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KO LABIAUSIAI REIKIA LIETUVOS MOKYKLOMS?
— Iš pokalbio su Lietuvos Švietimo ir Kultūros ministeriu Dariumi Kuoliu —Savaitės 

įvykiai

341 Highland Blvd.’ 
Brooklyn, N. Y. 1120? centU

JAV, Britanija, Prancūzija ir 
Sov. S-ga pasirašė sutartį, užbai
giančią jų okupacines teises Vo
kietijoj ir Berlyne bei suteikia
nčią abiem Vokietijom teisę susi
jungti.

Kai kuriom valstybėm ruo
šiantis aprūpinti Iraką maistu ir 
vaistais, J. T. Saugumo taryba 
priėmė rezoliuciją, suteikiančią 
teisę tik Saugumo tarybai nu
spręsti, kada Irakas turės būti 
aprūpintas maistu ir medicinos 
reikmenim.

Japonija, atsiliepdama į JAV 
kritiką, pažadėjo Persijos įlankos 
krizės išlaidom, padengti skirti 
papildomas sumas iki 4 bil. dol. 
Vakarų Vokietijos kancleris Hel- 
mut Kohl taip pat pažadėjo padi
dinti savo įsipareigojimus 1,87 
bil. dol.

NYT rugsėjo 13 vėl paskelbė 
žinomo žurnalisto William Safire 
straipsnį “Free the Baltics II”, 
kuriame įrodinėjama, kad suma
žėjusi Sov. S-ga sudarys mažesnį 
pavojų.

Europos Bendrosios rinkos 
valstybės įsakė išvykti Irako karo 
atache už tai, kad Irako kariai 
buvo įsiveržę į Vakarų valstybių 
ambasadas Kovaite.

Izraelio gynybos ministeris 
Moishe Arens, atvykęs į JAV, 
pareiškė, kad JAV turėtų paskirti 
papildomai Izraeliui 1 bil. dol. 
karinės paramos jėgų balansui iš
laikyti.

Sov. S-ga ir Saudi Arabija 
rengiasi užmegzti diplomatinius 
santykius.

Rašytojas Aleksandr Šolže- 
nitcyn paskelbė Komsomolskaja 
Pravda laikrašty straipsnį “Kaip 
atgaivinti Rusiją”, kuriame įro
dinėja, kad Sov. S-ga turi atsi
kratyti neslaviškų respublikų ir 
sudaryti vieningą Rusiją iš Rusi
jos, Ukrainos ir Baltgudijos bei 
smarkiai surusinto Kazachstano. 
Persitvarkymo reformos atnešė 
tik partijos centro komiteto pavi
ršutinišką pertvarkymą ir su
bjaurotus rinkimus, kad partija 
neprarastų galios.

J. T. rudens sesijos preziden
tas buvo išrinktas Maltos užs. 
reikalų ir teisingumo ministeris 
Guido de Marco.

Sov. Gruzijos sostinėj Tbilisi 
nacionalistai užpuolė KGB būs
tinę, išdaužė langus ir išmetė į 
gatvę įvairius dokumentus.

Kinija, kovodama prieš nusi
kaltimus, šiais metais įvykdė 
mirties bausmę 500 nusikaltėlių.

Amerikos tabako produktus 
gaminančios korporacijos Philip 
Morris ir RJR Nabisco pardavė 
Sov. S-gai 34 bil. cigarečių.

Sov. S-ga ir Vakarų Vokietija 
pasirašė sutartį, sudarančią su
jungtos Vokietijos ir Sov. S-gos 
bendradarbiavimo pagrindus.

Izraelis įsivedė naujus mokes
čius iš Sov. S-gos atvykstančių 
žydų įkurdinimo išlaidom pa
dengti.

JAV numato parduoti Saudi 
Arabijai ginklų už 20 bil. dol.

Irako kariai įsiveržė į kelias 
Vakarų valstybių ambasadas Ko
vaite ir sulaikė 4 prancūzus, jų 
tarpe ir Prancūzijos karo atache. 
Prancūzijos parezidentas Fran- 
cois Mitterand dėlto pasiuntė į

Lietuva ir Azerbaidžanas 
rugsėjo 12 pasirašė tarpusavio 
bendradarbiavimo ekonomikos, 
mokslo, technikos ir kultūros sri- 

__ tyse sutartį. Abi pusės išreiškė 
Saudi' WūjT[ipiido'^ 40t»*,P<»ttenldi>hT>ą pasirašytuoju su
kartų, keliolika lėktuvų ir laivų sitatta“. kuriuo Lietuvai ir 
irįsakė iš Prancūzijos išvykti Ira- Azerbaidžanui sudaroma gį>- 
ko karo atache._______________________laiškai, tai yra be

Lietuvos Švietimo ir kultūros 
ministerjs Darius Kuolys trum
pam buvo sustojęs ir New Yorke, 
grįždamas į Lietuvą. Į New Yor- 
ką jis atvyko iš Washingtono, kur 
aplankė įvairias su švietimu su
rištas įstaigas, ten gavo nemažai 
literatūros. Į Lietuvą vežėsi pri
sidėjęs du didelius lagaminus. Ir 
tai buvo tik knygos.

Jis turėjo progos čia susitikti 
su New Yorko lietuviais. Aušros 
Vartų parapijos salėje buvo su
rengtas jo susitikimas su lietuviš
ka publika. Rengė LB Manhatta- 
no apylinkė. Be to, jį asmeniškai 
sutiko LB New Yorko apygardos 
pirmininkas Vytautas Alksninis 
ir prof. Rimas Vaičaitis. Iš jų pa
sikalbėjimų čia perduodamos 
kelios mintys, kurios liečia švie
timo aktualijas.

T rūksta mokytojų ir knygų
Prasidėjo mokslo metai Lietu

voje. Tai yra labai didelis įvykis,

PO BUSH IR GORBAČIOVO PASITARIMŲ
Pasaulinė spauda plačiai ko

mentavo rugsėjo 9 Helsinkyje 
įvykusį amerikiečių ir sovietų 
viršūnių susitikimą Persų įlan
kos krizės klausimu.

Prezidentas Bush ir Gorbačio
vas griežtai pasmerkė Irako įvyk
dytą Kuveito invaziją, pareikala
vo, kad Irako kariuomenė pasi
trauktų iš okupuoto Kuveito, 
pažymėjo, kad Persų įlankos 
krizės sprendimo reikia ieškoti 
politinėmis, taigi taikingomis 
priemonėmis.

