes 
dirbame dar tik penkis mėne
sius, brisdami iš penkių dešimt
mečių sovietinio liūno, atkurda
mi, kas, atrodo, jau buvo 
negrįžtamai prarasta ir nuėjome 
kelią, kurį kitos vaistytais eina 
metų metus.

Nesuata'jokime ir laimėsime!

LIETUVOS SĄJŪDŽIO 
SEIMO TARYBOS ' 

PAREIŠKIMAS

Grupė asmenų paskelta'* 
“Kreipimąsi į Lietuvos žmones“ 
(Respublika, 1990.VIL3I, nr 
156 - 157), kuriame kritikuoja 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąją Tarybą dėl nesklandaus 
darlx>, nenuoseklios įstatymų 
leidylx)s, vykdomosios valdžios 
galių apribojimo bei kitų dalykų. 
Autoriai klausia, ar neatėjo me
tas rinkti Atkuriamąjį Seimą”, 
kuriam galima būtų “patikėti 
(...) demokratiškosios Lietuvos 
pamatus”.

Šis kreipimasis — tai atviras 
nepasitikėjimas Lietuvos Res
publikos Aukščiausiąja Taryba. 
Po Kovo 11d. tokio turinio pa
reiškimai ne naujiena, tik juos 
dažniausiai skellxlavo visai kitos 
jėgos.

Akivaizdu, kad jaunos Aukš
čiausiosios Tarybos darbas ne vi

Parcinkulio atlaidai Kretingoje šių metų rugpjūčio 5. Priekyje pranciškonai procesijoje: 
Tėv. Astijus, Tėv. Arūnas, Br. Egidijus, Br. Paulius, Br. Bronius. Nuotr. V. Ka]xx*iaus

EUROPOS KELIAS LIETUVOS PASIENY
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 

rugpjūčio 23 suorganizavo Rib- 
bentropo-Molotovo pakto 51- 
ųjų metinių minėjimą. Jis buvo 
ne toks įspūdingas kaip pereitais 
metais, kada rankų grandinė ap
jungė Vilnių, Rygą ir Taliną. Pe
reitais metais minėjimas buvo 
pavadintas Baltijos kelias, nes 
jungėsi trya Baltijos vaistytu?*. 
Šiais metais minėjimas vadinosi 
Europos kelias, nes Lietuva de
monstratyviai jungiasi į Europos 
valstybių gretas.

Lazdijuose, prie Lietuvos- 
Lenkijos sienos, abiejose sienos 
pusėse buvo parengtos stovyk
los. Stovyklautojai ėjo iš Lietu
vos į Lenkiją ir iš Lenkijos į Lie
tuvą. New York Times gana 
stambiame straipsnyje rugpjūčio 
24 rašo, kad net 20,000 žmonių 
protestavo, kad Lietuvos sienas 
kontroliuoja slaptoji policija 
KGB. Lietuviai, rašo New York 
Times, žiūri į KGB kaip į sovie- 

suomet nuoseklus ir konstrukty
vus, tačiau per puspenkto mėne
sio pakankamai išryškėjo ir kai 
kurios to nekonstruktyvumo 
priežastys. Tmlėl šiandien, kol

Ijetuvos Respublika dar oku
puota ir negali kontroliuoti savo 
sienų.

Užsienyje neatnaujintas jos 
pripažinimas.

Parlamento ir Vyriausybės 
• laukia nelengvos ir nežinia kiek 

truksiančios dvrytais su TSRS ir 
RTFSR,

ir kol mūsų gyvenimą įtakoja 
daug kitų vidaus ir išorės veiks
nių,

tokia agitacija, kad ir kilniau
siais /.tulžiais apkaišyta, yra nesa
valaikė ir gali nuvesti į priešingą 
pusę.

Lietuvos Sąjūdžio Seimo tary
ba pasitiki Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąja Taryba, Sąjūdžio 
remtais ir jo programą vykdan
čiais deputatais ir grupės asme
nų, kurių dauguma buvo ar 
t<*bėra vienos partijos nariai, 
kreipimąsi ji vertina kaip neatsa
kingą ir destruktyvų, Lietuvos 
visuomenę skaidantį lx*i suprie
šinantį veiksmą.
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 

PIRMININKO
VYTAUTO LANDSBERGIO 

„ v PAREIŠKIMAS

Vilniuje įvykusioje spaudos 
(nukelta į 2 psl.) 

tinės okupacijos simlx>lį.
Vilniaus radijas skelbia, kad 

šioje demonstracijose prie 1 La
zdijų dalyvavo 50,(XX) žmonijų.

Sąjūdžio atstovai reikalavo, 
kad einant per Lietuvos sieną 
būtų pripažinti Lietuvos doku
mentai ir kad Lietuvos sienų 
kontrolė būtų lietuvių reankose.

Nepaisant didelės spūsties, 
jokių incidentų neįvyko. Po pie
tų buvo aukojamos mišios. Vaka
re į susirinkusius kalln jo Au
kščiausios Tarytais pirmininkas 
Vytautas I,andsta:rgis. Buvo su
rengtas didžiulis koncertas. 8 
vai. vak. visose trijose Pal>altijo 
valstyliėsc buvo uždegti simta>li- 
niai laužai, skamta'jo bažnyčių 
varpai.

Su šia manifestacija buvo 
pradėta ir parašų rinkimo akcija. 
Peticija adresuota Helsinkio nu
tarimus pasirašiusioms tautoms 
ir bus įteikta šių tautų atstovų

Pranciškonams sugrąžinta Kretingos bažnyčia. Nuotr. V. Ka- 
|xx-iaus

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI 
ATSISTEIGIA KRETINGOJE

Jau ne vienas, turbūt, 
girdėjome žinią, kad Kretingos 
bažnyčia yra grąžinta Lietuvos 
pranciškonų ordinui ir kad šalia 
bažnyčios esančiame buvusiame 
vienuolyne jau gyvena 10 vie
nuolių: trys tėvai ir septyni bro
liukai. Kol kas didesnę vienuoly
no patalpų dalį tebenaudoja Kre- 

lingos kraštotyros muziejus.
Iš Lietuvos atėjo retesnio 

pobūdžio leidinys Kretingos 
pranciškonų vienuolynas. kurį 
išleido Lietuvos pranciškonai su 
1989 m. data. Šį»» 3,090- egz. 
tiražu išspausdinto 19 puslapių 
leidinėlio įžanginiame žixlyje 
skaitome:

“Šis, tėvų pranciškonų rii|x*s- 
čiu, skutaitai paruoštas kuklus 
leidinėlis gal būt dalinai užpildys 
tą spragą, kurią tikintieji jautė 

’ gėdingos, prievartinės okupaci
jos metais. Norėtųsi tikėti jfty 
šis kuklus leidinėlis sušilau*. ,:t- 
garsio ne tik tikinčiųjų tarę*, lu*» 
ir visų, kuriems brangi tautos 
kultūrinė atmintis. ”

1940 metų liepos 26 dieną į 
Kretingos pranciškonų vienuo
lyną įsiveržnsiein.s enkavedi
stams nei kiek nerūjx*jo, kad iš
tisus 320 meti] iki jų visos čiony
kštės valdžios ir visi Žemaitijos 
užkariautojai neišdrįso sulaužyti 
grafo Jono Karolio Katkevičiaus 
1619 metų kovo 13 dieną surašy
to testamento:

“Taigi pirmiausia aukojame 
vietą ir žemės sklypą liažnyčios 
ir minėto vienuolyno pastaty
mui, būtent ant Akmenos ii|x’*s 
kranto, tokio didumo, kaip jau 
dabar minėti broliai vienuoliai 
apsitvėrę, ir kitą žemės plotą 
sodo užvedimui ir trečią gyvu
liams ganyti su tvenkiniu, prie 
kurio yra pačių vienuolių Įsista
tytas savo reikalams malūnas. 
(...) Kad visa tai šventa ir ne
laužoma liktų, šiuo mūsų raštu 
]Misiža<iame ir patvirtiname ir 
laiduojame* už visus mūsų įpėdi
nius, kad visitai, kas mūsų valia 
yra įkurta ir <licvol>aiiniiigai 
įstengta, šventai Imis užlaikoma 
ir teikiama.*

Išvaikę praiKiškonus, rjiieio* 
nieji naujojo pašauta) kūrėjai 
uždare* vienuolių išlaikomą gim
naziją, atėmė jų ^spaustuvę; o 
neįkainojamus bibliotekos lu*i 
archyvei lobios degino tiesiog 
vienuolyno kieme.

(arklinio puskapiuose* daug 
istorinių eluoincnaj apie- vienno- 
lyne) įkūrimų, pranciškonų 

Kuršių žemėje prie * būrinę veiklą, rusų prkspau-

suvažiavime Paryžiuje lapkričio 
mėn. Peticijoje* prašoma, kad 
Lietuva, latvija ir Estija būtų 
įtrauktos į Helsinkio procesą, į 
Paryžiaus pasitarimų darlx>- 
tvarkę. Taip pat reikalaujama, 
kad Paryžiaus pasitarime daly
vautų ir pačios Baltijos šalys. 
Sąjūdžio vadovai ajx*liuoja j viso 
pasaulio lietuvius dalyvauti pa
rašų rinkime po šia peticija. Pa
rašų rinkimas turėtų būti užbaig
tas iki rugsėjo 28 d. Iki šiol nete
ko girdėti, kad JAV-lx*sc kas 
nors tokia peticija rūpintųsi. 
Apie šią peticiją buvo rašyta ir 
pats peticijos tekstas išspausdin
tas pereitos savaitės (rugpjūčio 
24 d. Nr. 32) Darbininko pirma
me puslapyje.

— Durbės mūšio 730 metų 
sukaktis paminėta liepos 13, kai 
senovės 1
Dūrins ežero įvyko lemtingas 
Lietuvos mūšis.su kryžiuočių ir 
Livonijos ordinų kariuomene. 
Minėjime dalyvavo Ijctuvos, 
I atvijus ir Estijos gyventojai. 

dą, pranciškonų atgimimą ir jų 
ordino likvidavimą, na ir paga
liau — dalnirlH dienus, kurios 
teikia daug vilčių ateičiai.

(nuAe/f® i 2 psi.)
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Savaitės 
įvykiai

Vakarų Afrikos 5 valstybės 
pradėjo siųsti savo karius į Libe
riją, nes pasitarimai tarp Liberi
jos vyriausybės ir sukilėlių dėl 
paliaubų nerodo pažangos.

JAV žinovai atrado, kad Sov. 
S-gos branduolinių ginklų įmo
nėse yra labai intensyvi radiaci
ja, o įmonės į tai visai nekreipė 
dėmesio. Prie Celabinsko esan
tis fabrikas radioaktyvines lieka
nas vertė į upę tol, kol radioak
tyvūs taršalai pasirodė už 1000 
mylių esančiam Arktikos vande
nyne.

Pietų Afrikoj “Vyksta kovos 
tarp Zulu giminės gyventojų ir 
Afrikos kongreso šalininkų. Žu
vusiųjų skaičius siekia šimtus.

Prezidentas Gorbačiovas de
kretu sugrąžino pilietybę 23 į 
užsienį ištremtiem Sov. S-gos 
piliečiam, jų tarpe ir rašytojui A. 
Solženicynui. Sov. Rusijos pre
zidentas laišku rašytoją pakvietė 
apsilankyti Rusijoj, bet rašytojas 
pareiškęs, kad į Rusiją vyksiąs 
tik tada, kai bus panaikinti visi 
įstatymai, pagal kuriuos jis buvo 
ištremtas.

Sibire gerai ginkluoti 11 kali
nių pagrobė į Jakutską skren
dantį keleivinį lėktuvą su 92 ke
leiviais ir privertė jį skristi į Pa
kistaną, kur jie buvo nuginkluo
ti.

JAV karių ir reikmenų trans
portui į Saudi Arabiją pagreitinti 
perėmė iš civilinių oro linijų 38 
talpiausius lėktuvus.

Prezidentas Gorbačiovas iki 
sausio mėn. numato perorgani
zuoti kariuomenę, sukufdamas 
atskirų respublikų vienetus ir 
galbūt panaikindamas privalomą 
karinę priėVdTę," bet kartu pa
smerkė balsus, reikalaujančius 
sudaryti nepriklausomas terito
rines armijas.

Prieš Hitlerio Vokietiją ka
riavę 4 sąjungininkai numato 
rugsėjo 12 baigti tartis dėl abiejų 
Vokietijų susijungimo ir panai
kinti iki šiol užsilikusias okupaci
nes įstaigas.

Izraelis mano, kad Irakas pa
naudosiąs palestiniečių teroristi
nes grupes teroro veiksmam 
prieš JAV ir jos sąjungininkus 
vykdyti.

Iš Rusijos komunistų partijos 
per liepos mėn. išstojo 162,250 
narių.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak paragino Irako prezi
dentą Saddam Hussein pasi
traukti iš Kuvaito ir išvengti vi
ską naikinančio karo.

JAV stengiasi atgaivinti prie 
J. T. veikusį karinį vienetą, kurį 
sudarė nuolatinių Saugumo tar
nybos narių karinių štabų virši
ninkai, J.T. priimtų rezoliucijų 
vykdymui derinti. Dėl šaltojo 
karo šio vieneto veikla buvo pa- 
raližuota.

Jugoslavijoj vyksta nuolatiniai 
nesutarimai tarp kraštą domi
nuojančios Serbijos ir išnaudoja
mos Kroatijos, kuri pageidauja 
didesnio savarankiškumo.

Kretingos pranciškonų vienuolynas, kuriame buvo įrengtas kraštotyros muziejus, pa
lengva grąžinamas pranciškonams. Nuotr. V. Kapočiaus

06070. TaL 203 601-0261

SHALINS FUNERAL HOME, Ine, M - 02 Jamalca Ava. (prie Foram' 
|P*way St), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ava., St. Petersburg Beacti, Ra., 
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ATGIMSTANČIOJE LIETUVOJE YRA IR NESUTIKIMŲ J

do), vienintelė jos veikla - Mini
strų Tarybos darbo žlugdymas, 
tyčinis. Tai žinoma yra nesą- 
.monė, bet taip parašyta. Ir jeigu 
šita Aukščiausioji Taryba neiš
reiškia Lietuvos žmonių valios,, 
tada maža ko verti visi jos nuta
rimai, taip pat ir Kovo vienuolik
toji.

(atkelta išJ psl.)

konferencijoje ryšium su 31 as
mens pareiškimu, kad būtų ren
kamas Atkuriamasis Seimas, Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis tarė žodį, kurį perdavė skai
tytojams Lietuvos Aidas.

“Aš norėčiau, kad Lietuvos 
žmonės neapsigautų dėl tokio 
gana gudriai suredaguoto pasku
tinio sakinio, nes iš tikrųjų čia 
kalbama apie tai, kad priklauso
mai nuo nuosaikių ekonominių 
ir socialinių reformų įgyvendini
mo, ateis laikas, kai Lietuvos Re
spublikos piliečiai nutars, kad 
jau metas rinkti Atkuriamąjį Sei
mą. Bet aš galvoju, kad daugelis netaisę - spausdiname Algirdo stovas rekomendavo; kad Alba- 
skaitytojų gali - suprasti, ' jog f - "~ 
kviečiama dabar rinkti"Seimą,M 
kad jau dabar atėjo metas. Taip 
yra įdomiai sudėstyta, tokia re
dakcija.

.... , .... , , LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W)CN-FM 90.5
mu ziun arba gal kokių gandų' Wofcestef maSS. Sekmadieniai* 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilu*, Jr^ , 
prisiklausę dėl vieno ar kito įsta- > Auburn, MA 01501, T. 508 753 - 7232.
tymo, kaip dėl mokesčių daug U.-  ------------------ .----------- ---------- . ■

fcval. ryto WNWK1059 FM. Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
1 N.Y. 11364, TeL 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.
------- ---------- ;----- —--------------------- ;--------------------------:------------------ —---------------- ,--- ,

Zimbabvėj planuojama įtei
sinti vienos partijos valdymą.