Viršūnių susitikimo dalyviai 
neatmetė galimybės, kad jei Ira
kas nepaklus Jungtinių Tautų or
ganizacijos saugumo tarybos vie
ningai priimtai rezoliucijai, rei
kalaujančiai pasitraukti iš Kuvei
to, tuo atveju galėsiančios būti 
panaudotos ir kitos — netaikin
gos priemonės susidariusiai kri
zei išspręsti. Tai reiškia galimą 
karinę intervenciją prieš Iraką, 
jei šis kraštas nepaklus tarptau
tinės bendruomenės reikalavi
mui pasitraukti iš Kuveito.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos vadovai ben
drame komunikate pabrėžė ypa
tingo dėmesio vertą principą, 
kad nėra įmanoma sukurti tai
kingą tarptautinę santvarką, jei 
didžiosios valstybės karinės 
jėgos pagalba pasiglemžia 
mažesnius, kaimyninius kraštus.

Kaip pastebi kai kurie apžval
gininkai, šis principas privalėtų 
būti visuotiniai taikomas. Juo re
miantis turėtų būti išspręstos ir 
kitos po Antrojo pasaulinio karo 
dar užsilikusios problemos. 
Apžvalgininkai teigiamai vertina 
susitikimą Helsinkyje, atkreipia 
dėmesį kad pirmą kartą dvi 
didžiosios valstybės sutartinai 
pasisako rimtos tarptautinės 
krizės reikalu, vieningai siūlo 
priemones krizei išspręsti.

Apžvalgininkai taip pat paste- 

NAUJA SUTARTIS

nes švietimas reformuojamas iš 
pagrindų. Kas buvo anksčiau iš
braukta jš mokymo programų 
arba net labai draudžiama, dabar 
tai dėstoma. Toks staigus pasi
keitimas įvyko prieš dvejus ar 
pusantrų metų. Ir prie geriausių 
norų negalima visko perorgani
zuoti, pertvarkyti.

Trūksta naujai parengtų mo
kytojų. Jie visi baigė komunisti
nes mokyklas, padegoginius in
stitutus, metų metais dėstė tuo 
pačiu būdu, o dabar štai nebegali 
taip dėstyti. Mokytojui nėra taip 
lengva persiorientuoti, pasi
rengti.

Yra nuotykių lietuviškoje mo
kykloje, kad mokytojas, kuris 
prieš pusantrų metų dėstė atei
zmą, dabar dėsto religiją. Moki
niai kaip tada netikėjo tokiu mo
kytoju, taip ir dabar netiki.

Neturi knygų. Senieji va
dovėliai netinka, o naujų negali 
taip greitai parengti ir perspau
sdinti. Mokytojas turi parengti 

bi, kad per šį viršūnių susit iki- 
mą Gorbačiovas beveik visiškai 
pritarė Jungtinių Amerikos Val
stybių siūlomiem Persų įlankos 
krizės sprendimam, dalinai 
galbūt ir dėl to, kad prezidentas 
Bush pažadėjo ekonomiškai pa
remti Sovietų Sąjungą.

Lazdijuose, prie Lietuvos - Lenkijos sienos, rugpjūčio 23 įvykusio mitingo dalis dalyvių.
Nuotr. V. Kapočiaus

NAUJI MOKSLO METAI PRADĖTI 
KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Kaune rugsėjo 11 įvyko kuni
gų seminarijos mokslo metų iš
kilmingas atidarymas. Ta proga 
seminarijos bažnyčioje įvyko 
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus vadovaujamos pamaldos. 
Drauge su Lietuvos kardinolu 
mišias koncelebravo Kauno arki
vyskupo pagelbininkas vyskupas 

Maskvos intervencijos ar kon
trolės, tarpusavyje santykiauti 
įvairiose gyvenimo srityse. Pagal 
sutartį, kurią Lietuvos vardu pa
sirašė ministro pirmininko pava
duotojas Algirdas Brazauskas, 
Lietuva ir Azerbaidžanas kurs 
mišrias pramonės įmones, vyk
dys bendrus geologinius ty
rinėjimus Azerbaidžane, Kauka
zo respublika padės Lietuvai 
siurbti naftą iš Baltijos jūroje 
esančių telkinių.

konspektus, juos klasėje diktuo- 
’.ti. Trukdosi darbas, sugaištama 
daug laiko.

Švietimo ministeris kreipiasi į 
Amerikos lietuvius, buvusius 
mokytojus, išėjusius į pensiją, ar 
jie negalėtų atvažiuoti į Lietuvą 
ir ten surengti kursus mokyto
jams. Kad ir trumpus kursus, ku
rie supažindintų su nauja meto
dika, dėstomojo dalyko darbo 
planu ir kita. Tokie svečiai mo
kytojai būtų globojami švietimo 
ministerijos ir labai daug padėtų 
lietuviškai mokyklai.

Universitetai jau yra su
laukę dėstytojų iš Vakarų, yra 
gavę ir mokslo knygų. Labiausiai 
tų dalykų trūksta vidurinėms 
mokykloms — gimnazijoms.

Privaloma rusų kalba vidu
rinėje mokykloje — gimnazijoje 
išmesta iš tos kategorijos. Jiįdėta 
į kitų svetimų kalbų grupę. Įves
ta anglų kalba, be to, dėstoma 
vokiečių, prancūzų ir, kas nori 
— rusų kalbos.

Švietimo ministerija norėtų, 
kad būtų pasikeičiama studen
tais, kad galėtų į Ameriką atvykti 
jų studentai ir čia išmokti naujų 
mokslų, kurie ten pamažu įveda
mi į mokyklas.

Tokie atvykę mokytojai ir kiti, 
kurie talkintų Lietuvos švieti- 
muų labai padėtų lietuviškai mo
kyklai, kuriai dabar tenka pereiti 
sunkų persitvarkymo laikotarpį. 
(P-j-)

Vladas Micbelevičius ir dešimt 
kunigų — seminarijos dėstytojų, 
tarp jų iš Romos atvykęs naujas 
seminarijos dėstytojas prel. dr. 
Vytautas Kazlauskas.

Mišių pradžioje kardinolas 
Sladkevičius pasidžiaugė dideliu 
seminarijos auklėtinių skaičiu
mi, kuris užtikrina seminarijos 
ateitį, o drauge ir Lietuvos dva
sinį atgimimą. Kreipdamasis į 
auklėtinius juos kvietė gerai pa
sirengti apaštalavimo darbui 
Lietuvoje, kuri siekia dvasinio 
atsinaujinimo. Pagrindinį žodį 
per mišias pasakė naujasis Kau
no kunigų seminarijos rektorius 
kun. Sigitas Tamkevičius. Pa
skaitos seminarijoje prasidėjo 
rugsėjo 12.

Į Kauno kunigų ^seminariją 
šiais metais įstojo 68 nauji kandi
datai į kunigus. Iš viso seminari-

Vilniuje prie Parlamento rūmų dažnai vyksta demonstracijos 
už Lietuvos nepriklausomybę. Čia vienas iš demonstratorių 
su originaliu plakatu.

NESULAUKIAMA DERYBŲ 
SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Lietuvos Aukščiausios Tary
bos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, kalbėdamas Tarybos ei
linės rudens sesijos atidaromaja
me posėdyje rugsėjo 4 d. Vilniu
je, pažymėjo, kad Maskva vis dar 
neatsako į Lietuvos pasiūlytą 
protokolą dėl išankstinių sąlygų 
tarpvalstybinėm derybom su So
vietų Sąjungą. Protokolas buvo 
pasiųstas į Maskvą jau prieš tris 
savaites, bet Lietuva iki šiol ne
susilaukė jokios sovietų reakci
jos.

Maskva, galbūt, tikisi, sakė 
Landsbergis, kad Lietuva tuo 
tarpu ekonominiai susilpnės, dėl 
to bus priversta priimti sovietų

joje dabar mokosi 198 auklėti
niai. Tarp naujų dėstytojų, be iš 
Romos atvykusio prel. V. Ka
zlausko, yra kun. Birbilas ir pa
saulietis Žukas, kuris dėstys vo
kiečių kalbą.

ŽUVO LIETUVIS 
LAKŪNAS

Lėktuvo katastrofoje Italijoje 
rugsėjo 9 žuvo lietuvis lakūnas 
Rimas Stankevičius. Katastrofa 
įvyko netoli Treviso miesto 
Šiaurės Italijoje, per tarptauti
nius lėktuvų akrobatikos skridi
mus.

Baigiant paskutinį sudėtingą 
akrobatinį skridimą, Stanke
vičiaus pilotuojamas sovietų ga
mybos karo naikintuvas Sukhoi 
27 tapo nebesuvaldomas ir tren
kėsi į žemę. Katastrofoje žuvo 
lietuvis lakūnas ir vienas rengi
nio organizatorius italas. Aštuoni 
žmonės buvo sužeisti. 

keliamas sąlygas derybom 
pradėti. Landsbergis atkreipė 
dėmesį, kad sovietų vyriausybė 
dar neužtikrino Lietuvai buiti
nių prekių tiekimo ketvirtajame 
metų trimestre. Tai viena spau
dimo priemonė, kad Lietuva 
priimtų Maskvos peršamą TSRS 
sąjunginę sutartį.

Nepriklausomybę paskelbusi 
Lietuva, betgi, rašo spaudos 
agentūros, priešinasi įsijungi
mui į siūlomą sutartį, dauguma 
Lietuvos deputatų dargi mano, 
kad Lietuvos atsisakymas daly
vauti sutartyje galėtų paskatinti 
Maskvą užmegzti su Vilniumi 
derybas.

Prie Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų rugsėjo 4 d. piketavo Lie
tuvos Laisvės Lygos šalininkai, 
reikalavo ministrės pirmininkės 

. ir vyriausybės atsistatydinimo, 
protestavo dėl vyriausybės poli
tikos, taip pat dėl to, kad vyriau
sybės narių daugumą tebesuda
ro komunistai. Vytautas Land
sbergis vėliau pasmerkė mitingo 
dalyvių protesto akciją, pasakė, 
jog reikia vengti veiksmų, gali
nčių destabilizuoti politinę 
padėtį Lietuvoje. Destabilizaci- 
ja, pažymėjo Landsbergis, tepa- 
tamautų Maskvos interesam.

DR. KAZYS BOBELIS 
KALBĖJO LIETUVOS 

PARLAMENTE
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis lankėsi Lietuvoje 
rugsėjo 5-19. Rugsėjo 17 d., 
pakviestas Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos pirmininko prof. 
Vytauto Landsbergio, pasakė 
kalbą Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos posėdyje.

Dr. Bobelis susitiko su įvairių 
politinių grupių atstovais. Pa
kviestas premjerės Kazimieros 
Prunskienės, vakarienės metu 
turėjc| platesnės apimties pasi
kalbėjimą. Taip pat antrą kartą 
tarė žodį per Vilniaus televiziją.

Artūras Mičiūdas, VLIKo at
stovas Argentinoje, tuo pačiu 
metu lankėsi Lietuvoje.

(Elta)

įvykio liudininkai pasakoja, 
kad prieš pat katastrofą, lakūnas 
sugebėjo lėktuvą nukreipti nuo 
pasirodymus stebėjusios tris 
dešimties tūkstančių žmonių mi
nios ir dėl žemo aukščio pats jau 
nesuspėjo išsikatapultuoti.

Tragedijoje žuvęs lakūnas Ri
mas Stankevičius buvo 40 metų 
amžiaus. Dirbo sovietų kosmoso 
tyrimo “Gromovo” institute ir 
buvo laikomas vienu geriausių 
pasaulyje oro akrobatijos pilotu.



Savaitės 
Įvykiai

Prezidentas George Bush, 
anksčiau rėmęs Gorbačiovą, pa
skutiniu metu pradėjo pripažinti 
ir Rusijos prezidento Boris Jelci
no vaidmenį Sov. S-gos reforma
vimo srity.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas priėmė ten atvykusius 
Izraelio finansų ir mokslų mini- 
sterius ir jiems pareiškė, kad di
plomatiniai santykiai bus už
megzti tik tada, kai Izraelis pri
tars tarptautinės konferencijos 
Artimųjų Rytų problemom spręsti 
sušaukimui.

Sirijos prezidentas Hafez al- 
Assad patikino ten atsilankiusį 
JAV valst. sekretorių James A. 
Baker, kad Sirija rems vaiksmus 
prieš Iraką, bet kartu paragino 
ieškoti politinio sprendimo.

Sov. S-gos min. pirmininkas 
Ryžkovas pareiškė, kad 500 die
nų ūkinio persitvarkymo planas 
esąs rizikingas ir pažadėjo kovo
ti, kad centrinė vyriausybė dar 
vienerius metus galėtų kontro
liuoti ūkį.

Irakui atidarius sieną, keturi 
tūkstančiai Kuvaito gyventojų 
perėjo į Saudi Arabiją, bet vėliau 
Irakas sustabdė jaunų vyrų išvy- ■ 
kimą.

Irako televizija pertransliavo 
į juostelę įrašytą prezidento 
George Bush kalbą, kurioj prezi
dentas nurodė, kad už visus 
trūkumus Irake yra atsakingas jo 
prezidentas Saddam Husein, pa
skelbęs kovą visam pasauliui.