Sov. S-gos derliaus nuėmimas 
yra Vi atsilikęs nuo praeitų metų, 
nors tam reikalui buvo panaudo
ta per 100,000 karių.

Gynybos sekretoriui Diek 
Cheney pavyko susitarti su 
Jungtiniu arabų emiratu dėl JAV 
kariuomenės laikymo emirato 
teritorijoj.

Apie 200,000 Kuvaito gyven
tojų pavyko rasti prieglaudą kito
se arabų valstybėse.

Armėnijos ginkluoti naciona
listai privertė sovietų karius pa
sitraukti iš azerbaidžanų gyvena
mo kaimo ir jį sudegino.

Aš labai norėčiau, kad 
žmonės, kurie gal ir nebūtinai 
simpatizuoja Aukščiausiajai Ta
rybai, gal netgi su nepasitikėji-

gų turtų priklausomybės, žo
džiu, kiekviena proga keliami ši
tie lyg ir atskiri klausimai, bet 
jie visi turi vieną bendrą variklį: KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, LietuviškaiI kalbanti ad- 
gal ko gero, netikusi yra ta Aukš
čiausioji Taryba? O kas tada iš to , 349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa-
išeina? Ir kam tai politiškai reika
linga ir naudinga? To niekad ne
reiktų pamiršti”.

vokai*, 11 Park Ptece, Room 905, N«w York, N.Y. 10007. ToL 212

mantai, Išnuomavimai, kondomlnijumu reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti Naw York© valstijoje.

KOPENHAGOS PRISIMINIMAI - 3
"(Nieko nepakeitę ir kalbos se. Įvyko staigmena: Danijos at-

1NEW JERSEY, NEW YORK- “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. Ii Seton HalHJntverstteto stoties, 8941 FM banga. 

;“Muslc of Lrthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
; pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
i Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt DrM Watchung, N. J. 07060. 
TeL 201 753 - 5636.

Bet noriu atkreipti dėmesį, 
kad yra labai suinteresuota ir la
bai didelė politinė jėga, kuri 
reiškia ir stengiasi įskiepyti tą 
nepasitikėjimą, pasakyčiau, 
tarptautiniu mastu. Mus apšau- 
kinėja avantiūristais ir visaip ki
taip, neturinčiais liaudies įgalio
jimų daryti nutarimus ir savo 
sprendimus. Šitokių Aukščiau
siosios Tarybos puldinėjimų ir 
mėginimų diskredituoti prasmė 
ir tikslas labai aiškūs ir labai su
prantami, labai vienaprasmiai.

Dabar gali būti, kad veikiama 
žymiai subtiliau. O rezultatas, 
jeigu kas nors norės aiškintis, 
bus tas, kad iš tikrųjų Lietuvos 
žmonės suklydo, išrinkdami šitą 
Aukščiausiąją Tarybą, kuri nieko 
gero nepadarė ir nedaro (taip, 
perskaičius tą kreipimąsi, atro-

66 - 86 80 ST. MIDDI.E VH.LAGĘ, Ųl'EFAS. X.Y. 
PIIONES (7181 326 - 1282 326 - 3130

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. įSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Budreckio straipsnio tęsinį. — ūija būtų priimta į CSCE konfe- 
Dafrėd.) renciją su stebėtojo statusu? Tam

pritarė Sovietų atstovas. Niekas 
nebalsavo, niekas neųžprotesta- 
vo. Mat, CSCE nutarimai yra 
pagrįsti consensus principu.

Pirmos dienos popietinei sesi
jai pirmininkavo Jugoslavijos at
stovas. Trečiadienio rytmetinėje 
sesijoje, tarp kitų atstovų kalbėjo' 
JAV valstybės sekretorius James . 
Baker III. Jo kalba buvo Vašing
tono viršūnių suvažiavimo pa
skutiniųjų žodžių pakartojimas. 
Jis tik pridūrė, kad turįs vilties, 
jog Gorbačiovas susitaikys su Pa
baltijo respublikomis. Popieti
nei sesijai pirmininkavo Federa
cinės Vokietijos Respublikos at
stovas.

Plenumo sesijos dar įvyko bir
želio 7, 8, 11, 15, 18, 28 ir 29 
d.d. Kitose dienose susirinkdavo 
darbo komisijų posėdžiai, kurie 
buvo uždaryti publikai.

Nors oficialiai buvo naudoja
mos 6 kalbos (su audiofonu 
galėjai užgirsti vertėjų 6 kalbo
mis), šioje konferencijoje domi
navo anglų kalba. Visi Rytų Eu
ropos atstovai galais negalais 
švebeldžiavo angliškai. Buvo 
išimčių: rusai kalbėjo tik rusiš
kai, vokiečių kalbą išimtinai nau
dojo abidvi Vokietijos, Austrija 
ir Šveicarija, Šventasis Sostas, 
Jugoslavija, Belgija ir Prancūzija 
kalbėjo prancūziškai. Italai kal
bėjo itališkai.

Geriausia apie Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo kraštus atsiliepė Au-. 
strijos min. Alois Mock, Airijos 
min. Gerard Collins, Didžiosios 
Britanijs min. Douglas Hurd, Is
landijos min. Jon Baldvin Han- j 
nibalsson, Olandijos Hans van 
den Broek, JAV ambasadorius 
Max Kempelman ir kongresme
nas Steny H. Hoyer, Norvegijos ’ 
min. Kjell Magne Bondevik ir 
Švedijos Sten Andersson.

Pabaltiečiai panaudojo kiek
vieną progą padėkoti delegaci
joms, kurių kalbėtojai iškėlė Pa- į 
baltijo valstybvių klausimą į 
CSCE plenume. Iš lietuvių ati- , 
džiau sekdavo plenumo kalbas (

(nukepa į 4 psl.) Į

CSCE Konferencija
Žmogiškosios dimensijos kon

ferencija iškilmingai prasidėjo 
birželio 5 d. 10 vai. 30 min. ryto, 
34 užsienio reikalų ministrams 
su palydomis dalyvaujant. Dani
jos karalienė Margarita II atidarė 
šį suvažiavimą. Kaip konferenci
jos šeimininkas Danijos užsienio 
reikalų ministras Uffe Elle- 
mann-Jensen atidarė pirmąją 
plenumo sesiją ir jai pirmininka
vo.

Iš eilės kalbėjo Austrijos, Ai
rijos, Didžiosios Britanijos, So
vietų Sąjungos ir Suomijos 
užsienio reikalų ministrai. So
vietų ministro E. Ševardnadzės 
kalba buvo trafaretinė: jis pakar
tojo tą patį, ką yra pasakęs 
Vašingtone, viršūnių konferen
cijos gale š.m. birželio 3 d., pri
durdamas dar keletą frazių iš 
Prezidento Gorbačiovo atsisvei
kinimo kalbos Baltuose Rūmuo-

Remkime

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI 
ATSISTEIGIA KRETINGOJE

(atkelta iš / psl.)

Šio leidinio pabaigoje rašoma;
“Bet ačiū Dievui, kaip ir visais 

sunkiais laikais švento Pranciš
kaus medis Lietuvoje nepalūžo, 
pogrindžio sąlygomis užsigrūdi
no ir sustiprėjo. Lietuvos pran
ciškonai formaliai būdami už 
įstatymo ribų, tęsė savo vyre
sniųjų tėvų pradėtą darbą, 
būdami vertais jų atminimo. 
Sunkiomis prievartinio ateizmo 
sąlygomis išliko Lietuvos pran
ciškonais ir pasipildė naujomis 
jėgomis. Šiandien Lietuvos šv. 
Kazimiero provincija su Dievo 
pagalba vėl atgimsta, žadama 
grąžinti mūsų vienuolyną, tam 
daromi rimti žingsniai. Kretin
goje 1989 m. lapkričio mėn. 19 
d. po 53 metų tremties jau savo 
bažnyčioje sekmadienines iškil
mingas mišias laikė naujos kartos 
pranciškonai — gvardijonas ir

bažnyčios klebonas Tėv. Juoza
pas, talkinant Tėv. Rokui ir Tėv. 
Silvestrui. Tą istorinę dieną at
mins daugelis pranciškonų, su
važiavusių ta proga iš visos Lie
tuvos, kadangi lapkričio 19 d. 
švenčiama kaip šv. Kazimiero 
provincijos įkūrimo data”.

Šiam leidiniui naudotos lite
ratūros sąraše yra ir Tėv. Viktoro 
Gidžiūno, OFM, ir Tėv. Benve- 
nuto Ramanausko, OFM, 
Brooklyne paskelbti leidiniai.

Visai neseniai, rugpjūčio 5 d., 
pranciškonams sugrąžintoje 
Kretingos bažnyčioje vyko Par- 
cinkulio atlaidai. Į juos buvo nu
vykęs ir fotografas Viktoras Ka
počius, Gimtojo Krašto redakci
jos kolektyvo narys ir Darbini- 
ninko bendradarbis, kuris ten 
padarė nemaža nuotraukų. Kai 
kurias iš jų matome ir prie šio 
rašinio. e. Šulaitis

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 ' 
i (IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Uthuanian National Foundation, Ine., 
P.O. Box 21073, 

Woodhaven, N.Y. 11421.
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Kaip tai atsilieps į Lietuvą?

rikos. Gal gavo prekybos pir
mumo teises, kad bus parduoda
mos prekės Sovietų Sąjungai už 
labai prieinamas kainas. Tokiu 
būdu jis gelbėtų griūvančią eko
nomiją ir pats labiau sustiprėtų.

Bet štai prisimename anų 
1940 metų pavasarį, kai Vokieti
ja puolė Prancūziją, ir ji greitai 
kapituliavo; Viso pasaulio dėme
sys buvo ten. Tą progą išnaudojo 
Sovietų Sąjunga. Ji jėga okupavo 
Pabaltijo valstybes, ir pasaulis 
nepajėgė protestuoti ir šaukti.

Dabar pasaulio spauda yra 
užimta arabų kraštų reikalais, 
naftos kainomis, jos ateitimi. Kas 
dedasi Sovietų Sąjungos respu
blikose, jau mažai įdomu. Šiem 
įvykiam didžiojoje spaudoje be
veik nebėra vietos. Jei prisime
nama, tai tik kur nors kamputy
je.

Sovietai gali šią situaciją pa
naudoti savo reikalams. Štai ėmė 
ir paskelbė, kad Pabaltijo kraš
tuose vykdomi kariuomenės ma
nevrai. Tai yra sovietinės jėgos 
demonstravimas, neramių res
publikų gąsdinimas. Ir kuo tas 
viskas baigsis?

Kariuomenė lieka- kariuome
ne. Ji daug ką gali nušluoti, suor
ganizuoti naujas vyriausybes, 
kurios ir vėl paprašys “šilto” 
Maskvos glėbio, jos pagalbos.

Sovietai bet kokia kaina nori 
išlaikyti užgrobtus kraštus, nes 
iš jų vergai atsiunčia daug maisto 
ir kitokių žaliavų, net gaminių. 
Komunizmas baigia subyrėti, 
bet lieka dar rusiškas imperia
lizmas. Šis gi daugelį jaudina ir 
nuteikia rusiškai ekspansijai.

Kaip ten bebūtų, vistiek ne
pajėgs grąžinti į tą pirmykštę 
padėtį. Visi kraštai yra per daug 
įsiūbuoti, pasirengę žūt būt išsi
kovoti laisvę. Bet tie kraštai nėra 
gerai organizuoti, neturi karinės

Okupuodamas Kuveito val
stybę, Irakas sukėlė pasaulinę 
įtampą. Gal tai pirmoji tokio 
masto po Antrojo pasaulinio 
karo. Nežinia, kuo tas viskas 
baigsis. Turkijos politikai sakė, 
kad pasaulis dar niekada nebuvo 
taip arti prie naujo pasaulinio 
karo, kaip dabar.

Irakas tikėjosi “pašienauti” 
arabų kraštuose, tikėjosi išaugti 
į naują pasaulinę galybę, kuri 
daug ką diktuotų. Paėmęs Pietų 
Arabiją, Irakas savo žinioje 
turėtų apie pusę pasaulio alyvos. 
Tokiu atveju lengvai galėtų kelti 
kainas. Už gautus pinigus vėl 
pirktų naujus ginklus, vėl keltų 
nerimą.

Greita reakcija sumaišė Irako 
planus, ir dabar jis visokiais 
būdais išsisukinėja, kad jis norė
jęs Kuveitą tik sudrausminti, nes 
jis pigiau pardavinėjęs naftą. Bė 
to, Kuveitas naftą pompavo visai 
prie Irako sienos, ir Irakas kalti
no, kad vagia jų naftą.

Kuveitas buvo turtingas ir bu
vo paskolinęs Irakui bilijonus. 
Dabar reikėjo grąžinti. Daug pa
togiau kraštą okupuoti. Neberei
kia grąžinti skolos. Dar gali kraš- 
tįyjjpipl^lų naujus turtus parga- 
Sntf į "

Iraką apginklavo Sovietų Są
junga. Pristatė ir savo karinius 
instruktorius, kurie tebėra ir da
bar. Irakas tikėjosi, kad jį pa
rems Sovietų Sąjunga.

Bet Amerikai pavyko suorga
nizuoti pasaulinę opoziciją per 
Jungtines Tautas. Jų Saugumo 
Taryba pasmerkė Iraką, pasisakė 
už blokadą ir net už jėgos panau
dojimą.

Ir dar daugiau! Gorbačiovas 
viešai pasmerkė Iraką, pareika
lavo, kad pasitrauktų iš Kuveito.

Kai Gorbačiovas tai padarė, 
tuoj sujudo politikai ir ėmė klau
sinėti, ką jis už tai gavo iš Ame

- Lietuvos Respublikos Au
kščiausia Taryba po karštų ir au
dringų diskusijų pagaliau rug
pjūčio 21 patvirtino Uetuvos 
valstybinę delegaciją vesti dery- 
Imls su Sovietų Sąjunga. Delega
cijos pirmininkas — Vytautas 
Landsbergis.' Delegacijos pa
skirti 4 Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos ir 4 vyriausyl»ės nariai. 
Iš Aukščiausios Tarybos narių iš
rinkti AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, pirmininko pava
duotojas Česlovas Stankevičius, 
seniūnas Aleksandras Abišalas ir 
Užsienio reikalų komisijos pir
mininkas Emanuelis Zingeris. Iš 
Vyriausybės narių išrinkti mi
nistrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, ministrės • pirmi
ninkės pavaduotojas Romualdas 
Ozolas,, užsienio reikalų mini
stras Algirdas Saudargas ir tei
singumo ministras Pranas Kūris. 
Aukščiausioji Taryba delegacijos 
sudėtį patvirtino: 90 už, penki 

jėgos, o prieš juos stovi gerai ap
ginkluota armija.

Situacija reikalauja kur kas 
daugiau budrumo, apdairumo, 
veiklos. Jau kyla spaudoje balsų, 
kad visuomenė pasigenda mūsų 
veiksnių didesnio vadovavimo. 
Kažkur jie pasitraukę, kažkur 
važinėja, posėdžiauja, o svar
biais momentais neinstruktuoja 
žmonių. Jei kas padaroma pozi-1 
tyvaus, dažniausiai padaroma 
privačios iniciatyvos dėka. Da
bar viskas taip greitai keičiasi, 
juda, Lietuvą liečiąįvykiai gauna 
kitą perspektyvą, tad būtian vi
siems labai budėti, kad 
neužkluptų pražūtingas pavojus.

Clevelando lietuvių tautinis ansamblis Čiurlionis.

ĮVYKIAI LIETUVOJE
susilaikė. Nuostabą kelia, kad į 
delegacijos sąstatą neįtrauktas 
Algirdas Brazauskas, kuris atro
do, galįs turėti daugiau patirties 
derylx>se su Sovietais, negu ku
ris kitas Lietuvos lyderis.

- Vilniuje rugpjūčio 24 pra
sidėjo Lietuvos ir Rusijos respu
blikų parlamentarų posėdžiai. Jų 
metu bus derinamos abiejų šalių 
deklaracijos dėl politinių ir teisi
nių .santykių tarp Lietuvos ir Ru
sijos federacijos.

— Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios Tarylx)s pirmininkas, Dani
jos ministro pirmininko kviečia
mas atvyko į Kopenhagą. Numa
tyti pokalbiai su Danijos užsie
nio reikalų ministru ir parlamen
to nariais. Sovietų žinių agentū
ros Tasso korespondentas iš Ko
penhagos praneša, kad rugpjū
čio 24 V. Landsl>ergis turėjo 
spaudos konferenciją Danijos 
parlamento rūmuose. Aukščiau
sios Tarybos pirmininkas pa
reiškė, kad derylx)se bus svar
stomi ekonominio bendradar
biavimo tarp abiejų šalių klausi
mai, galimybės Lietuvos special
istams mokytis Danijoje ir kiti 
konkretūs projektai. Jis išreiškė 
viltį, kad danai padės Lietuvai 
įgyvendinti ekonominę reformą.

— Sigitą Kudarauską Lietu
vos vyriausybė paskyrė Lietuvos 
Respublikos vyriausybės nuola
tiniu atstovu Estijos Respubliko
je. Estija jau nuo seniau turi savo 
atstovą Vilniuje.

— Kremliaus kontroliuojama 
M. Burokevičiaus Lietuvos Ko
munistų Partija (“naktinė”) užsi
mojo perimti Lietuvos Komu
nistų Partijos archyvus. Ten yra 
daug vertingos medžiagos ne tik 
apie LKP, bet ir visą Lietuvos 
pokario gyvenimą. A. Brazausko 
vadovaujama LKP pasiūlė ar
chyvą išsaugoti perduodant jį 
Aukščiausios Tarylx>s glolx>n. 
Kazimieras Motieka, Aukščiau
sios Tarylx>s pirmininko pava
duotojas, kreipėsi į Lietuvos 
žmonas susirinkti prie archyvo 
rūmų ir apsaugoti dokumentus 
nuo okupanto užmačių. Kiek 
žinome, susirėmimų nebuvo.

— Komercinė prekyba su di
deliu priedu labdarai — bene 
pirmiesiems Lietuvoje tokia 
idėja kilo Kauno miesto savival
dybei. Taip prekybininkai šie
met miestui papildomai uždirbo 
milijoną rublių. Be to, į labdaros 
fondą — apie 400,000 rublių.

ČIURLIONIS” VYKSTA j LIETUVĄ
Gastrolės pradedamos Kretingoje

Daugelio metų svajonė 
sugrįžti į Vilnių, kuriame 1940 
sausio 13 įvyko pirmoji LTM, 
Ansamblio “Čiurlionis”, repeti
cija, pagaliau tampa realybe. S. 
m. gegužės 5-6 Clevelande iš
kilmingai atšventęs savo veiklos 
50 metų jubiliejų, ansamblis 
rugpjūčio 31 pakelia sparnus 
skrydžiui į tėvynę. Iš Lietuvos 
laikinai atvykęs muzikas ir diri
gentas Gediminas Purlys pa-

— “Tasso” žinių agentūra 
pranešė, kad Lietuva ir Sovietų 
Sąjungos Rusijos Respublika, 
aplenkdamos centrinę vyriau- 
sybę, pasirašė rugpjūčio 15 d. 
prekybos ir ekonominio bendra
darbiavimo sutartį. Tai pirmoji 
tokios rūšies sutartis tarp Lietu
vos ir Rusijos respublikų, kurios 
dar bent oficialiai priklauso prie 
sąjungos. Sutartis pasirašyta Vil
niuje Lietuvos Respublikos mi- 
nisterės pirmininkės Kazimieros 
Prunskienės ir Rusijos Federa
linės Socialistinės Respublikos 
ministerio pirmininko Ivano Si- 
lajevo.

— "Postfactum”, nepriklau
soma žinių agentūra Maskvoje, 
rašo, jog Lietuvos ir Rusijos pa
sirašytoji prekybinė sutartis 
pamažu laipsniškai pereis į pa
saulinės rinkos kainas. Tai pri
klausysią nuo pardavėjų ir 
pirkėjų susitarimo.

ruošė turtingą ir naują repertua
rą, o savo disciplinuota ranka ir 
maloniu būdu pakėlė ansamblio 
narių nuotaiką ir sustiprino dai
navimo discipliną. Ansamblį su
daro įvairių gentkarčių nariai, jų 
tarpe jau gražus būrys toli nuo 
tėvynės gimusio jaunimo, o taip 
pat ir du asmenys, dalyvavę an
samblio pirmoje repeticijoje’Vil- 
niuje. Tai kanklių vadovė Ona 
Mikulskienė, priauginusi didoką 
skaičių jaunų kanklininkų, ir te
noras Antanas Kavaliūnas.

Ansamblis, diriguojamas Ge
dimino Purlio, pirmą koncertą 
atliks Kretingoje kartu su “Gin
taro” choru, kuriam taip pat va
dovauja Gediminas Purlys. To
liau bus koncertuojama Klaipė
doje, Kaune, Panevėžy ir Vilniu
je. Ansamblis taip pat aplankys 
Šiluvos stebuklingos Dievo Mo
tinos šventovę ir Šiaulių Kryžių 
Kalne pastatys paminklinį 
kryžių.

Ansamblio ilgamečio pirmi
ninko Vlado Plečkaičio pastangų 
dėka pildosi čiurlioniečių sva
jonės ir teikia viltį jo tolime
sniam gyvavimui. Kelionę suor
ganizavo ir ją globos prityręs ke
lionių vadovas ir buvęs čiurlio- 
nietis Algis Grigas.

Aurelija M. Balašaitienė.

JONAS PUZINAS
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KELIAS 1 LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

nutarta paruošti memorandumą 
Šventajam Sostui, kad Vilniuje būtų įsteigta lie
tuviška arkivyskupija, o Amerikoje — lietuviška 
vyskupija; pasisakyta lietuvių universiteto stei
gimo reikalu Vilniuje. Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo klausimas konferencijoje dar nebuvo 
svarstytas (pilnas rezoliucijos tekstas duotas dr. 
J. Purickio straipsnyje: Lietuvių veikimas Švei
carijoje Didžiojo karo metu. — Pirmasis nepri
klausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas, 1930, 
p. 47-49). Tas klausimas iškilo II-joje lietuvių 

' konferencijoje Lozanoje tų pačių metų birželio 
30 - liepos 4 d. Ties ta reikšminga konferencija 

’ sustosime kitame skyrelyje.
Tie laisvėje gyvenančių lietuvių nutarimai 

pasiekdavo atskirų kraštų vyriausybių pareigū
nus ir buvo pirmoji paberta sėkla laisvės idėjai 
brandinti. Ir vėliau, kaip pamatysime, užsienio 
lietuvių daromi žygiai turėjo nemažos reikšmės 
besiekiant atstatyti nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

Okupuotos Lietuvos šviesuoliai
SPIEČIASI POLITINIAM DARBUI

Didžiausią ir sunkiausiu tos kovos už savo 

krašto laisvę naštą teko pakelti Lietuvoje pasili- 
kusiems šviesuoliams. Jų darbo sąlygos buvo ne
paprastai sunkios. Prasidėjus karui, 1915 metų 
pavasarį Lietuva virto karo lauku. Tų metų lie
pos 20 d. vokiečiai užėmė Šiaulius, netrukus Pa
nevėžį, Kauną ir rugsėjo 18 d. Vilnių. Daug jos 
miestelių ir kaimų sudeginta. Rusų administraci
jos vietoje atsirado vokiečių karinė valdžia. 1915 
m. lapkričio 4 d. užimtasis kraštas pavadintas 
“Das Land Ober Ost” (pagal Vyriausiojo Rytų 
karo vado valdomą sritį Oberbefehlshaber Ost; 
sutrumpintai ta sritis dar vadinama “Ob-Ost”, 
“Obost”, “Ober Ost”). Visa valdžia 1915-1916 m. 
buvo generolo Ericho Ludendorffo rankose, nuo 
1916 m. rugpiūčio mėn. Bavarijos kunigaikščio 
Leopoldo (Prinz Leopold von Bayern). Pradžioje 
Ober Osto būstinė buvo Tilžėje, vėliau Kaune. 
Vilniaus-Suvalkų srities karinės valdžios būstinė 
buvo Vilniuje. 1917 m. kovo 15 d. Vilniaus-Su
valkų ir Lietuvos sritys sujungtos į vieną ir pa
vadintos “Militaerverwaltung Litauen” (Lietuvos 
karinė administracija). Būstinė palikta Vilniuje. 
Ankstyvesnis Vilniaus-Suvalkų srities šefas gra
fas Yorck von Wartenburg pasitraukė ir jo vietą 
užėmė kunigaikštis Franz Joseph zu Isenburg- 
Birstein. Okupuota Lietuva suskirstyta apskriti
mis, kurioms vadovavo vokiečių apskričių vir
šininkai, vadinami “kreishauptmanais”. Prasidė
jo sunki vokiečių okupacija, nes Vokietija trak
tavo Lietuvą kaip priešo žemę — Rusijos krašto 
dalį. Įvesti karo lauko teismai, susisiekimas su
varžytas, rekvizicijos alino kraštą. Rekvizicijos 
buvo nepaprastai sunkios, nes Lietuva turėjo ap
rūpinti maistu ne tik čia veikiančią vokiečių X-ją 
armiją, bet maisto gaminiai dar būdavo išvežami 
ir į Vokietiją. Lietuvos ūkii. nkai buvo apdėti 
visokiais mokesčiais, turėjo atiduoti didelius kie

kius grūdų, mėsos, pieno, kiaušinių ir kitokių 
ūkio produktų. Krašte, ypač miestuose, pritrūko 
maisto. 1916 m. Vilniuje net kilo badas. Vyrai 
buvo imami darbams į pafrontę, miškų kirsti, 
kelių tiesti, o kiti siunčiami Vokietijon į kasyk
las, dvarus. Visuomeninis ir kultūrinis gyveni
mas, kuris prieš karą jau buvo gerokai pagyvėjęs, 
sustojo. 1915 m. liepos 28 d. Ober Osto įsakymu, 
uždrausti politinio pobūdžio susirinkimai, politi
nės organizacijos uždarytos, laikraščiai sustabdy
ti. Vienintelis laikraštis lietuvių kalba buvo pa
čių vokiečių nuo 1915 m. rudens leista Dabartis, 
kurios kryptį nustatė Vyriausioji Rytų karo va
dovybė — Ober Ostas. Laikraštis negalėjo paten
kinti lietuvių reikalų. Todėl Vilniuje jau 1916 m. 
pradžioje pradėta rūpintis gauti leidimą lietuviš
kam laikraščiui leisti, bet vasario 10 d. prašymas 
atmestas. Tik Kaune prelatui A. Dambrauskui 
pavyko gauti leidimą žurnalui Ateitis leisti. Vil
niuje tik 1917 m. gale susilaukta trijų lietuviškų 
laikraščių: nuo rugsėjo 6 d. Lietuvos Aido, nuo 
lapkričio 15 d. — socialdemokratų Darbo Balso 
ir nuo gruodžio 29 d. krikščionių demokratų Tė
vynės Sargo.

Sunki vokiečių okupacija nepalaužė tolydžio 
stiprėjančios lietuvių tautinės dvasios. Kad ir la
bai sunkiose vokiečių okupacijos sąlygose, lietu
vių inteligentija ima spiestis politiniam darbui. 
Lietuvoje vieni iš pirmųjų sukruto kauniškiai 
šviesuoliai.

( R U* f 1(1 H įtikto)
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— Šiluvos Marijos šventė 
Putname įvyks rugsėjo 9. Jai va
dovaus Tėv. Jonas Bacevičius, 
OFM. Pirmoji konferencija 
"Marija Bažnyčios globėja ir 
mūsų Motina” 10 vai. ryto. 
Šventės dalyviai prašomi pra
nešti apie dalyvavimą iki 
rugpjūčio 31 raštu arba telefonu 
203 928 - 7955.

— Lietuvių jaunimas Argen
tinoje yra ^susirūpinęs Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos kon
gresu, kurio rengimo komisijos 
pirmininkė yra Ariana Rastau- 
skaitė. Ji kartu su iždininku Al
fredu Ruplėnu buvo atvykusi į 
Š. Ameriką, kur Dainavos sto
vykloje dalyvavo pasitarimuose, 
aplankė didesnes lietuvių, kolo
nijas. Lankydamasis NewYorke, 
užsuko ir į Darbininko redakci
ją. Jaunimo kongresas įvyks 1991 
pabaigoje ir 1992 pradžioje. 
Kongreso veikla padalinta tarp 
Argentinos Urugvajaus ir Brazi
lijos.

— Marius Brasiūnas, “BIX” 
roko muzikinės menedžeris, žu
vo automobilio nelaimėje rug
pjūčio 14, vykdamas į koncertą. 
Ši grupė, atvykusi iš Lietuvos, 
šią vasarą koncertavo Ameriko
je, o taip pat ir New Yorke. Apie 
šios grupės gastroles Darbininke 
liepos 6 d., Nr. 27 rašė Arūnas 
Bukauskas.

— Rūtai Klevai Vidžiūnienei 
paskirta Dirvos novelės premija. 
Konkurso vertinimo komisija, 
kurią sudarė rež. Petras Maželis, 
aktorė Viltis Jatulienė ir redakto
rius Milton'Starkus, iš septynių 
gautų novelių balsų dauguma at
rinko novelę Pažadas liepos 18 
d. posėdyje Santa Monica, Calif. 
Laureatė Rūta Klevą Vidžiūnie- 
nė, rašytoja ir žurnalistė, yra 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
išeivijoje pirmininkė. 700 dol. 
premija paskirta iš a. a. Lino 
Kašelionio palikimo.

— Kun. Ričardas Repšys, lai
kinai gyvenęs Marijonų vienuo
lyne Chicagoje, kaip Lietuvos 
Marijonų provincijos narys, vy
riausiojo vadovo paskirtas į Lie
tuvai priklausantį vienuolyną ir 
Šv. Kazimiero parapiją Londo
ne. Į Angliją išvyko liepos 19. Jis 
ten dirba kartu su nesveikuo
jančiu kun. Jonu Sakevičiumi, 
jau daug metų dirbančiu Londo
ne. Jo adresas: 21, The Ovai, 
Hackney Road, London, E 2- 
9DT, England.

— Danutė Venclauskaitė, 89 
Spindle Hill Rd., Wolcott, 
Conn., praneša, kad tradicinis 
subatvakaris šiais metais atkelia
mas į rugsėjo 1, sekmadienį, 2 
vai. popiet.Visi kviečiami pasi
grožėti gamta ir pasivaišinti, pa- 
lyviai savo atsilankymu parems 
Vasario 16-osios gimnaziją.

— Mažosios Lietuvos Fondo 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 1 
Chicagoje.

— Los Angeles Birutietės per 
savo valdybos iždininkę Gražiną 
Raibienę Darbininkui stiprinti 
atsiuntė 25 dol. auką. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja.

— Juozo Polio fotografijos 
parodos atidarymas ir jo naujau
sios knygos Atgimstanti Lietuva 
sutiktuvės įvyks rugsėjo 14 Chi- 
cagos Jaunimo Centro Čiurlio
nio galerijoje.