Dešimtys tūkstančių Maskvos 
gyventojų demonstravo prie 
Kremliaus, reikalaudami min. 
pirminiYita) Ryžkdvo ir jo kabine
to atsistatydinimo ir laisvos rin
kos įvedimo.

JAV ir Sov. S-ga sutiko kartu 
veikti, kad 15 metų Angoloj vyk
stančios kovos būtų sustabdytos. 
Sov. S-ga Angoloj laiko 1500 ka
rinių patarėjų ir Angolos para
mai per metus išleidžia 800 mil. 
dol., o JAV teikiama parama 
prieš vyriausybę kovojantiems 
partizanam siekia tik 50 mil. dol.

Gynybos sekretorius Diek 
Cheney atleido iš pareigų karo 
aviacijos štabo viršininką gen. 
Michael J. Dugan, kuris viešai 
atskleidė gynybos departamento 
planus prieš Iraką ir pažeidė JAV 
saugumą.

Filipinų prezidentė Corazon 
Aquino viešai pageidavo, kad 
JAV uždarytų savo bazes.

Buv. prezidentas Ronald 
Reagan, atvykęs į Sov. S-gą vizi
to, Aukšč. tarybai pareiškė, kad 
nereikia leisti atskirų respublikų 
nepriklausomybės reikalavimam 
išeiti iš ribų.

Nikaragvos vyriausybė pa
skelbė dar prieš parlamento rin
kimus, kuriuos sandinistai pra
laimėjo, priimtą įstatymą, sutei
kiantį sandinistų vadam teisę 
tvarkyti kariuomenės organiza
ciją ir jos operacijas.

Chiacagos kardinolas J. Bernardin lankosi Kaišiadoryse rugsėjo 4. Kairėj Kaišiadorių 
vyskupas J. Matulaitis. Už kardinolo kun. J. Šarauskas iš Chicagos.

Vaizdas iš demonstracijų Vilniuje. Amerikos vėliavoje vietoje 
žvaigždžių įmontuoti 23 sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklai. 
Nuotr. V. Kapočiaus

PRIEŠ SOVIETŲ KARIŲ 
SAUVALIĄ LIETUVOJE

publikos gyventojus didina įtam
pą ir mėgina derybų išvakarėse 

- bloginti santykius tarp Lietuvos 
Respublikos ir Tarybų Sąjungos.

Sutinkamai su Lietuvos Res
publikos įstatymais, tarptautinės 
teisės aktais Lietuvos RespubU-r

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko pavaduotojas 
Bronius Kuzmickas ir ministrė 
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė pasiuntė griežtą laišką So
vietų Sąjungos prezidentui Gor
bačiovui ir ministrui pirminin
kui Ryžkovui dėl soviet^kąriš-. j^ZpihečTai 
kių smurto veiksmų j^hetų^ kifų-^ių kariūūmeilėSer.Tdd^ tarptautiniais įsipareigojimais. * 

jų atsisakymas vykdyti šią ptfe-t1^ 
volę TSRS ginkluotosiose pajė-‘‘ 
gose yra teisėtas. Be to, Tarybų f 
Sąjunga neužtikrina net ir tų jau
nuolių, kurie tarnauja TSRS 
ginkluotosiose pajėgose, saugu
mo. 1989-ais metais tarybinėje 
armijoje žuvo 22, o 1990-ais me
tais 16-ka Lietuvos jaunuoliu. 
Nestatutiniai santykiai, sužaloji
mų ir mirties grėsmė dažną iš jų 
verčia pasitraukti iš TSRS gink-> 
luotųjų pajėgų. Tačiau Lietuvoje

vius jaunuolius, atsisakančius^ 
tarnauti sovietinėje kariuo
menėje. Laiške rašoma:

Tarybų Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos vadovybių bendrų 
pastangų dėka šiuo metu yra su
sidariusi palanki situacija poli
tinėm, teisinėm ir ekonominėm 
problemom, iškilosiom tarp 
abiejų valstybių spręsti. Deja, 
TSRS ginkluotosios pajėgos, dis
lokuotos Lietuvoje, savo veiks
mais prieš taikius Lietuvos Res-

KARDINOLO BERNARDIN ĮSPŪDŽIAI IS LIETUVOS

Chicagos arkivyskupas kardi
nolas Bernardin ir jį lydintys 
amerikiečių katalikų delegacijos 
nariai rugsėjo 5 d. rytą iš Vil
niaus išskrido į Maskvą. Kardi
nolas Bernardin žurnalo Katali
kų Pasaulis korespondentui Vis
mantui Vidugiriui duotame in- 
tervievv nurodė du savo kelionės 
Lietuvoje tikslus — susipažinti 
su Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
ir jos tikinčiųjų gyvenimu ir tar
tum ganytojiniu vizitu aplankyti 
lietuvius.

Lietuva jam yra ypač artima, 
padakė kardinolas, priminda
mas, kad jo vadovaujamoje Chi
cagos arkivyskupijoje gyvena

— Kaune Vytauto Didžiojo JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose ralkaluc- 
universitete mokslo metus pra- se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 Wost-SL^Sknabury, Conn. 
dėjo šeši fakultetai: humanitari- 1 06070. Tol. 203 651-0261.

• nių mokslų, ekonomikos, biolo
gijos, fizikos-matematikos, in
formatikos ir teologijos - filosofi
jos.

— Telšių miestas yra labai pa
didėjęs, o dabar pradėta statyti 
dar Lygumų rajonas ir jau pro
jektuojamas Paežerės gyvena
masis rajonas. Telšiuose yra ke
turi gyvenamieji rajonai. Čia 
maždaug pusė gyventojų gyvena 
privačiuose namuose.

— Dr. J. Basanavičiaus gim
tosios sodybos Ožkabaliuose, 
Vilkaviškio raj., pavasarį 
pradėtas atstatymas mažai tepa- 
sistūmėjo į priekį. Lėšų pakan
ka, bet nėra darbo rankų.

— Žemaičių “Alkos” muzie
juje atrasti keli Vydūno laiškai, 
rašyti iš Tilžės šio muziejaus 
įkūrėjui Pranui Geniui. Laiškuo
se Vydūnas mini to meto Lietu
vos kultūrinę veiklą.

— “Skautų Aidas”, prieš 50 
metų sustabdytas žurnalas, vėl 
leidžiamas Klaipėdoje. Redakto
rius — Vytautas Kudarauskas.

SHALINS. FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhavan, N.Y. 11421. Sutelkia' garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tek 296 - 2J44.

į BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių d (rektorius, Ne w- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. W ilso n Avė.), telef. 344 - 5172 Pa- 

‘ ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras tildomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
*33706. 813 360 - 5577. KĘNFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707.813 345>

I - 9393. - . -

' JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių ipdrau- 
4 dimal, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 

RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kiljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter>Garden Tavom. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. SaNvestu- 

] vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

tokie jaunuoliai TSRS kariškių 
persekiojami, prieš juos vartoja
mas neteisėtas smurtas, jie 
išvežami į TSRS ir jėga verčiami 
tęsti karinę tarnybą. Nepateisi
namą prievartą bei ginklą, ne
sant įstatyminio pagrindo, kariš
kiai naudoja viešose vietose 
prieš civilius gventojus, dėl to 
yra nepilnamečių bei moterų 
aukų.

Tokie Lietuvoje esančių Tary
bų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų 
veiksmai, toliau rašoma laiške, 
prieštarauja Lietuvos Respubli
kos įstatymams ir yra šiurkštus 
kišimasis į Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalus. Jie nesuderina
mi ir su TSRS įstatymais bei jos

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

UETUV1Ų KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 

' 70 Curtis St„ Aubum, MAD1501, T. 508 753 - 7232.

* NEW YORK - NEVY JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-1 b 

tval. ryto WNWK10S9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, TeL 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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

' NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muši c of Uthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 lld 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., VVatchung, NJ.07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba ir Vyriausybė 
reikalauja, kad’Tarybų Sąjungos 
vadovybė imtųsi neatidėliotinų 
veiksmų nutraukti savo ginkluo
tųjų pajėgų smurtą prieš Lietu
vos Respublikos piliečius, o tar
naujančiuosius tarybinėje armi
joje grąžinti į Lietuvą. Esame 
įsitikinę, kad iškilusios proble
mos turi .būti sprendžiamos ne 
jėga, o tarpvalstybinių susitari
mų pagrindu.

didžiausias Amerikos lietuvių ' didžiai nuoširdūs ir švelnūs”, 
skaičius.

Kardinolas Katalikų Pasaulio 
korespondentui taip pat primi
nė, kad Amerikos vyskupų kon
ferencija įsteigė specialų biurą 
koordinuoti katalikų Bažnyčios • KVIETIMAS 
Rytų Europoje, taigi, ir Lietuvo- j LAPKRIČIO SINOIKIJĄ 
je, poreikiam, pasakė, kad lietu
vis kunigas Jurgis Šarauskas yra • 
paskirtas šio biuro direktorium M 
Washingtone.

“Aš žinau, kad lietuviai yra gi
liai tikintys ir drąsūs žmonės” — 
pažymėjo kardinolas, —“bet tai, 
ką pamačiau neatitiko mano nea
kivaizdžių įspūdžių. Šalis daug 
gražesnė negu maniau, žmonės

Be kitų dalykų kardinolas 
pažadėjo paremti palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčios sta
tybą Vilniuje.

Remkime

A frd 

(i Kirlį

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas,
LHhuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073,
VVoodhaven, N.Y. 11421.

LIETUVOJE
Kviečiame Jus atvykti į II-ąją 

religijos filosofijos ir bažnytinio- 
meno studijų savaitę — ‘'Lapkri
čio Sinoikiją”, kuri vyks 1990 m. 
.lapkričio 3-10 dd. Vilniuje, 
Kaune ir Marijampolėje. Veiks 
šios sekcijos: teologijos, religijos 
filosofijos, religijos filosofijos 
istorijos, etninės kultūros, baž
nytinės muzikos istorijos ir teori
jos, bažnytinio meno ir filosofi
jos.

Dalyviai aprūpinami maistu, 
nakvyne, dienpinigiais. Bilietais 
ten ir atgal prašome apsirūpinti 
patiems. J organizacinį komitetą 
įnešama 50 JAV dolerių. Temą 
(pavadinimą) ir labai trumpą san
trauką prašome siųsti adresu: D. 
Stančienė, Viršuliškių 71 - 60,' 
Vilnius 232056, Lithuania (telef. 
41-36-23) arba FAX 22 - 48 - 90 
ŠIA, Religijos studijų savaitei 
arba D. Stančienei.

Norintieji gauti iškvietimą vi
zai taip pat nurodo savo pavardę, 
vardą, tėvo vardą, gimimo datą 
ir vietą, pilietybę, paso numerį, 
adresą, atvykimo bei išvykimo 
norimas datas.

Religijos Filosofijos ir 
Bažnytinio Meno Centrą'

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ. KVECAS

.JONAS 
_ 1933 + 197666 - Vi 80 ST MIOOLE \ II.LAGE. Ql’EEXS. N.Y 

PIIONES (718) 32f» - I282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JQKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

Kontrolės ministeris K. Uoka: apie dabartinį gyvenimą Lietuvoje —

Amerika daugiau spausti negali 
arba žaidimas be galo

Kazimiera Prunskienė, Lietu
vos ministerė pirmininkė, rug
sėjo 20 vėl lankėsi Maskvoje. 
Daug kartų čia lankosi dabar
tinės valdžios žmonės, išgirsta 
įvairių pareiškimų, kurių vieni 
labiau reikšmingi, kiti mažiau.

Iš šio K. Prunskienės vizito 
atžymėtini du faktai. Pirmas, 
kad Maskva nesuinteresuota da
bar pradėti derybas dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Antras —jos 
apsilankymas pas Amerikos am
basadorių Maskvoje ir jo pareiš
kimas mum gana svarbus ir įdo
mus.

Pradėkime nuo pirmo. Sovie
tų Sąjunga vis nori delsti, nes 
delsimas veikia jos naudai. 
Žmonės nekantrauja, laukia 
sprendimo, o jo kaip nėra, taip 
nėra. Maskva tikisi nudelsdama 
įvykius pakreipti į savo pusę. 
Dar nežinia, kaip įvykiai ten vy
stysis. Gorbačiovas dar vis re
miasi komunistais lietuviais, gir-

tiek jierps įgrisęs. Visi nori kurti 
savo tautines kultūras, pasi
traukę iš Sąjungos. Tai ir teikia 
mum daug vilčių. Tad galime ir 
palaukti su derybom, bet jos kar
tą bus, ir lietuviai tikrai kietai 
laikysis.

Antra — vizitas pas Amerikos 
ambasadorių. Jis K. Prunskienei 
pareiškė, kad aliantų susitikimas 
Maskvoje nereiškia kokio Antro
jo pasaulinio karo užbaigimo. Tai 
lietė tik Vokietijos, sujungimą. 
Tame ambasadorių susitikime 
JAV Valstybės sekretorius pa
reiškė, kad Amerika nepri
pažįsta Pabaltijo kraštų prijungi
mo prie Sovietų Sąjungos.