— Šiaurės Amerikos Pabal- 
tiečių 1990 m. lengvosios atleti
kos pirmenybės įvyks rugsėjo 
15-16 Kanados latvių stadione
Sidrabene”, Milton, Ont., tarp 

Toronto ir Hamiltono. Lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš pa
baltiečių

KOPENHAGOS PRISIMINIMAI
įžeidimo pavyzdžiai buvo pa
teikti. Buvo pažymėta, kad: “pa
dėtis Lietuvoje lieka desperatiš
ka ir įtempta. Nutrauktas mai
sto, rūbų ir vaistų tiekimas. Bet 
lietuvių tauta ištvers”. Sis me
morandumas buvo padaugintas 
išdalinimui delegacijoms ir 
spaudos darbuotojams.

Pabaltiečių vizitai nebuvo jau 
taip tobulai suorganizuoti. Be 
alxjo būtų galima apie kiekvieną 
apsilankymą ir jo savotiškumą

Vilniaus katedros choras gieda katedros aikštėje birželio 14, gedulo, vilties ir pasiryžimų 
dienos proga. Nuotr. J. Grikienio

(atkelta iš 2 psl.)

dr. Kazys ir pn. Dalia Bobeliai, 
Algirdas ir Arvydas Budreckiai. 
ir Gabija Petrauskienė. Įspū
džiai ir kalbų citatos buvo per
duotos pal>altiečių aktyvui. Kur 
reikėjo, net kalbų pilni tekstai 
buvo įgyti spaudos ir informaci
jos centre.
Pabaltiečių “Diplomatija” 
Delegacijose r

Pagal birželio 4 d. pasitarimą, 
pabaltiečiai bandė sudaryti dele- ’ aprašyti. Užpildytų toiną! Kai- 
gacijas, į kurias įeitų 1 atsto
vas iš kiekvienos tautybės. Buvo 
tik vienas estas iš pradžių, ir gal 
juokais būtų galima pasakyti, 
kad buvo lietuvių “perteklius”. 
Iš tikro pritrūko žmonių. Nors 
ne visuomet gerai koordinuotai, 
pabaltiečiams pavyko ar “repre- 
zentyviai” ar “partizaniškai” 
aplankyti sekančias delegacijas: 
Vokietijos Federacinės Respub- • 
likos, Vokiečių Demokratinės 
Respublikos, JAV, Austrijos, 
Belgijos, Kanados, Danijos, 
Suomijos, Didžiosios Britanijos, 
Ispanijos, Islandijos, Airijos, 
Norvegijos, Olandijos, Lenki
jos, Portugalijos, Šventojo Sos
to, Švedijos, Šveicarijos, Turki
jos, Čekoslovakijos ir pagaliau 
Italijos.

Su Rytų bloko valstybėmis, 
įskaitant ir Sovietų Sąjungą, įvai
riomis progomis kalbėjo Virgili
jus Čepaitis ir dr. Kazys Bobelis. 
Pastarasis net privačiai su rusų 
ir rytų vokiečių delegacijos na
riais išsikalbėjo. Šių eilių repor
teriui asmeniškai ar kolektyviai 
teko kalbėtis su Airijos, Šventojo 
Sosto, Ispanijos, Turkijos, Olan
dijos, Švedijos, Italijos, Danijos, 
Jugoslavijos ir Albanijos delega
cijų nariais.

Pabaltiečiai turėjo vadinamus 
“memorandumus”, fektinai iš
spausdintas ir įrištas studijas j 
apie savo kraštus, pagal Vienos 
konferencijoje įgytą patirtį. Šalia 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos 
bendro pareiškimo, lietuviai pa
naudojo PLB paruoštą “State of 
the Human Dimension in Lithu- 
ania” ir adv. P. Žumbakio sure
daguotą “Re-establishment of 
the Rule of Law”. Vlikas dar pri
statė savo suglaustą memoran
dumą. Vliko pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis buvo paruošęs dvie
jų puslapių memorandumą “Ap- 
peal to the Members of the Co- 
penhagen Conference”. Jame 
buvo išdėstyta, jog 1990m. kovo 
11 d. Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo aktas laikosi So
vietų Sąjungos Konstitucijos 72 
straipsniu ir sovietų rinkiminiu 
bei kitais įstatymais pagal jų 
raidę ir dvasią. Žmogaus teisių

kurie vizitai buvo suruošti pagal 
tam tikrą etiketą, kiti įvyko pri
puolamai.. Pateiksime tik vieną 
pavyzdį. Birželio 5 d. pietų per
traukos metu priėjo prie Airijos 
užsienio ministro. Collins Bud- 
reckiai. Vyresnysis Budreckis 
pasveikino ministrą su gališku 
pasveikinimu: “Cead mile failte, « 
excelenčia!” (Šimtas tūkstančių 
palaimų, ekscelencijai). "Kas Jūs 
būsit?” — atsakė ministras. At
sakymas: “Lietuviai”. Tada jis 
kažką gališkai pasakė (“pasirodo: 
turbūt turite airių kraujo?). Atsa
kymas jam: "Ne Ekscelencija, • 
bet esame pabučiavę Blamey 
Stonel’ -Ministras nusišypsojo ir 
vėl paklausė: "Kaip galėčiau 
jums pasitarnauti?” Vyresnysis 
Budreckis: “Glad that you 
asked, was afraid that you wouj- 
d’nt!” (Ačiū, kad paklausėt, bijo
jom, kad nedrįstumėtl). “Ar Jūsų 
Ekscelencija teiktumėtės priim
ti lietuvių delegaciją po Jūsų tei
giamo pareiškimo?” Ministras 
mirktelėjo ir atkirto: "O kodėl 
ne?!” Sutarta — rankas suspau- 
dėm.

Reaguodamas į Airijos užsie
nio reikalų min. Gerard Collins 
teigiamus pareiškimus birželio 5 
d. kalboje, Vlikas paruošė ir 
įteikė Airijos delegacijai raštą, 
kuris prašė, kad Airija: darytų 
įtaką į Sovietų Sąjungą, kad Lie
tuvos blokada būtų atkelta, 2) 
kad Airija atsižvelgtų į Lietuvos 
Respublikoje įvykusių rinkimų 
demokratinį pobūdį ir pripažin
tų bent de facto Lietuvos vyriau
sybę ir 3) kad Airija imtųsi inicia
tyvos įvesti Lietuvą į CSCE kaip 
pripažintą stebėtoją. Vliko dele
gacija (dr. K. Bobelis, A. ir A. 
Budreckiai) susitiko su Airijos 
ambasadorium Robert McDo- 
nagh ir jo sekretorium birželi 7 
d. (Mat, užsienio reikalų mini
stras buvo išvykęs į NATO pasi
tarimą). Susitikimas buvo pozi
tyvus.

Kas buvo patirta tuose vizituo
se? Kaikas jau iš anksto buvo nu
matyta: Lenkija ir Čekoslovakija 
simpatizuoja, bet dar bijo Krem
liaus. Turkija, Šveicarija, Švedi
ja ir Portugalija dar laiko Pabal-

ŠILUVOS ŠVENTĖ PUTNAME

Kviečiame į Šiluvos Marijos 
šventę rugsėjo 9 Nekaltai Pradė
tosios Marijos šventovėje, Put
nam, Conn. Šiai maldos dienai 
vadovaus kun. Jonas Bacevičius, 
OFM.

10 vai. ryto konferencija “Ma
rija Bažnyčios globėja ir mūsų 
Motina”.

11 vai. mišios ir pamokslas.
12 vai. pietūs.
1:30 vai. popiet konferencija 

“Marija mūsų kasdieniniame gy
venime”. Tikėjimo liudijimas.

2:30 vai. popiet procesija su 
rožančiaus malda ir giesmėmis. 
Palaiminimas su Švč. Sakramen
tu.

Širdimi ir malda jungsi m ės su 
visais lietuviais, besilankančiais 
Šiluvos Marijos šventovėje Lie
tuvoje. Mintimis nukeliausime į 
Tėvynę, o širdis atversime Die
viškai malonei, kuri mus pasie
kia per Marijos užtarimą ir jos 
motinišką tarpininkvimą.

Lauksime visų atvykstant į 
Marijos, mūsų Tautos globėjos, 
šventę. Apie savo dalyvavimą 

prašome pranešti iki rugpjūčio 
31 raštu arija telefonu.

Adresas : Sisters of Immacu- 
late Conception of the Blessed 
V. Mary, Putnam, Conn. 06260. 
Tel. 203 928 - 7955.

Nekaltai Pradėtosios
Marijos seserys 

ir rėmėjai

— Jonavos valdžia, norėdama 
papildyti savo biudžetą, ieško 
pirkėjų, kas galėtų nupirkti prie 
Tarybos rūmų stovintį bronzinį 
Lenino paminklą, kurio autorius 
— jonaviečių tėviškėnas, vienas 
lietuviškosios lenininianos kūrė
jų skulptorius Konstantinas Bag- 
danas.

— Šiaulių choras “Polifonija” 
parengė dvi kunigo ir kompozi
toriaus Cedimio Šukio kūrinių 
programas. Pastaruosiuose kon
certuose, kurie įvyko Šiaulių Šv: 
Petro ir Povilo bei Dusetų Švč. 
Trejybės bažnyčiose, pirmą kar
tą skambėjo giesmės poeto Ber
nardo Brazdžionio žodžiais.

tijo klausimą Sovietijos vidaus 
reikalu. Kiti kraštai ne tik simpa
tizuoja, l>et ir žada padėti bazę 
Pabaltijo vaistytiems įstoti į- 
CSCE.

Pabaltijo Užsienio Ministrų 
Vaidmuo

Oficiali priežastis trijų Pabal
tijo užsienio reikalų ministrams 
atvykti į Kopenhagą buvo kvie
slys iš Europos Parlamento kon
servatorių ir krikščionių demok
ratų frakcijų dalyvauti jų su
važiavime Sheraton viešbutyje. 
Frakcijos pasiūlė padengti kelių 
naktų nakvynes viešbutyje. Mi
nistrai atvyko skirtingais keliais. 
Estų ministras Lennart Meri 
pirmas atvyko trečiadienį, 
birželio 6 d. Latvių ministras Ja
nis Jurkans atvyko birželio 7 d. 
Paskutinis buvo Lietuvos mini- 

' stras Algirdas Saudargas, kuris 
irgi atskrido birželio 7 d. Dr. Bo
belis turėjo progos su juo išsi

kalbėti prieš vykstant į konferen
cijos sales. -

Visi trys ministrai pakonfera- 
vo privačiai. Po to visi pabal- 

• tiečiai turėjo bendrą planavimo 
posėdį. Buvo aptarti Pabaltijo 
valstybių oficialūs prašymai į 
CSCE, konservatorių — krikš- 

' čionių demokratų suvažiavime ir 
numatytos spaudos konferenci
jos reikalai.

’ Tuo tarpu reikėtų pastebėti, 
kad birželio 7 d. 2 vai. 15 min. 
popiet iš Vilniaus buvo atfaksuo- 
tas Pabaltijo Tarybos kreipimasis 
anglų kalba į CSCE konferenci
ją. Datuotas birželio 6 d. rašto 
turinys buvo trumpas: “Eksce
lencijos, mes pagarbiai prašome, 
kad Pabaltijo valstybių priėmi
mo į CSCE narius klausimas 
būtų įtrauktas į būsimos Pary
žiaus viršūnių konferencijos dar- 
lx)tvarkę. Teikitės mums atsaky
ti”. Pabaltijo Valstybių Tarybos 
vardu pasirašė 3 valstybės prezi
dentai A. Ruuntel, A. Gorbu- 
novs ir V. Landsbergis.

(Bus daugiau)
Algirdas Budreckis

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

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

Mes kalbame angliškai Ir rusiškai.

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

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 Ir 6 Avenues, Manhattan, NV 

212 465-0621

VYSK. PAULIUS BALTAKIS, OFM, SU 
KARDINOLU J. BERNARDIN IR JAV 
VYSKUPAIS IŠVYKO J EUROPĄ

Kaip jau ' Darbininko 
rugpjūčio 17 d. laidoje buvo 
minėta, į Lietuvą išvyksta trys 
JAV katalikų episkopato delega- 
cicijos susipažinti su Centrinės 
ir Rytų Europos Bažnyčios pro
blemomis. Nors kiti delegacijos 
nariai vizas gavo anksčiau, vysk. 
P. Baltakis vizą gavo tik išvykimo 
dieną — rugpjūčio 25.

Delegacijai, kurioje dalyvauja 
vysk. P. Baltakis, vadovauja St. 
Louis diecezijos ordinaras arki- 
vysk. John May, Ad Hoc komite
to pirmininkas. Kiti delegacijos 
nariai: Stanfordo eparchos vysk. 
Basil H. Losten, Katalikų Arti
mųjų Rytų asociacijos generali
nis sekretorius prel. Robert 
Stern, JAV katalikų episkopato 
Taikos ir teisingumo departa

mento sekretorius John Carr, 
Amerikos katalikų fondų koalici
jos prezidentas Frank Butler. Į 
Lietuvą taip pat atvyks Chicagos 
kardinolas Joseph Bemardin su 
savo palydovais.

Pirmoji delegacija pfrmiausia 
sustos Milane ir aplankys Euro
pos vyskupų konferencijos pir
mininką kardinolą Martini. Iš 
ten vyks į Maskvą pasitarimams 
su Ortodoksų vyskupais. Toli
mesnė kelionė: rugpjūčio 30 - 
rugsėjo 1 — Lietuvoje, rugsėjo 
1-2 — Rygoje, rugsėjo 2-3 — 
Minske (Bielorusijoje), rugsėjo 3 
- 5 — Lvove (Ukrainoje).

Vysk. P. Baltakis po oficialių 
vizitų vėl grįš į Lietuvą kelioms 
dienoms. Į New Yorką grįš 
rugsėjo 10 d. vakare.

-1’—jE

ALOYZO BARONO VARDO 
NOVELĖS KONKURSAS

Jau eilė metų, kaip skelbiamas 
mirusio talentingo rašytojo Aloy
zo Barono vardo novelių konkur
sas. Premijos dydis — 500 dol. 
Mecenatas surandamas kasmet 
kitas. Šių metų mecenatas — dr. 
Sliažas iš Chicagos.

Šiemet dėl įvairių techniškų 
kliūčių ir dėl kitų skubių darbų 
konkurso paskelbimas suvėlin
tas, bet Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba mano, kad laiko 
užteks novelei parašyti. Be to, 
kiekvienas rašytojas turi novelių 
ir atsargoje.

Konkurso terminas iki 1990 
_ metų lapkričio 1 d. Premijos įtei

kimas bus lapkričio 17 Kultūros 
Židinyje Brooklyne, kur Lietu
vių Bašytojų draugija rengia savo land Blvd., Brooklyun, N.Y. 
literatūros šventę.

Konkurso sąlygos
Temą kiekvienas pasirenka 

laisvai. Novelės dydis — apie 20 
mašinėle dviguba interlinija

rašytų puslapių. Ant novelės 
užrašomas slapyvardis. Slapy
vardis užrašomas ir ant voko, j 
kurį įdedama autoriaus vardas, 
pavardė, adresas. Vokas užkli
juojamas. Po komisijos sprendi
mo atidaromas tik vienas vokas. 
Kiti vokai neatidaromi. Prašom 
pažymėti, kokiu adresu grąžinti 
nelaimėjusius kūrinius.

Vertinimo komisija bus suda
ryta iš New Yorko apylinkėje gy
venančių rašytojų.

Toje pačioje literatūros šven
tėje lapkričio 17 bus įteikta ir 
metinė Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premija.

Kūrinius siųsti adresu: LRD 
— novelės konkursas, 361 High- 

11207.
Kviečiame konkurse dalyvauti 

visus rašytojus, ypač kviečiame 
jaunimą!

Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba



SEMINARAS WASHINGTONE 
— “DARBAS LIETUVAI”

Washingtone rugsėjo 27 - 30 
JAV Lietuvių Bendruomenė or
ganizuoja seminarą “Darbas Lie
tuvai”. Jame yra kviečiami daly
vauti LB darbuotojai, politinėje 
veikloje besireiškiančių lietuviš
kų organizacijų atstovai ir ben
drai politine veikla besidomin
tieji.