Dabar Amerikos ambasado
rius K. Prunskienei pareiškė, 
kad Amerika daugiau spausti So- , 
vietų Sąjungos, arba Gorbačio
vo, negali. Amerika yra suinte
resuota Sovietų Sąjungos stabi
lumu. Kaip visi matėmė ir laik- 

. . „ raščiuose skaitėme: Amerikos 
di, jų ten dar daug yra, ir nega- prezidentas Bust bet kokia kaina 
Įima jų skriausti. Tai reikštų, kad nori išgelbėti Gorbačiovą irpra^ 

tęsti Sovietų Sąjungos egzisten
ciją. Kiti komentatoriai tai įver
tina kaip politinių jėgų balansą.

Čia ir susiduriame su tuščiom 
frazėm: vienas sako, kad nepri- ; 
pažįsta okupacijos, o kitas už ke- • 
lių dienų sako, kad negali dau
giau spausti Gorbačiovo Baltijos 
valstybių atžvilgiu. Vadinas, 
tegu būna taip, kaip buvo. Val
stybės departamentas kartos vis 
tą patį, o nieko nedarys.

Šiam reikalui labai pakenkė 
Artimųjų Rytų krizė. Amerika 
ieško sąjungininkų, kad galėtų 
vėl atstatyti padėtį. Nori iš
gelbėti ir savo prestižą. Daug 
nueita ir tuo keliu, net Sovietų 
Sąjungą atvedė į savo pozicijas. 
Už tai Amerika turi sumokėti. 
Gal už tai sumokama Baltijos val
stybių laisvės kaina?

jis reiškia aiškias pretenzijas į 
Lietuvą, siekia per komunistų 
partiją ten įsitvirtinti. Kaip ne 
kartą jau minėjome, Maskva da
rys fvisa, kad žmonės nekantrau
tų, Ikad labiau pasitikėtų komu
nistais ir šlietųsi prie Maskvos.

Gorbačiovas griebiasi bet ko
kių priemonių išgelbėti Sovietų 
Sąjungą nesubyrėjusią, su 15 re
spublikų. Bet ar tai jam pavyks? 
Visoje Sovietų Sąjungoje reikalai 
vis blogėja, ateina skurdas, var
gas, gal net ir badas.

Kaip minėjome, kalbama ir 
apie perversmą. Taigi, įvykiai 
gali labai staigiai pasikeisti Gor
bačiovo nenaudai. O kas bus 
vėliau? To niekas negali pasaky
ti.

Viena yra aišku, žmonės neno
ri kalbėti apie komunizmą, jis

Gali vėl uždaryti naftos LIETUVOS ŠIOS DIENOS VARGAI IR VILTYS 
tiekimą, ir žmonės tada šals. 
Ypač miestuose bus bloga padė
tis. Ten yra pastatyti penkių 
aukštų daugiabučiai namai. Sta
tyba bloga, vėjas kiaurai pučia. 
Ten atvežta daug žmonių iš kai
mų ir apgyvendinta. Gal reikės 
daug žmonių iškeldinti iš miesto 
į kaimus dėl didelių šalčių.

Prekių irgi trūksta
Ekonominis persitvarkymas 

eina gana lėtai, tai įsigali speku
liacija. Pagamintas prekes ir 
atvežtas į miestą, kad būtų išda
lintos krautuvėm, tuoj išperka 
spekuliantai ir jas parduoda arba 
turguje, arba sunkvežimiais 
išveža į Lenkiją ar į kitus kraštus.

Komunistinis režimas turėjo 
vieną pažiūrą į darbą, o dabar, 
besikeičiant režimui, turi keistis 
ir pažiūra. Ir tai labai sunkiai 
vyksta.

Komunistinime režime dirbo 
tik mažuma, tik du, trys. Jie gal
vojo, projektavo, darbus plana
vo. Visi kiti tik laukė potvarkių 

Bet įvykiai ritasi labai greitai. 
Visi mato nuolatinį Sovietų Są
jungos silpnėjimą. Visi kalba, 
kalba ir čia, Amerikojė, ir ten, 
Lietuvoje, kad Sov. Sąjungos jau 
niekas nebegali išgelbėti. Ir So
vietų Sąjungos griuvimas Ameri
kai dabar darosi nauja problema 
— reikia padėti ir gelbėti, bet 
čia gaisras Artimuose Rytuose,. 
Persų įlankoje.

Ir ta įvykių grandinė gali būti 
lemtinga Lietuvai — Sovietų Są
junga nebeturės tiek jėgos Lie
tuvą išlaikyti prirakintą prie savo 
Sąjungos.

Visi tie įvykiai reikalauja dide
lio lietuvių išeivijos budrumo, 
ypač Amerikos lietuvių. Žmonės 
žiūri į'Organizacijų vadus, o jie 
dažnai yra pasyvūs, dažnai net 
ir tarp savęs nesugyvena ir dėl 
ambicijų užmiršta svarbius 
tėvynės reikalus. Visa tai dabar 
reikia atidėti į šalį. Negalime pa
vargti ir nusivilti, kad mes nieko 
nelaimėsime. Pasimizmu, žino
ma, nieko nelaimėsime. Reikia 
drąsos ir kovos! Jei ten ambasa
doriai šneka vienaip, tai kitaip 
gali šnekėti kongrresas. O jis pa
siekiamas mums visiems. Nuo 
kongreso, senatorių ir kitų 
valdžios žmonių informacijos la
bai daug kas priklausys. Ištverki
me ir veikime Lietuvos labui!

iš aukščiau. Dauguma stengėsi 
mažiau dirbti, nes viskas val
stybės: ar dirbsi, ar nedirbsi nie
ko nepakeisi. Geriau prasimu- 
liuoti.

, Dabar JJetuvoje dar tebėra ta 
senoji pažiūra į darbą. Laukia 
potvarkių iš aukščiau, patys ne
galvoja, nemoka savarankiškai 
dirbti. Lietuvoje dirba kokia 100 
žmonių. Dirba ilgiausias valan
das.

Susidarė tokia padėtis, kad 
valdžia negali nieko paskatinti ar 
nubausti, nes visi pergyvena tą 
patį persitvarkymą.

įmonių tvarkytojai, direkto
riai specialiai sudaro blogas dar
bo sąlygas, neieško naujų žalia
vų, neieško rinkų. Taip įmonėse 
daug žmonių liko be darbo. Tai 
daroma net specialiai, kad žlug
dytų dabartinės Lietuvos ūkį.