Seminaro tikslai yra:

1. Patikslinti informacijas apie 
padėtį Lietuvoje ir JAV politikų 
Lietuvos atžvilgiu.

2. Informuoti Kongresų ir ki
tas valdžios įstaigas apie dabarti
nius ir pramatomus mūsų rūpes
čius: sustiprinti ryšius su mūsų 
rėmėjais Kongrese, bei siekti di
desnės paramos Lietuvai.

3. Tobulinti mūsų politinio 
darbo efektyvumų.

4. Suorganizuoti politinių ry
šių tinklų.

5. Išklausyti ir pasiinformuoti 
apie nepriklausomų politinių ak
tyvistų grupių veiklų.

6. Suformuluoti ir pradėti 
vykdyti naujas iniciatyvas bei 
programas Lietuvos labui.

Viena diena bus skirta kontak
tams su valdžios institucijoms 
(penktadienis, rugsėjo 28). Jau

ĮVYKIAI DABARTINĖJE LIETUVOJE
KATALIKIŠKA 
TELEVIZIJA 
LIETUVOJE

Lietuvos vyskupų konferenci
ja patvirtino tokios sudėties kata
likiškų televizijos laidų rengimo 
komisijų: vadovas koordinato
rius, atstovas Lietuvos radijo ir 
tdevizijovvaidyboje —■ kun. Jo
nas Boruta, jo padėjėjai-konsul- 
tantai: l<un. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Sigitas Tamkevičius bei 
visų vyskupijų kancleriai. Vado
vo padėjėjai techniniais klausi
mais kunigai Gražulis ir Merkys.

Yra ir kitų bendradarbių, ku
nigų ir pasauliečių, kuriem pa
vesta rūpintis įvairių per televi
ziją perduodamų religinių pro
gramų parengimu. Tarp tų pro
gramų yra informacinė laida “Pa
norama”, sekmadieniais perduo
dama religinė valandėlė, katali
kiškų jaunimo organizacijų laida, 
laidos vaikam, blaivybės klausi
mais ir kitos.

RELIGINĖ PROGRAMA 
PER LIETUVOS RADIJĄ

Nuo šių metų Sekminių per 
antrąją Lietuvos radijo programą 
transliuojama nauja radijo va
landėlė “Dievo Žodis — kasdie
niniai skaitymai”. Ji perduoda
ma kiekvienų rytą septintą valan
dą. Naujoji radijo valandėlė tai

VLIKO/ELTOS IŠTAIGOJE
Dainius Vidmantas (Roche- 

ster, NY) rugpjūčio 10 d. baigė 
vasaros stažų Vliko/Eltos įstaigo
je (VVashington, DC). Jis tikėjosi 
šią vasarą lankyti lituanistinius 
kursus Vilniaus universitete, ta
čiau kaip ir daugelis kitų negavęs 
vizos, nutarė antrą vasarą iš eilės 
dirbti šioje raštinėje. Amerikos 
sostinėje Dainius tarp kitko įsi
jungė į demonstracijas Gorba
čiovo lankymosi metu ir susitiko 
su svarbiais svečiais iš Lietuvos: 
A. Saudargu, A. Brazausku, G. 
Šerkšniu, R. Rajecku, bei su 
Amerikos senatoriais D. diCon- 
cini ir A. D’Amato. Jią taip pat 
dalyvavo “Pavergtų Tautų Sa
vaitės” paskelbime ir pasinaudo
jo proga šnektelėti su prezidentu 
G. Bush. Dainius studijuoja ke
ramikos inžinerijų AMred univer
sitete ir dalyvauja lietuviškoje 
veikloje — jis skautas Vytis, 
priklauso prie Jaunimo sųjungos 
ir tautinių šokių grupės ’Lazdy- 

99 nas .

dabar pramatytas pusryčių susi
tikimas su Atstovų Rūmų “Baltic 
Freedom Caucus” nariais ir ki
tais Kongreso atstovais lx*i  sena
toriais. Pramatytos informacinės 
ir diskusinės sesijos Baltuosiuo
se Rūmuose ir Valstybės depar
tamente. Siekiama detalių paaiš
kinimų iš valdžios pareigūnų 
apie įvairius įstatymus, liečia
nčius Lietuvą (humanitarinės 
pagalbos, Helsinkio proceso, 
kongr. Durbin papildymo — 
amendment , Seed II ir kt.). 
Likęs laikas bus skiriamas įvai
riems seminarams apie politinę 
veiklų ir išeivijos susiorganizavi- 
mų efektyviam politiniam darbui 
Lietuvai. Taip pat pramatomas 
priėmimas Lietuvos atstovybėje 
bei iškilmingas banketas.

Nepriklausomybės fondą. Į Len
kiją išsiųsta 75 kūrinių kolekcija, 
kurių daugumą blokados metu

• padovanojo^ląskvos, I^eningra- 
-’klo,'’Minsko, Kijevo ir Vilniaus 

dail iri i n kai?
— Lietuvoje dėl blogo oro 

vėluojamas! su javų pjūtimi — 
apie savaitę laiko. Iki šiol nup
jauta apie 60% javų — skelbia 
Vilniaus radijas. Javų derlius 
Lietuvoje šiais metais žymiai pa
kilo — iš viso grūdų bus apie 
trys ir pusė milijono tonų. Nuo
stabu tai, kad, nepaisant tokio 
didelio derliaus, Lietuvai 
neužteks jos užaugintų grūdų. 
Apskaičiuo jama kad Lietuvai 
reikės pirkti net 700,000 tonų 
grūdų, ir tai padaryti nebus 
lengva, nes Tarybų Sąjungai vi
suomet trūksta grūdų, o iš kitur 
Lietuva pirkti negali, nes neturi 
valiutos.

— Nepaisant blokados atšau
kimo Lietuva gali likti be ku- 
ro.Tokia informacija ateina iš 
didžiulės alyvos perdirbimo 
įmomės Mažeikiuose. Nors naf
tos yra apdirbama daug, tačiau 
problema yra su transportacija. 
Nėra specialių geležinkelio va
gonų, skirtų alyvos pervežimui. 
Mažeikiuose naftos pagaminina- 
ma tiek, kad jai išvežti per parą 
reikia 650 vagonų, o jų gaunama 
tik 450.

riais (Sniečkaus laiškai pasirodė 
Sarasota Herald Tribūne dien
raštyje);

2. pasinaudokite proga teigia
mai komentuoti laikraščio pasi
sakymus Lietuvos klausimu;

3. atsiradus kitai progai pa
remti Lietuvos bylą, mėginkite 
pasimatyti ir pasikalbėti su re
daktoriumi;

4. suderinkite savo komenta
rus su svarbiais tarptautiniais 
įvykiais (pvz. viršūnių susitiki
mais);

5. siųskite laiškų kopijas savo 
atstovams Washingtone.

Tokios pastangos bus “vertin
ga kolektyvinė dovana Lietu
vai”, rašo Sniečkus.

(Elta)

JAV LB Krašto valdybos vi
suomeninės veiklos koordinaci
nis komitetas sudarė seminaro 
rengimo komisijų: Regina Na- 
rušienė — pirmininkė, nariai — 
Rimantas Dirvonis (Chicaga), 
Arvydas Barzdukas, Asta Banio
nytė, Audronė Pakštienė (Wa- 
shingtonas), Vytautas Volertas, 
Aušra Zerr (Philadelphia).

Prašome kiekvienų LB apy
linkę atsiųsti bent vienų atstovų,

tartum rytinė malda — apmąsty
mas.

Laida pradedama Vilniaus ar- 
kikatėdros-bazilikos grigalistų 
lotyniškai atliekama “Tėve Mū
sų” malda, skaitomos Šventojo 
Rašto ištraukos, kurias trumpai 
komentuoja kun. Domininkas 
Valentis. Laida užbaigiama gri
galistų “Avė Maria”;----------- --—

Tikimasi šios religinės radijo 
laidos pakartojimo taip pat vaka
rais per pirmąją Lietuvos radijo 
programą. Laidas rengia grupė 
asmenų, tarp jų dailininkas Vai
dotas Žukas, Marius ir Nida Nor
kūnai.

Neseniai šioje radijo laidoje 
buvo paskelbtas grupės intelek
tualų, dvasininkų, kultūrininkų, 
dailininkų ir kitų pasirašytas at
viras laiškas, kuriame kviečiama 
susirūpinti religinės kultūros at
gaivinimu Lietuvoje, pakelti re
liginio meno lygį pagal lietuvių 
bažnytinio meno ir unikalaus re
liginio liaudies meno didžias tra
dicijas.

SPAUDOS LAISVĖ
Lietuvoje paskutiniu metu vėl 

iškilo spaudos laisvės klausimas. 
Šį kartą kiek kitokiomis aplin
kybėmis, negu buvo iki šiol.

Aukščiausioji Taryba padarė 
sprendimų sustabdyti leidinį 20 
kapeikų. Tai gana liberalus mo
raliniu požiūriu laikraštis su 
stambia doze sekso ir panašių da
lykų.

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga 
išplatino pareiškimą, kuriuo ne
sutinka su šiuo Aukščiausios Ta
rybos sprendimu. 20 kapeikų yra 
populiariausias tokio pobūdžio 
laikraštis Lietuvoje.

Paskelbus šį Aukščiausios Ta
rybos sprendimų, kilo žurnalistų 
ir visuomenės tarpe nepasitenki
nimas. Žurnalistai skelbia, kad 
Aukščiausioji Taryba tokiu 
sprendimu peržengė savo kom
petencijos ribas. Laikraščių ir 
žurnalų uždarymui įstatymai 
pramatų kitokių procedūrą.

GYVENTOJŲ 
APKLAUSA
LIETUVOJE

Liepos mėnesio pabaigoje 
Lietuvoje vėl buvo pravesta gy
ventojų apklausa.

Kovo 11-tos dienos Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
aktui pritaria 90% Lietuvos gy-

kuris yra atsakingas už apylinkės 
politinę veiklą ir, reikalui esant, 
šio atstovo išlaidas padengti iš 
apylinkės iždo. Taip pat tikimės 
susilaukti atstovų iš kitų Lietu
vos reikalu lx* *sisielojančių  orga
nizacijų ir jų skyrių (ALTas, Lie
tuvos vyčiai, jaunimo organizaci
jos ir 1.1.) Norime, kad šis semi
naras būtų visų lietuvių Amen’- 
koje darlx> ir susiorganizavimo 
Lietuvos interesams susitelki
mas. w

Norintieji seminare dalyvauti 
registruojasi JAV Lietuvių Ben
druomenės būstinėje Chicagoje, 
2713 West 71st Street, Chicago, 
IL 60629. Telef. 312 436 - 0197, 
fax 312 - 436-6909.

Seminaras vyks Sheridan Na
tional viešbutyje, Arlington, 
Virginia (prie National Airport). 
Kambario kaina $72.(X) nakčiai 
(nuo Vieno iki keturių asmenų 
kambaryje). Kambariai rezer
vuojami skambinant tiesioginiai 
viešbučiui telef. 1 - 703 - 521 - 
1900. Norintieji pasinaudoti 
grupine bilietų kaina (group ra- 
tes) skrendant United ar Amer
ican Airlines, prašomi skambinti 
1 - 800 - 222 - 2499 (kall>ėti su 
Veronica) kuo anksčiau, bet ne 
vėliau rugsėjo 12.

Seminaras bus vedamas lietu
vių ir anglų kallximis, pagal rei
kalą.

JAV LB Inf.

ventojų. Lenkų ir rusų Lietuvos 
gyventojų net 80% balsuotų už 
nepriklausomą Lietuvą.

Už moratoriumo būtinybę pa
sisako 80% Lietuvos gyventojų.

Lietuvos vyriausybės veiklą 
žmonės vertina geriau negu par-
lamento. Vyriausybės veiklą 
vertina kaip gerą 42% apklaustų
jų. Parlamento veiklą kaip gerą 
vertina tik 23% žmonių.

Populiariausių politinių vei
kėjų sąraše pirmauja kaip ir ank
sčiau Lietuvos premjerė Kazi
miera Prunskienė, antruoju eina 
vicepremjeras Algirdas Brazau
skas, trečiuoju —• Aukščiausios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.

Aktualiausios kasdieninės 
problemos pagal šią apklausą yra 
aprūpinimas prekėmis, pragyve
nimo lygis ir butų problemos.

TRUMPAI
— Lietuvoje prasidėjo ir auto

mobilių nusovietinimas. • Regi
stracijos lentelės bus išduoda
mos su lietuviškomis raidėmis.

— Leningrade rugsėjo 1 pra
sidės žmogaus teisių konferenci
ja, pavadinta Vilnius 90. Ši kon
ferencija Leningrade vyks todėl, 
kad daug užsieniečių, kurie 
turėjo joje dalyvauti, negauna 
vizų įvažiuoti į Lietuvą. Todėl iš 
Vilniaus konferencija buvo per
kelta į Leningradą.

— Lietuvos kultūros fondas 
talkinant Lietuvos lenkų kultū
ros fundacijai, Gdanske rengia 
dailės kūrinių aukcijoną, kurio 
lėšos bus pervestos į Lietuvos

SVARBUS FRONTAS - 
KOVA UŽ VIEŠĄJĄ NUOMONĘ

Kaip patirta, kova už Lietuvos 
laisvę yra ir kova už pasaulio 
viešąją nuomonę. Šioje kovoje 
gali dalyvauti kiekvienas raštin
gas lietuvis, reaguodamas į spau
dos pasisakymus.

Tokioje veikloje ypač efektin
gai reiškiasi Port Charlotte, Fla., 
gyventojas Anthony V. Snieč
kus, kuris su Elta pasidalino savo 
patirtimi ir idėjomis. Jis nurodo, 
kad Amerikos spaudoje vis 
gausėja neigiami laiškai Lietuvos 
klausimu, bet permažai Ameri
kos lietuvių į juos atsako. Ypač 
pasigendama elito, intelektualų, 
dvasiškių laiškų. Sniečkaus prak
tiški pasiūlymai:

1. pasirinkę įtakingą laikraštį, 
pradėkit korespondenciją ir 
mėginkit susitikti su redakato-

Bostone gegužės 12 - 13 įvykusiame Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seime išrinkta nauja Sąjungos valdyba. Iš k.: 
pirm. dr. Povilas Švarcas, ižd. Ramūnas Bužėnas, vicepirm. 
Rūta Šakienė, sekr. Karolis Milkovaitis, vicepirm. Jonas Pe
tronis. Visi iš Los Angeles, Calif.

Prahoje liepos 5 įvykusioje tarptautinėje konferencijoje “Tai
kus kelias į demokratijų”. Iš k.: Lietuvos Parlamento deputa
tas Kazimieras Uoka, radikalus ekonomistas iš Maskvos Vasily 
Seliunin, Center for Democracy” prezidentas Yuri Yarim 
Agaev.

KAZIMIERA PRUNSKIENĖ 
RAŠO DR. KAZIUI BOBELIUI

VLIKO VALDYBOS
... PIRMININKUI

Laikotarpis, sekęs po mano 
viešnagės VVashingtone ir pažin
ties su Jumis buvo įtemptas, 
perkrautas įvairiausiais reikalais. 
Blokada, kurią taikė Maskva Lie
tuvai, parodė ne tik mūsų ūkio 
silpnas ir pažeidžiamas vietas, 
bet ir, žinoma,galimybes. Kiek
vienas iš mūsų dabar privalome 
daryti tai, kad Lietuvos nepri
klausomybė taptų ne vien dekla
ruota, bet ir faktiškai įgyvendin
ta su visais valstybingumo 
požymiais.