Kontrolės ir valdžios uždavi
nys sutvarkyti darbą taip, kad 
dirbtų kuo daugiau žmonių, kad 
jie savo darbe pasireikštų kaip 
asmenybės. Pavyzdžiui, ūkinin
kavimo srityje jie patys turi ap
sispręsti, kaip daryti ir ką daryti. 
Turi suprasti, kas yra konkuren
cija ir mokėti ją panaudoti.

Kas ta kontrolės ministerija?
Kontrolės ministerija, kaip 

sako pats vardas, prižiūri, kon
troliuoja, kaip atliekamas val
džios įstaigose darbas. Dabar- 

> tinė Lietuvos kontrolės ministe
rija dar tik organizuojasi. Pasi
žiūrima, kaip buvo nepriklauso

Kazimieras Uoka, Lietuvos kontrolės ministeris, vos atvykęs 
į New Yorką, svečiuojasi Baltijos restorane su Lietuvos gen. 
konsulu Anicetu Simučiu ir JAV LB New Yorko apygardos 
valdybos pirmininku Vytautu Alksniniu.

mos Lietuvos laikais. Pavyzdžiui 
1932 m. Lietuvos kontrolės mi
nisterijoje dirbo 176 žmonės. 
Dabar gyvenimo sąlygos yra pa
kitę, valdžios aparatūroje dirba 
daugiau žmonių. Tuo pačiu bus 
didesnė ir kontrolės ministerija. 
Joje dirbs 260 žmonių.

Komunistinio režimo laikais 
valdymo aparatas buvo labai 
išpūstas, dirbo labai daug žmo
nių. Dabar priešingai — norima 
sumažinti.

Apie politinį gyvenimą

Organizuojasi demokratinis 
gyvenimas, taigi, ir politinis gy
venimas verda ir kunkuliuoja. 
Kiek tas virimas yra protingas ir 
prasmingas, tai kitas klausimas. 
Mūsų parlamentas dar neturi 
praktikos tokiam politiniam ju
drumui. Formuojasi grupės, yra 
net “arbatos klubas”, prie kurio 
priklauso 67 deputatai. Vyrauja 
Sąjūdis, bet ir jis nebe tas, kaip 
buvo pradžioje. Kitos jėgos skal
do, stabdo jo darbą, kreipia iš 
kelio.

Yra socialdemokratų partija, 
krikščionių demokratų partija. 
Socialdemokratai kiek su
menkėjo, nes padarė klaidų. 
Krikščionys demokratai išsilaikė 
vietoje. Dabar kuriasi nauja par
tija, pasivadinusi “kovo H”. Ji 
apjungia žmones, kurie norėtų 
geresnės tvarkos.

Pagrindinis uždavinys dabar 
— tai derybos su Sovietų Sąjun
ga, derybos su Rusijos respubli

ka. Rusijos respublika ruošiasi 
pripažinti lietuvių teises. Ir 
svečias yra tos delegacijos paryš, 
delegacijos, kuri kalbėsis su Ru
sijos premjeru. Ten einasi gana 
sklandžiai, bet ir ten yra prob
lemų, jie nenori pripažinti 1920 
metų sutarties su Lenino vyriau
sybe. Jie sako, kad jie nenori 
priimti viso to, ką padarė Leni
nas.

Maskva puikiai išnaudoja lie
tuvių silpnybes, net pati per 
savo agentus lietuvius skaldo ir 
kiršina. Maskvai svarbu, kad 
Lietuvoje gyvenimas vis blogė
tų, virstų chaosu, tada žmonės 
jau nebenorės tokios nepriklau
somybės. Tačiau daugumoje 
Lietuvoje žmonės visi laikosi to 
paties nusistatymo — Lietuva 
turi būti laisva.

Kaip spauda kenkia Lietuvai

Komunistinio režimo metu 
spauda buvo įjungta į režimo iš
laikymo darbą. Dabar spauda 
yra laisva. Kas nori, gali rašyti, 
ką tik nori. Nebėra jokios 
cenzūros. Bet štai kas nutiko.

Kieto komunistinio valdymo 
metu visi žurnalistai baigė žur
nalistikos mokyklą, tai yra Vil
niaus universiteto žurnalistikos 
katedrą. Išduodant diplomą, 
buvo dar pakartojama, kaip žur
nalistas turi tarnauti socializmui 
ir komunizmui įtvirtinti gyveni
me.

Žurnalistai išsiskirstę ėmė 
dirbti gausiuose rajoniniuose 
laikraščiuose, kitoje spaudoje.

Persitvarkymo metu labiau
siai buvo paliesti didieji miestai, 
gi provincijoje nedaug kas pasi
keitė. Pasikeitė tik pavadinimai, 
o žmonės daugumoje liko tie pa
tys. Tie patys žmonės vadovauja 
ten visam gyvenimui, tie patys 
žurnalistai tvarko rajoninę spau
dą. Žurnalistai nėra pripratę prie 
demokratinio aprašymo, svars
tymo, temos vystymo. Jie rašo, 
kaip rašė seniau.

Čia pasinaudojo kitos jėgos, 
kad jie imtųsi valdžios kritikos, 
todėl jie dabar verčiasi parla
mento ir valdžios kritika. Spauda 
perėjo į Sąjūdžio puolimą, taip 
suskaldė visuomenę, taip spauda 
ir pasitarnavo Maskvai.

Rimtesni laikraščiai yra Lietu-

(nukelta į 4 psl.)
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

Gi tuo tarpu čia mes esame savojoj žemėj, 
tėvų ir protėvių iš senobės mums paliktoj, mes 
turime visai savitą, ypatingą kalbą, savo bend
rų vargų ir džiaugsmų praeitį, savuosius pa
pročius, savo būdą, polinkius, savąjį ūkį. Mes 
čia esame visai atskira tauta ir šalis ir, iš tik
rųjų, jokių svetimų ponų, kaip ir kitos tautos, 

" neprivalome. Mūsų, pagaliau, yra nemaža, visi 
vienoj vietoj esame susibūrę, žemės turtų ne- 
trūkstame, turime ir jūros į platų pasaulį išei
ti, darbo irgi nevengtam, vargo nebijom, jė
gų ir šviesos taip pat nepasigendame. Trūko 
mums Ugi šiol tik laisvės ir valios savo šaly 
šeimininkais būti ir čia saviškai bendram Lie
tuvos labui tvarkytis. Dėl to mes mer dejom, 
dėl to mes nykom, dėl to mes ir žūti galime .. .