Dėkojame Jums už rūpesčius 
ir A. Cekuolio perduotą siunti
nuką, taip pat Maskvos skolų 
Lietuvai skaičiavimus. Tai pade
da pilniau ir teisingiau tai pada
ryti mums apjungiant su kitais 
įvertinimais. Dėkodama Jums 
už pagalbą, kurią mes jaučiame, 
kartu reiškiu viltį, jog ateityje 
mes geriau suprasime vieni kitus 
ir tampriau l>endradarbiausime.

K. Prunskienė,
Lietuvos Respublikos 
Ministrė Pirmininkė

PHILADELPHIA, PA
Philadelphijos Lietuvių Na

mai ruošia savo metinę tradicinę 
gegužinę/pikniką rugsėjo 9, sek
madienį, nuo 1 vai. popiet iki 
saulėlydžio. Piknikas įvyks “Po- 
lankos” parke prie Knights 
Road, į šiaurę nuo Street Road, 
Philadelphijoje. Street Road 
kryžiuojasi su 1-95 greitkeliu.

Pikniko metu bus muzika, šo
kiai, žaidimai ir sportas. Bus pa
ruoštas skanus lietuviškas mai
stas, ypač bulviniai blynai. Veiks 
loterija ir kiti laimės bandymai.

Įėjimas suaugusiems 3 dol., 
mažiems vaikams — nemoka
mai. Automobiliai pastatomi ne
mokamai. Visas šios gegužinės 
pelnas bus paskirtas Lietuvos at
statymo kovai.

Philadelphijos Lietuvių Na
mai kviečia visus pasilinksminti 
po besibaigiančios vasaros saulės 
ir pabendrauti lietuviškoje 
aplinkoje. Informacijų reikalais 
skambinti į Lietuvių Namus 215 
634 - 9284 arba Algiui Šalčiūnui 
609 866 - 8799.

— Lietuvių tautos šventės — 
rugsėjo aštuntosios‘proga Aust
ralijos katalikų bažnyčiose bus 
meldžiamasi už Lietuvų. Tai pra
nešė Australijos kardinolas Ed- 
vvard Clancy, atsiliepdamas į 
vietos Lietuvių bendruomenės 
prašymą paskelbti maldos dieną 
už Lietuvą, kuri dabar sunkio
mis sąlygomisšiėkia valstybinės 
nepriklausomybės.

— Dail. Nijolei Palubinskie- 
nei, Cleveland, Ohio, buvo pa
skirta 10,(XX) dol. Ohio Arts 
Council “fellowship-grant” 1991 
metams.

— Balys Gajauskas, Lietuvos 
Tremtinių sąjungos pirminin
kas, praneša, kad Balfo siųsti vai
stai ir gydymo priemonės pa
siekė Lietuvą liepos 16 ir jau iš
dalinti reikalingiesiems. B. Ga
jauskas ir Tremtinių sąjungos 
valdyba pasirūpino kuo greičiau
siu vaistų išdalinimu, išvežiojant 
juos po įvairius Lietuvos miestus 
ir miestelius, kad niekas neliktų 
apleistas. Vaistus ir gydymo 
priemones, iš viso 5,433 svarų 
77,000 dol. vertės gėrybių paau
kojo Šv. Kryžiaus ligoninė, ypa
tingų sės. Teresa Mary pastangų 
dėka. Suprasdami reikalą ir grei
tos pagalbos svarbą, Balfas pa
siuntė vaistus oro paštu ir už per
siuntimą sumokėjo. 7,556 dol-

— VLIKas nupirko telefakso 
aparatą Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalams. Lietuvos vy
riausybei yra nupirkti 2 “Hew- 
lett Packard Laser printers”, ku
rie veikia kartu su kompiuteriu, 
ir šiomis dienomis jie bus per
vežti į Vilnių. Vyriausias Liętu- 
vos Išlaisvinimo Komitete, pr 
dengė Lietuvos užsienio u u,alų 
ministro A. Saudargo islaid 
Kopenhagoje (CSCE konfe
rencijoje) ir jo kelionę iš Kopen
hagos į Oslo ir atgal. Taip pat 
išmokėjo 5,000 dol. sumą Lietu
vos vyriausybės nariams. (E.)

— Estee Lauder, stambi kos
metikos bendrovė, per šen. A. 
D’Amato ir ELTOS direktorių J. 
Bobelį Tautos Fondui atsiuntė 
15,000 dol. auklą VLIKo projek
tui — Lietuvos demokratizacijos 
išvystymui paremti. Lietuviai, 
kurie perka Estee Lauder pro
duktus, prašomi paminėti, kad 
Lietuva yra dėkinga ir jų paramą 
ir kad naudosite jų produktus. 
(E.)

— Tėv. Jonas Bacevičius, 
OFM, vadovaus Putnam, CT, 
rugsėjo 9 įvyksiančiai Šiluvos 
Marijos šventei. Galintieji 
prašomi atvykti ir jungtis maldo
je už Lietuvą. Apie dalyvavimą 
prašoma pranešti iki rugpjūčio 
31 raštu arba telefonu 203 928 - 
7955.

— Gydytojų suvažiavimas Kau
ne įvyks spalio 7 - 10.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Dionas, Westfield, Ma. 
Vietoj ilgametės Darbininko 
skaitytojos ir didžios spaudos 
rėmėjos Izabelės Kereitienės, 
Paterson, N.J., jos prenumeratą 
perėmė duktė Aldona Nagy, 
kuri, sekdama savo motinos do
snumu, pirmajai Darbininko 
prenumeratai atsiuntė 50 dol. 
Geradarei nuoširdžiai dėkoja
me. Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams 15 dol. Atnaujinant — 
visiems 20 dol. metams.^



LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A Geručio, J. Jakšto, A. Budracklo Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešto laida, puošniai Klsista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kafcą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., BrooHyn, N.Y. 
11207.

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

Vardas, pavardė--------

Numeris, gatvė----------

Miestas, valstija, Zip...

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje — J 
lietuvišku meno dirbinių 
salionas

DOVANA
Norintiems Įteikti lietuviškų suvenyrų 

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

Galite įsigyti:

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

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

* Tautinių vėliavų. Vyčių, įvairiausių 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

* audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

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

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

BALTIC ASSOCIATES, LTD
. P.O. Box 1406 GMF Boston. MA 02201 
,TeL (617) 269-4455 • Fax (617)268-8376

368 Broadway, So.Boston, MA 02127

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO Lalškas » Uetuvos
ISTORINIO MŪŠIO SUKAKTIS

Šaulių Sąjungos centro valdyba. 
Šauliai liepos 12 - 15 aplankė 
Marijanburgą ir kitas buvusias 
kryžiuočių pilis. Dalyvavo iškil
mingose pamaldose už Lietuvos - 
laisvę. Padėjo vainiką prie mūšio 
paminklo. Visur, kur tik atvyk
davo Lietuvos šauliai, skambėjo 
patriotiškos dainos, bažnyčiose 
buvo giedamos giesmės ir Lietu- - 
vos himnas.

Lenkijos visuomenė, ypač 
dvasiškiai, nuoširdžiai priėmė 
Lietuvos šaulius.
. Ši kelionė praplėtė šaulių aki
ratį ir istorines žinias, sustiprino 
dvasią tolimesniam darbui atku
riant Lietuvos nepriklauso
mybę.

Vytautas Zeniais, 
Uetuvos Šaulių Sąjungos 

vicepirmininkas

P. Šlapelis iš Coinmack, N.Y., 
mokėdamas metinę prenumera
tą už 1990 m., atsiunti 40 dol. 
Dėkojame.

Kun. A. Karalis, New Haven
lietuvių parapijos klebonas, ir.. Fla., J. Iškauskas, Clifton, N.J., 
šiais metais atsiuntė 75dol. pre- A. Zerr, Glenside, Pa., A. Ošla- 
nūmeratai ir spaudai paremti. ' pas, Dearlx>m Hgts., Mich., J. 
Nuoširdus ačiū. Stankus, Evergreen Park, III.,

Liuda Gudelienė a.a. Veroni- K. Zebrausakas, Toronto,Ont., 
kos Janušienės prisiminimui ski
ria 25 dol. MikąDarlrininkui sti
printi. Geradarei dėkojame.

Mary Aleksandravičius,
Bloomfield, Conn., jau ketver
tas metų atsiunčia prenumeratai 
ir spaudai po 50 dol. Labai ačiū.

Julija Petrėnas, Richmond
Hill, N.Y., treti metai atsiunčia 
prenumeratai ir spaudai po 50 
dol. Dėkojame.

Vitalis Matyckas, Warren,
N.J., sveikindamas Darbininkų 
jubiliejaus proga, spaudai ir pre
numeratai atsiuntė 75 dol. Ačiū 
rėmėjui.

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 20 dol. — W. Sidas, Rich- 
mond Hill, N.Y., B. Nemickas," 
VVethersfield, Conn.

Po 15 dol. — A. Linartas, 
Woodhaven, N.Y., V. Kondra- 
tas, Richmond Hill, N.Y., P. Pe- • 
cenkis, Elizabeth, N.J., A. 
Gražulis, Clifton, N.J., B. Jaci- 
kevičius, Willoughby,OH.

Po 10 dol. — I. Povilavičius, 
Yonkers, N.Y., A. Cesnavičius, 
Richmond Hill, N.Y., G. Gra
jauskas, Orlando, Fla., A. Sta
siūnas, St. Petersburgh, Fla., A. 
Barkauskas, Pt. Pleasant, N.J., 
A. Pietaris, Keamy, N.J., dr. L. 
Kriaučeliūnas, Lemont, 111., J.

DĖMESIO!DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA 1 LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

KOMPIUTERIAI 
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSDMMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir Įvairių firmų) Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir

mos INNOVAT1ON, kuri duoda vlenerių metų garantiją 
Lietuvoj

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

{VAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

~ MES TAIP PAT TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. JVAIRAUS ILQUMQ VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

Simams, Washington, D. C., J. 
Belickas, VVoodhaven, N.Y., R. 
Šidlauskas, Richmond Hill, 
N.Y., V. Beleckas, Sunny Hills, 
Fla., P. Kaspariūnas, Largo,

L. Medelis;Sun City, Calif.
Po 5 dol. — V. Budris, Colo- 

nia, N.J., N. Bayoras, Pittston, 
Pa., A. Saras, Baltimore, Md., 
B. Lingys, Brooklyn, N.Y., J. 
Damauskas, Chicago, III., J. An- 
drews, Invemess, Fla., V. Vilči- 
nas, Ratine, WI, R. Kasparas, 
Arlington, VA, K. Juzaitis, Ho- 
boken, N.J. ,

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
ad m i nistracija.

' I Jetuvos šaulių delegacija da
lyvavo liepos 15 Žalgirio mūšio 
580-jų metinių sukakties minėj
imo iškilmėse Grunvalde. Tauti
nių ir trispalvių, Lietuvos valsty
binių bei organizacinių vėliavų 
jūroje skendo Crunvaldas, di
džiojo istorinio Žalgirio mūšio 
vieta.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirminiu- 
kąs Vytautas Landsbergis su 
žmona, pirmininko pavaduoto
jas Romualdas Ozolas, Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Valdemaras 
Katkus, parlamentarai Gedimi
nas Vagnorius ir Vidmantas Po
vilonis.

Į Lenkijos respubliką kelionę 
autolmsu organizavo Lietuvos

MITINGAS

PRIEŠ LIETUVĄ

Liepos 21, šeštadienį, kada 
suėjo 50 metų sukaktis, kai taria
masis liaudies seimas nutarė 
Lietuvą prijungti prie Sovietų 
Sąjungos, Vingio parke Vilniuje 
buvo suorganizuotas didelis mi
tingas prieš nepriklausomą Lie
tuvą, kad ir dabar nereikia tos 
nepriklausomybės, kad yra di
delė laimė būti Sovietų Sąjungo
je. Buvo niekinami ir puolami 
dabartiniai Lietuvos respublikos 
išrinkti atstovai, jų vadai. Daly
vavo mitinge Lietuvos rusai, 
buvo atvežta ir iš Baltarusijos. 
Susibūrė ir iš “Jedinstvo”, kurio
je yra daug lenkų. Mitingas vyko 
rusų kalba.

Tą pačią dieną laisvei ištikimo
ji Lietuva skelbė gedulo dieną. 
Prie namų buvo iškabintos vėlia
vos su juodu kaspinu, Gedimino 
kalne ir prie kitų valdžios pastatų 
vėliavos buvo nuleistos iki pusės 
stiebo.

Romas Pūkštys, Transpak fir
mos savininkas, praneša, kad vėl 
važiuoja į Lietuvą ir sąžiningai 
tarpininkaus pervedant pinigus, 
tvarkant palikimus, perkant au
tomobilius. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 19, Transpak, 2638 West 
69th St., Chicago, 111. 60629. 
Tel. 1 312 - 436 - 7772. .~ .

DEXTER PARK 
O pharmacy m

Wm. Anastasi, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

vvic Dm^ivJšaR
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 
$2,209 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 Stockhoimo apžiūrėjimu. Finnair linija
Kelionė Nr. 105 spalio 6 - 20 
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,359.00 iš Chicagos

” UETUVAIRČEKOSLOVAKMA - 12 dienų-Keūonė 
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 brošiūrai kreipkitės adre
su:

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Sutte 4 
Newton.MA, 002164 

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

\ KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE: 86-21114thStreet, Richmond Hill, N.Y., 11418 716441-6401

CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110 
1445 So 50th Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201 
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

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

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

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

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

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje* KASOJ E —

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 doL —



ANTANUI RAGELIUI AMŽINYBĖM IŠKELIAVUS
St. Petersburgo lietuviai vėl 

neteko savo kolonijos vertingo 
nario Antano Ragelio. Po sun
kios operacijos jo sveikata kelis 
mėnesius vis silpnėjo, kol liepos 
25 d. Paims of Pasadena ligoni
nėje atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Jis gimė 1902 kovo 25 Audros 
kaime, Ragelių parapijoje, Ro
kiškio apskr., pasiturinčio ūki
ninko šeimoje. įsigijęs Vytauto 
Didžiojo Universitete teisininko 
diplomą,. Lietuvoje buvo tardy
toju ir teisėju. 1944 pasitraukė į 
Vokietiją. Karui pasibaigus, ap
sigyveno Rothenburgo lietuvių 
stovykloje, kur reiškėsi stovyk
los tvarkymo reikaluose ir toje 
pat stovykloje mokytojavo pro
gimnazijoje.

1949 atvykęs į Ameriką, apsi
gyveno Rochesteryje, N. Y. 
Buvo veiklus vietos lietuvių ko
lonijoje. Priklausė prie Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės bei 
Ateitininkų sendraugių skyriaus 
ir dalyvavo šių organizacijų val
dybose. 1965 išėjęs iš General 
Motors fabriko į pensiją, per
sikėlė į Floridą ir, apsigyvenęs 
Gulfporte prie Št. Petersburgo, 
įsijungė į Lietuvių klubą ir LB 
apylinkę. Kai sveikata tęsėjo 
buvo aktyvus klubo veikloje, da
lyvaudamas valdyboje, klubo 
įstatams parengti komisijoje ir 
bibliotekos steigime. Kelis me
tus buvo bibliotekos vedėju ir 
knygų platintojų.

Nuoširdžiai rėmė gimines Lie- 
ruvoje ir daug aukojo religinėms

VYTAUTUI SUTKUI

Lietuvoje mirus, jo seserims dr. Marijai Žemaitienei, 
Bro#reh>anuiiene», Elei Tyteniehtt, MOirtfl ATblhūl Sut
kui ir Jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojauta Ir 
kartu liūdime. .

Eugenija ir Kazys Kaspariūnai 
Marija Balčiūnienė

LIUCIJAI SPERAUSKIENEI,

mano mielai jaunystės draugei, palikus gyvyjŲ pa
sauli, giliai užjaučiu jos vyrą pulkininką Antanę Spe- 
rauskę, sūnus Algirdę ir Tomę su šeimomis, svainius. 
Tebūna Visagalis velionei gailestingas, priima jos vėlę 
dangaus karalystėn amžinam gyvenimui.

Irena Banaitienė

PADĖKA
Š. m. birželio 26 d. po sunkios ir ilgos ligos mirė 

mylima žmona, motina, močiutė

VERONIKA JANUŠIENĖ
Šię liūdną atsiskyrimo valandę dėkojame visiems, 

kurie velionę lankė šermeninėje ar dalyvavo laidojimo 
pamaldose.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems atsisveikino 
vakare: kun. Jonui Pakalniškiui, sukalbėjusiam 
rožančių; aktoriui Vitaliui Žukauskui, savo kalba 
apibūdinusiam velionės gyvenimą.

Dėkojame Apreiškimo bažnyčioje aukojusiems 
mišias: kun. Vytautui Palubinskui, kun. Jonui Pakal
niškiui, kun. Stasiui Railai.

Dėkojame visiems, aukojusiam mlšlom, atnešu
siam gėlių, pareiškusiam užuojautas asmeniškai, per 
spaudą ar laiškais; Marytei Šallnsklenei, laidojimo di
rektorei, už labai puikų patarnavimą.

Dėkojame visiems, aukojusiems Kultūros ŽMInIo 

išlaikymui ar įvairiems fondams.
Visiems dėkingi

Velionės vyras — dail. Česlovas Janutos 
sūnus Saulius su Šeima

Antanas Ragelis

ir kitoms organizacijoms bei in
stitucijoms, besirūpinančioms 
religiniais ir tautiniais reikalais. 
Stambokai ramstė net paskirus 
tėvynainius ar šiaip iškylančius 
lietuviškus reikalus, kur tik 
reikėjo visuomeninės pagalbos.

Iš išlikusio A. Ragelio 1985 - 
1989 metais susirašinėjimo su 
Vasario 16 gimnazijos vadovybe 
matyti jo itin vertingas įnašas 
daugiariopai ramstant gimnaziją 
jos pageidaujamomis knygomis. 
Gimnazijos filatelistų būreliui 
padovanojo Lietuvos pašto ženk
lų rinkinį. Patyrė, kad šis rinki
nys bus panaudotas gimnazijos 
muziejui, bet jis buvo nepilnas. 
Gimnazija žinojo kur galima nu
pirkti beveik pilną rinkinį ir pra
nešė jam kainą. Nurodytai sumai 

jis pasiuntė gimnazijai savo čekį. 
Sudarius pilną rinkinį muziejui, 
likutį pavedė išdalyti būrelio na
riams, kaip jo dovaną.

Didelę dalį savo palikimo A. 
Regelis paskyrė Lietuvių Fon
dui ir Katalikų Religinei Šalpai.

Velionis buvo kuklus ir giliai t 
religingas.

Liepos 30 vietos kunigai M. 
Čyvas, J. Gasiūnas ir V. Zakaras 
Šv. Vardo bažnyčioje atlaikė 
koncelebracines t laidotuvių 
mišias už mirusįjį, kun. dr. M. 
Čyvas pasakė pamokslą. Po ge
dulingų pamaldų, urna su pele
nais numatyta patalpinti St. Pe
tersburgo R. K. Kalvarijos ka
pinėse.

K. Gimžauskas

Tautos šventė Bostone

Tautos šventės minėjimas Bos
tone įvyks rugsėjo 16, sekmadie
nį, 1 vai. popiet South Bostono 
Lietuvių Piliečių salėje.

Iškilmingos mišios Sv. Petro 
bažnyčioje 10:15 vai. ryto. Jose 
organizacijos kviečiamos 
vauti su vėliavomis.

Darbo dienos piknikas

Tradicinis Darbo dienos pik
nikas rugsėjo 3 įvyks Nukryžiuo
tojo Jėzaus vienuolyno sodybo
je, Thatcher gatvėje, Brocktone. 
Jis pradedamas 11 vai. ryto 
mišiomis, po kurių įvairūs lietu
viški užkandžiai, parodėlės, 
laimėjimai ir šokiai. Kasmet pik
nikas sutraukia daug vietos ir 
apylinkių gyventojų.

Atsiminimų įvertinimas

Jei Laisvės Varpui pasiunčia
mos naujai išleistos knygos pa
minėti ir parecenzuoti, tai su jo
mis supažindinami klausytojai. 
Ta prasme apie Jono Vengrio 
naujai išleistą atsiminimų knygą 
Mano kelias rugpjūčio 19 d. lai
doje pateiktas inž. dr. Jurgio 
Gimbuto pasisakymas, kuriame 
tarp kitko nurodoma, kad tai itin 
turininga 270 puslapių knyga, 
parašyta agronomijos profeso
riaus, 32-jus metus dėsčiusio 
Massachusetts valstybiniame 
universitete Amberste. Knyga 
sudaro reikšmingą lietuvių me
muarinės literatūros papildymą. 
Mano kelias parašytas sklan
džiai, skaitomas su įdomumu. 
Jame randame mažai žinomų ar 
visai nežinomų įvykių, liečiančių 
ne tik autorių, bet ir eilę jo drau
gų, giminių, bendradarbių, tarp 
kurių buvo svarbių mokslo ir vi
suomenės ■' ;b:ų. Bemaž
du trečdaliai skirti pasitraukimui 
iš Lietuvos 1944 m., nuotykiams 
Vokietijoje ir gyvenimui Ameri
koje nuo 1949 m. Įsimenama su
sitikimas su lietuviais kaliniais 
prie Oldenburgo, kur kentėjo la
geryje Adolfas Damušis, Balys 
Gaidžiūnas, Gabrielius Žemkal
nis ir kiti. Išeivijos istorijai ver
tingi ir autoriaus prisiminimai iš 
darbo Baltijos universitete 
Hamburge. Su nuostaba skaito
me autoriaus pastangas ištraukti 
iš okupuotos Lietuvos likusią ten

■ šeimą.

daly-

Talkos netekus

Laisvės Varpo angliškosios da
lies nuolatinis talkininkas Jonas 
Gedraitis, trečiosios kartos lietu
vis, rugpjūčio 19 d. laidoje atsi
sveikino su Laisvės Varpo vado
vybe ir klausytojais. Jo pasitrau
kimo priežastis — pasikeitimai 
darbe, iš kurio jam tenka duoną 
valgyti. Jo darbas Laisvės Varpe

* buvo garbės tarnyba, kurią jis
* pradėjo 1983 m. gegužės mėn., 

taigi, pasitraukė po septynerių 
su viršum metų.

Kaip angliškosios programos 
dalies talkininkas Laisvės Varpe 
jis pasižymėjo maloniu balsu, są
žiningu ir rūpestingu darbu, aiš
kiu minčių formulavimu. Ne tik 
vadovybė, bet ir klausytojai jo 
pasitraukimą apgailestauja. Atsi
sveikinimo kalboje jis aukštai 
iškėlė Laisvės Varpo atliekamą 
darbą, kviesdamas visus jį remti 
darbu ir pinigu. Iš profesijos Jo
nas Gedraitis yra dailės mokyto
jas.

Jono Gedraičio pasitraukimas 
iš Laisvės Varpo angliškosios da
lies talkininkų iškelia du klausi
mus.

Pirma, anglų kalba Laisvės 
Varpo transliacijose reikalinga ar 
ne? Šiuo klausimu nėra aiškaus 
atsakymo. Vieniems atrodo, kad 
taip, kitiems kad ne. Dabar lau
kiama klausytojų pasisakymo tuo 
reikalu. Jei klausytojai jos nepa
geidauja ir neprisideda prie jos 
išlaidų padengimo, tai nėra 
prasmės toliau perduoti progra
mos dalį anglų kalba.

Antra, jei paaiškėtų, kad vis 
dėlto angliškoji programos dalis 
nepanaikintina, tai reikėtų, kad 
į jos paruošimo ir atlikimo darbą 
įsijungtų nauji talkininkai. Atsi
radus jų ne vienam, bet keliem, 
darbas nebūtų sunkus, nes jį 
būtų galima atlikti pakaitomis. 
Bet tas darbas yra neapmoka
mas, tad laukiami savanoriai tal
kininkai. Tinkamų kandidatų yra 
daug, tik klausimas, ar Jie sutiks 
įsijungti į darbą?

Tautos šventė

Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
Martyno Jankaus šaulių kuopa 
Brocktone ruošia Tautos šventės 
minėjimą, kuris vyks rugsėjo 9. 
Jis bus dviejų dalių, kurių pirmą
ją sudarys 10 vai. ryto Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioje aukojamos mišios už Lietu
vą. Antroji dalis — tuoj po mišių 
iškilmingas minėjimas su atitin
kama programa salėje po 
bažnyčia.

Paminklų atstatymas

Arch. Algimantas Miškinis, 
Lietuvos Kultūros Fondo prezi
diumo narys rugpjūčio 19 Lais
vės Varpo laidoje pokalbyje su 
programos vedėju Petru Višči
niu supažindino klausytojus kaip 
atstatomi okupanto nugriauti pa
minklai Lietuvoje. Jis pabrėžė, 
kad tai visuotinis reiškinys, api
mąs visą Lietuvą. Tų paminklų 
atstatymu siekiama grąžinti tau
tai tai, kas jai reikšminga. Atsta
tant paminklus, daug dėmesio 
kreipiama į jų autentiškumą ir 
meninę vertę. Šiais reikalais 
kviečiami pasisakyti specialistai, 
žinovai, atsiklausiama visuo
menės nuomonės.

Kiekvienam paminklui labai 
svarbi tinkama vieta, geras pa
minklo projektas ir medžiaga, iš 
kurios jis statomas. Dabar Lietu
voje paminklai atstatomi ne val
stybės, bet visuomenės lėšomis. 
Tuo norima pabrėžti visų gyven
tojų pagarbą ir prisirišimą prie 
tų paminklų. Šia prasme pa
minklai įgauna auklėjamosios 
reikšmės ne tik dabarties, bet ir 
ateities kartoms.

Naujas koncertų sezonas

Naujosios Anglijos Baltų drau
gija šiemet užbaigė 31-mą savo 
koncertų sezoną. Naujas tų kon
certų sezonas pradedamas atei
nančių metų kovo 24 d. sol. Li- 
lijos Šukytės iš Vakarų Vokietijos 
koncertu, kuris vyks 3 vai. po
piet First & Second Church 
salėje Bostone, kur paskutiniu 
metu vyksta visi Baltų draugijos 
koncertai. Solistei tame koncer
te akomponuos dr. Vytenis Va- 
syliūnas.

Baltų draugija yra vienintelė 
trijų Baltijos tautų (lietuvių, lat
vių ir estų) organizacija Bostone, 
kuri atlieka reikšmingą darbą, 
kasmet surengdama tris koncer
tus. Po vieną tų koncertų atlieka tų sukakties minėjimais ir Dir 
minėtų trijų' tautų menininkai, jubiliejauš vajauš vakarasl

Tuo būdu stipriai reiškiasi tų tri
jų tautų kultūrinis bendradar
biavimas atskleidžiant savie
siems ir amerikiečių visuomenei 
Baltijos tautų kultūrinį lygį, 
kūrybinį pajėgumą ir charakterį.

Laisvės Varpas
Vienintelė Lietuvių greito 

viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviam . 
yra Laisvės Varpo lietuvių radijo 
programa, perduodama lietuvių 
ir anglų kalba kiekvieną sekma
dienį 9-10 vai. ryto iš radijo 
stoties WCAV — FM 98. Jos ve
dėju yra Petras Viščinis, 173 Art- 
hur St., Boston, MA 02402, tele
fonas: (508) 586 - 7209. Progra
mos metu skubiais reikalais 
skambinti į radijo stotį telefonu: 
(508) 587 - 9898. Žinias galima 
perduoti Faxu, skambinant tele
fonu: (508) 586 - 7209. Tuo tarpu 
telefonas ir Fax yra toje pačioje 
telefono linijoje, tad dėl žinių 
perdavimo Faxu reikia pirma pa
skambinti telefonu, prašant, kad 
būtų įjungtas Fax.

RENGINIAI

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

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

— Lapkričio 17 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje Tautinės Sąjungos 
Bostono skyriaus veiklos 50 me

truos
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Tautos šventė minima rugsėjo 
9, sekmadienj, Apreiškimo para
pijos bažnyčioje 11 iškilmingos 
pamaldos, po mišių — tos para
pijos mokyklos salėje minėjimas

Jonas Adomavičius, gimęs 
1916 rugpjūčio 11 VVisconsin, 
gyvenęs Bnx>klyne, mirė rug
pjūčio 22, buvo pašarvotas M. 
Shalins laidojimo namuose. Atsi-

Andrius-Albcrtas Bagdžiū- 
nas

VYSK. P. BALTAKIO, OFM 
KALENDORIUS

Rugsėjo 1-10 — Uctuva.
Rugsėjo 11-13 — Putnain, 

Conn. Lietuvių Kunigi]' Vie
nytais metinis seimas.

Rugsėjo 16 — VVestfield, 
Mass., Šv. Kazimiero parapijos 
75 metų jubiliejus.

Rugsėjo 19-21 — Kennebunk- 
port, Maine, Lietuvių pranciš
konų Sv. Kazimiero provincijos 
visuotinis susirinkimas.

Rugsėjo 23 — Mississauga, 
Ont., Kanadoje, Lietuvių Kan
kinių parapijos šventė ir Sutvir
tinimo sakramentas.

Spalio? — Gary, Ind., Sv. Ka
zimiero parapijos lankymas.

su pritaikyta paskaita, menine 
dalimi. Po minėjimo abiejose 
salėse pasižmonėjimas — pobū
vis. Bus ir laimėjimų traukimai, 
nes šiemet nebuvo parapijos pik
niko. Visi prašomi dalyvauti ir 
apsilankyti mokyklos salėse.

Kun. Prof. Antano Rubšio 
naujausios knygos Sv. Rašto 
Kraštuose II dalies (Apaštalo 
Pauliaus pėdsakais), išleistos 
“Krikščionis Gyvenime” serijoje 
Nr. 21A, 4000 egzempliorių 
išvežta j Lietuvą.

Literatūros šventė rengiama 
lapkričio 17, šeštadienį, Kultū
ros Židinio didžiojoje salėje. 
Prie šventės jungiamas premijų 
įteikimas ir koncertinė dalis. 
Rengia Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba, kuri sudaryta iš 
New Yorko apylinkėje gyvena
nčių rašytojų.

Maironio lituanistinė mokyk
la naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 8 įpratinėje vietoje, 
Holy Child Jesus pradžios mo
kyklos patalpose, 111 St. ir 85 
Rd., kampas Richmond Hill, 
N.Y. įėjimas iš 111 St. Visi 
prašomi, kas tik turi mokyklinio 
amžiaus vaikų, nepalikti jų na
muose , o atvežti į lietuvišką mo
kyklą. Nepagailėkime savo vai
kam lietuviško mokslo. Lietuvo
je vyksta toks didelis tautinis at
gimimas, visi vaikai ir jaunimas 
įsijungia į mokslą, kad galėtų ge
riau Lietuvai tarnauti. Jie laukia, 
kad ir išeivijos vaikai įgytų kuo 
daugiau lituanistinių žinių. Visi 
esame viena tauta, visi turime 
būti vieningi, mokytis ir daug 
dirbti Lietuvos labui, kad Lietu
va kuo greičiau gautų pilną ne
priklausomybę.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS

Praeitą savaitgalį New Yorke 
svečiavosi Lietuvos tautinės 
olimpiados komiteto pirminin
kas ir iškilus Lietuvos atgimimo 
darbuotojas Arūnas Poviliūnas 
su žmona. Pas Lietuvių Atletų 
Klubo pirmininką Praną Gvildį 
Staten Island rugpjūčio 25 buvo 
jo priėmimas ir vaišės. Dalyvavo 
ir Amerikos sporto darbuotojas 
Vytautas Grybauskas su žmona 
iš Chicagos. Romas Kezys su 
svečiu padarė pasikalbėjimą, ku
ris buvo perduotas per Laisvės 
Žiburį rugpjūčio 26. Poviliūnai į 
Lietuvą išvyko rugpjūčio 27.

Live-in babysitter wanted for 
one 3 Vi year old giri. Own 
room. Flexible hours. One hour 
from NYC. Call 203-655-8258.

sveikinimas buvo rugpjūčio 26, 
sekmadienį. Palaidotas iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios Sv. 
Jono kapinėse. Liko žmona 
Petrė, sūnus Jonas ir trys anūkai.

Varpelis, pranciškonų leidžia
mas religinio turinio žurnalas, 
išeina kiek pavėlavęs dėl su
sidėjusių techniškų kliūčių. Da
bar dedamos pastangos žurnalą 
išleisti reguliariai. Kas įdomiau
sia, Varpelis gana daug egzem
pliorių pasiunčia į Lietuvą. Iš 
ten vienas kitas atsiliepia, kad 
žurnalą gavo.

Aidų žurnalo trečias numeris 
jau laužomas ir tvarkomasi Jis 
pasirodys laiku — nigsėjo mėne
sio gale.
Tėv. Benediktas Jurčys, OFM, 

pranciškonas iš Kretingos, šiuo 
metu buvojęs pranciškonų vie
nuolyne Kennebunkporte, atvy
ko į Brooklyno pranciškonų vie
nuolyną. Čia jis nori susipažinti 
su įvairiu vienuolyno darbu, su 
lietuviška veikla, taip pat moko
si, kaip apvaldyti kompiuterį. 
Rugsėjo 22 jis grįžta studijom į 
Romą.

Iš Lietuvos šį rudenį atvyksta 
trys broliukai pranciškonai, ku
rie čia lietuviškuose vienuoly
nuose pabuvos ilgesnį laiką.

Elena Kepalaitė, skulptorė, 
išvyko atostogų į Santa Monica, 
C A, pas savo seserį. Ji domisi 
taip pat literatūra, ten būdama, 
lankys vieną literatūros semina
rą.

Ona Jasaitienė, gyvenusi 
Richmond Hill, N.Y., mirė rug
pjūčio 13 Parkvvay ligoninėje. 
Buvo gimusi 1904 kovo 9. Pašar
vota Shalins koplyčioje. Atsi
sveikinimas buvo rugpjūčio 15. 
Palaidota iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios rugpjūčio 16 St. 
Charles kapinėse Farmingdale. 
Liko sūnūs Tadas ir Algirdas su 
šeimomis ir duktė Nijolė.

Bronė Chlamauskienė, Ken- 
nebunkport, Maine, daugelį 
metų maloniai vaišina atostogau
jančius pranciškonų vasar
vietėje. Ji taip pat nepamiršta ir 
spaudą paremti. Dėkojame už 
50 dol. čekį.

Coman Levenson, Slidell, 
LA, nors ir pavėluotai gauna 
laikraštį, bet norėdamas paremti 
spaudą, atsiuntė 50 dol. Dėkoja
me.

ATTENTION - H1R1NG! 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
bout waiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Vali (l)-602-838-8885, 
Ext. R 6057.

Tautos Šventės Minėjimas
rugsėjo 9, sekmadienį

11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos ir pamokslas.

12:30 vai. parapijos mokyklos salėje minėjimo antroji 
dalis su paskaita ir menine dalimi.

Po minėjimo abiejose salėse pobūvis. Šiemet Apreiški
mo parapija nerengė pikniko. Tai šis pobūvis ir rengiamas 
jo vietoje. Laimėjimų traukimai.

Visi kviečiami į minėjimą ir į nuotaikingą pobūvį.

Apreiškimo parapijos klelronas 
ir parapijos taryba ■

Andrius-Albertas Bagdžiū- 
nas, Birutės ir Antano Bagdži fi
nų jauniausias sūnus, sausio 
įnėn. sėkmingai baigė Queens 
College, gaudamas Bachelor of 
Arts laipsanį. Tuo pačiu metu 
dviems metams buvo priimtas į 
New Yorko Police Cadet Corps, 
kuriuos taip pat baigė. Jis yra 
priimtas į New Yorko policiją ir 
šiuo metu atlieka šešių mėnesių 
apmokymą Policijos Akademijo
je. Andrius yra baigęs Maironio 
lituanistinę mokyklą, šoko Tryp
tinio ansamblyje, reiškėsi spor
te. Šių metų gegužės mėnesį An
drius susižiedavo su Donna E. 
Stone. Vestuvės planuojamos 
1991 m. pavasarį.

Paulius ir Birutė Barauskai- 
tė-Bagdžiūnai 1900 gegužės 31 
susilaukė antros gražios dukrelės 
Audros-Aleksandros. Visa plati 
giminė sveikina ir džiaugiasi.

Dr. Juozas Kazickas, Lietu
vos valdžios patarėjas ekonomi
niais klausimais, buvo porai sa
vaičių išvykęs į Lietuvą. Iš ke
lionės grįžo rugpjūčio 22. Šioje 
kelionėje jis palydėjo tris žymius 
Amerikos prekybininkus, di
džiųjų fundacijų atstovus, jų tar- r 
pe ir Rockefellerio fundacijos at
stovą. Šios fundacijos remia Eu
ropos atsikuriančias valstybes. 
Tikimasi, kad ir Lietuva iš jų su
silauks paramos. Su tais fundaci
jų atstovais dr. J. Kazickas kartu 
nuvažiavo ir grįžo. Ši dr. Kazicko 
misija buvo labai svarbi.

Giraitėje, CT, gražioje vieto
je, kur gyvena tik lietuviai ir kur 
eilę namų turi New Yorko lietu
viai, šį šeštadienį, rugsėjo 1, bus 
bent dvejos krikštynos. Bus pa
krikštyta Linos Alksninytės- 
Anužienės ir Sauliaus Anužjo 
sūnus Linas ir Dalytės Alksni- 
nytės-Bemotienės ir Pauliaus 
Bernoto dukra Monika. Krikšty
nos vyks Vytauto ir Irenos Alk
sninių sodyboje, nes krikštijami 
jų anūkai.

KASA PRANEŠA

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

Pradedant rugsėjo 15, KASOS 
darlx> valandos šeštadieniais bus 
nuo9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Kasos vadovybė praneša, kad 
Darbo dienos (Latair Day) sa
vaitgalį Kasa bus uždaryta 
rugsėjo 1, šeštadienį, ir rugsėjo 
3, pirmadienį.

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

Vilniuje prie žaliųjų ežerų 
parduodama dviejų aukštų, tri
jų kambarių plytinė vila su židi
niu. Yra sodas. $6,500. Skam
binti 201599 - 2157 po6 vai. vak.

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

Spalio 14—Cleveland, Ohio, 
Sutvirtinimo Sakaramentas.

Spalio 19-29 — Vasario 16- 
osios gimnazijos Vokietijoje lan
kymas ir Šv. Kazimiero Kolegi
jos Romoje jubiliejus.

“Sv. Rašto Kraštuose”,II dali s 
— Apaštalo Pauliaus pėdsakais. 
tai nauja kun. prof. Antano Rub
šio knyga, ką tik pasiekusi skaity- 
tojus. Autorius Darbininko skai
tytojams labai gerai pažįstamas 
iš gausių rašinių Šv. Rašto ir Isla
mo klausimais, o taip pat aprašy
mais apie jo keliones Šv. Rašto 
kraštuose. Veikalas išleistas 
“Krikščionis Gyvenime” knygų 
serijoje — Nr. 21 A, įrašus piešė 
ir žemėlapius paruošė Paulius 
Jurkus, labai gausias knygoje 
spausdinamas nuotraukas pada
rė pats knygos autorius, lietuviš
kas raidynas — Jono Bogutos. 
Spausdino Heffeman Press, 
Ine.-, VVorcester, Mass. Įrišta į 
kietus viršelius, 477 psl., kaina 
10 dol. Netrukus bus galima gau
ti ir Darbininko spaudos kioske.

Petras ir Virginija Sirusai, 
New York, N.Y., jau eilę metų 
vis atsiunčia su prenumerata 100 
dol. Dėkojame už tradicijos pa
laikymą — ir šiais metais gauta 
120 dol.

Aleksandras Merkelis, rašy
tojas, įvairių biografijų autorius, 
gyvena Flushing, N.Y. Jis yra 
parašęs eilę monografijų. Viena 

' iš pirmųjų monografijų buvo 
Juozas Tumas Vaižgantas. Pir
moji jos laida buvo išleista dar 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
1934 m. antroji laida išleista čia 
Amerikoje 1955 m. Dabar Lietu
voje išleista trečioji laida 
100,000 egz. tiražu. Išleista foto
grafiniu būdu, įdėta tik “Vagos” 
leidyklos direktoriaus, Aleksan- 

*dro Krasnovo, įvadas, kodėl jie 
leidžia šią knygą. Ten sakoma, 
kad jie apie Vaižgantą turi išlei
stas dvi knygas, liet jos pilnai ne
pavaizduoja Vaižganto. Įžangoje 
rašoma: “A. Merkelio monogra
fijoje grožinė kūryba liečiama tik 
praliėgomis, daugiausia vietos 
skiriama biografijai, asmenyliei, 
visuomeninei l>ei bažnytinei 
veiklai. Vaižgantas nuo pat jaunų 
dienų buvo lietuvių išsivaduoja
mojo judėjimo įvykių centre, 
t<xlėl pasakodamas jo biografiją, 
A. Merkelis kartu skleidžia ir pa
grindinius Lietuvos išsivadavi
mo bei valstyliės atkūrimo eta
pus”. O tai labiausiai jiems ir 
rūpi, kaip anais metais buvo at
kurta Lietuvos nepriklauso
mybė. A. Merkelis dar parašė 
monografiją apie Antaną Smeto
ną 1938 m. Monografija apie 
Vincą Kudirką išleista šiais me
tais Amerikoje. Dar savo išleidi
mo laukia monografija apie Vy
dūną. Vaižganto monografijos 
trečios laidos išleidimo data 1989 
Vagos leidykla, Vilniuje.

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

Tautinių šokių mokytoja J. Matulaitienė ir sporto vadovas B. 
Keturakis mokytojų studijų savaitėje Dainavoje. Nuot. Viktoro 
Kučo

“KNYGOS LIETUVAI”—
RENGIAMA NAUJA SIUNTA
Praeitame Darbininko nume

ryje bendrai paminėjome, kad 
Lietuvai siųstos knygos jau pa
siekė Lietuvą. Dabar daugiau 
žinių mum suteikia Lietuvių In
formacijos Centras.

Konteineris su knygomis Lie
tuvai Kauną pasiekė rugpjūčio 
19. Konteineris yra didžiulis, — 
40 pėdų ilgio, 7 pėdų pločio ir 7 
pėdų aukščio. Nuo atvežtos plat
formos konteinerį tiesiai įkelia į 
laivą. Kaip minėjome, laivasmu- 
plaukė į Hamburgo uostą, kuris 
tokius konteinerius priima. Iš 
laivo jie perkeliami ant platfor
mos, kurią tempia vilkikas.

Tai buvo pirmas išeivijos lie
tuviškų knygų konteineris Lie
tuvai. Jis svėrė 20 tonų. Knygos 
buvo lietuvių bei kitomis kalbo
mis. Knygos buvo religinio, 
mokslinio turinio, grožinės lite
ratūros bei kitų rūšių. Iš viso 
buvo sudėta 1005 dėžės.

Knygas suaukojo lietuviai ir 
nelietuviai, pavieniai asmenys, 
leidyklos, bibliotekos, organiza
cijos, aukštesnio mokslo institu
cijos.

Knygos buvo numatytos Kau

no bei Telšių kunigų seminari
joms. Kauno bei Vilniaus uni
versitetams, Kretingos pranciš
konų vienuolynui, ateitinin
kams, skautams, krikščionims 
demokratams, Lietuvos Mini
strų Tarybai ir kt.

Vežimą per vieną, dieną suk- 
rovėjaunimas prie Religinės Šal
pos durų, Kultūros Židinio-kie
me Brooklynė, priepranciškotių 
vienuolyno. Užplombuotas kon
teineris išplaukė liepos 13. Pa
siekęs Hamburgą, turėjo laukti 
savaitę, kol išrūpino vizas vo
kiečiams šoferiams. Lietuvos ka
talikių moterų sąjūdis Caritas 
išrūpino, kad vežimas be dide
snio trukdymo pasiektų Kauną, 
kur Caritas rado visus krovinius 
tvarkoje. Dabar skirsto knygas, 
kam jos priklauso.

Kitas konteineris iš Lietuvių 
Religinės Šalpos numatomas 
rugsėjo viduryje. Kas nori pa
siųsti knygų Lietuvos mokslo 
įstaigoms, organizacijoms (tik ne 
pavieniams asmenims), prašomi 
kreiptis į Lietuvių Religinę Šal
pą — Andrių Adams arba Rasą 
Razgaitienę—718 - 647 - 2434.

LAISVES MYLĖTOJAI TALKINA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI

Šiek tiek atleidus okupacijos 
varžtus ir kovo 11d. paskelbus 
Vasario 16-osios Aktu išreikštos 
tautos valios atnaujinimą, sujudo 
ne tik po platųjį pasaulį išblašky
ti lietuviai, liet ir lasivę mylintys 
kitataučiai, ieškodami kelių pa
dėti į nepriklausomų valstybių 
šeimą veržliai grįžtančiai Lietu
vai.

Daugelis kreipiasi į Lietuvos 
atstovybes ir konsulatus teirau
damiesi apie vėliausius įvykius 
ir prašydami patarimų kaip jie 
galėtų padėti atsikuriančiai Lie
tuvai.

Štai vienas iš pavyzdžių. Prieš 
kiek laiko (dar sovietinės bloka
dos metu) į Lietuvos Generalinį 
Konsulatą New Yorke užsuko du 
iš Califomijos atvykę atostogau
jantys daktarai, siekdami infor
macijų apie vėliausius įvykius 
Lietuvoje. Išsikalbėjus paaiš
kėjo, kad atsilankiusieji yra aukš
tų kvalifikacijų ir atsakingas po
zicijas užimą daktarai. Dr. Ri- 
chard W. Opfell yra rajoninio 
vėžio ligų centro direktorius, o 
jo žmona dr. Virginia Kiaunė 
Opfell — klinikos psichologė.

Abu pasisakė, kad mielai vyk

tų Lietuvon padėti organizuoti 
moderniais pagrindais tvarko
mas ligonines. Dr. Opfell pa
reiškė, kad medicinai šuoliais 
žengiant pirmyun, neretai būtų 
galima perleisti ligoninėms Lie
tuvoje mažai vartotos vėžių ligų 
tyrimo ir gydymo aparatūros.

Jiems buvo paaiškinta, kad 
okupantai, reikalaudami atšaukti 
kovo 11 dienos Lietuvos parla
mento nutarimą, yra paskelbę 
prieš Lietuvą nukreiptą ekono
minę blokadą ir sustabdę vizų iš
davimą norintiems Lietuvoje 
lankytis.

Abu interesavosi greitu bloka
dos atšaukimu, prašė juos sku
biai informuoti, jei tas įvyktų, 
geriausias per FAX aparatą. Abu 
labai nustebo, patyrę, kad Gen. 
Konsulatas tokio aparato dar ne
turi. Pasisiūlė jį užpirkti tam pa
skirdami veik pusantro tūks
tančio dolerių. Šiandien Gene
ralinis Konsulatas FAX aparatą 
jau turi, už ką yra dėkingas ne
tikėtiems geradariams dakta
rams Richard ir Virginia Kiaunė 
Opfell.

LKGr