Nes tik laisvi palikę, svetimų tautų ne va
rinėjami ir negrumiami, tik laisvi valdovai lais
voj savarankiškoj Lietuvoj tegalime savo gyve
nimą tinkamai susitvarkyti ir, kaip kitos nepri
klausomos pasaulio tautos, sau gražią ateitį nu
kloti. Toks vienintelis tegali būti mums ir at
lyginimas už išvargtą vargą. Ir mes patys pir
mieji privalome jo ieškoti.

Žinoma, nelengvas tatai uždavinys. Ir ne 

dienai ir gal ne metams čia darbo. Rasi, ir il
gai dar teks mums su visokiais mūsų laisvės 
priešininkais kovoti. Bet nenusigąskime, nenu- 
leiskime rankų! Tiek amžių vilkų nešioti ir pa
mesti ligi galo ištverkime! Susipraskime — vi
sų pirma! Ir šiandien, mūsų žilos senobės pro
senius atminę, gaivinkime savo širdyse jų karš
tą savo tautos laisvės troškimą! Uždekime dva
sioje laisvos, nepriklausomos Lietuvos obals[ ir 
jo vardu vienybėje kietai kits kitą remkime! Tas 
obalsis turi nušviesti mūsų patvarų darbą Lie
tuvos reikalams. Ir neleiskime pasirodyti mūsų 
tarpe ištižėlių ir baikštuolių dvasiai, kurie dėl 
išdžiūvusios kruopelės telaukia senų ar naujų 
ponų ir bemoka jų kalba švebelduodami lenk
tis prieš juos! Pakaks mums ponų! Būkime ir 
jauskimės visur savo šalies teisėti šeimininkai, 
nes mes toki turime būti. Ir reikia, kad visi 
pajustų tą mūsų susipratimą. .

Kada tad kiekvieno lietuvio ir lietuvės šir
dyje budės neslepiama, stipri, laisva, lietuviška 
dvasia; kada kiekviena lietuvė ir lietuvis su
pras ir minės, jog jis čia šeimininkas, o ne kie
no vergas turi būti, jog jam čia šalies teisės 
pridera, su jo kalba ir valia čia turi skaitytis; 
kada tėvai ir vaikai, dideli ir maži, dega vienu 
Lietuvos laisvės — nepriklausomybės siekimu, 
ir kada visi lietuviai, kaip vienas žmogus, tvir
tai stovės tų Lietuvos reikalų sargyboj, — ne
bus mums baisūs ir patys piktieji neprieteliai. 
Tik tokiu susipratimu tęsėsime pastatyti, paga
liau, savo praeities vargams ir kančioms kryžių 
ir ištversime naują gyvenimą pradėti.

Tad lai pažadina ir sustiprina žaibu aplė
kęs tas šauksmas visą dar gyvą Lietuvą, ir mū
sų tėvynė tikrai nežus!!!

Tegyvuoja susipratusi ir laisva Lietuva! 
Laisvosios Lietuvos kovotojai.

Šis puikiu stilium parašytas atsišaukimas 
buvo lyg koks manifestas, sunkios okupacijos 
būvyje labai drąsus vilniečių pasisakymas lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos reikalu. Netru
kus pereita ir į viešą, organizuotą darbą su
vereninei Lietuvos valstybei atstatyti.

PIRMIEJI POLITINIAI MEMORANDUMAI 
VOKIEČIAMS

Pirmiausia čia tenka suminėti du pirmuo
sius politinius memorandumus. 1916 m. birželio 
10 d. įteiktus Vyriausiajam Rytų karo vadui 
(Oberbefehlshaber Ost). Pirmajame memoran
dume “Ueberblick ueber die Entwicklung dės 
litauischen Nationalgedankens in Vergangen- 
heit und Gegenwart” (Apžvalga apie lietuvių 
tautinės minties raidą praeityje ir dabartyje) 
mestas žvilgsnis j Lietuvos istoriją nuo vidur
amžių iki dabarties, nušviesti pagrindiniai lie
tuvių tautinio atgimimo etapai, kova su len
kinimu Lietuvoje, ypač Vilniaus krašte, ir iš
kelta lietuvių padaryta pažsnga nuo 1995 me
tų įvairiose gyvenimo srityje. Antrajame do
kumente “Die Bestrebungen der Litauer in der 
Gegenwart” (Dabarties lietuvių siekimai) aiš
kiai pasisakyta dėl lietuvių politinių aspiraci
jų — atstatyti demokratiniais pagrindais su
kurtą nepriklausomą valstybę su sostine Vilniu
je.

(Bus daugiau)

i



LIETUVOS ŠIOS DIENOS 
VARGAI IR VILTYS

— Europos Lietuviškųjų Studi
jų 38-oji savaitė įvyks 1991 liepos 
28 — rugpjūčio 4 Vokietijoje, 
Vasario 16-osios gimnazijoje. 
Dėl programos (pasiūlymų, 
klausimų) prašoma jau dabar 
rašyti moderatoriui dr. 
Kęstučiui Girniui: Gebelestr. 
13, 8000 Mūnchen 80, BRD; or- _ . 
ganizaciniais klausimais — Ali
nai Grinienei, Diamantstr. 7, 
8000 Mūnchen 50, BRD.

— Inž. Adolfas Venskus,gy
venas Paryžiuje, buvo Prancūzi
jos Darbo ministerijos apdova
notas aukso medaliumi už nuo
pelnus tarnyboje chemijos srity
je. Jis yra pasiekęs tarptautinio 
pripažinimo ir yra padaręs daug 
naujų atradimų, patobulinimų 
bei pagerinimų. A. Venskus il
gus metus dirbo pasaulinėse 
chemijos firmose kaip techninis 
direktorius.

— Sauliaus Paukščio, fotogra
fo iš Vilniaus, darbų paroda įvyks 
rugsėjo 30 Toronte, Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Parodų 
rengia parapijos tarybos visuo
meninė sekcija.

— Birutės Pūkelevičiūtės lite
ratūros rečitalis įvyks rugsėjo 30, 
Toronte, Prisikėlimo parapijos 
salėje. įvykį ruošia Kanados Lie
tuvių Katalikių Moterų sąjungos 
Prisikėlimo parapijos skyrius ir 
“Caritas” šalpos fondas.

— Adv. Saulius Kuprys meti
niame Chicagos Serra Interna
tional sustinkime buvo išrinktas 
šfios draugijos pirmininku. Jo 
kandidatūrą pristatė Quaker 
Oats bendrovės vicepirmininkas 
ir televizijos komentatorius Tho- 
mas Roeser. Serra įkurta 1930 
metais, jungia apie 15,000 pre
kybininkų, advokatų, gydytojų 
ir kitų profesionalų. Skyriai vei
kia visuose pasaulio kontinen
tuose.

— Dail. Alfonso Dargio dar
bų paroda vyko rugsėjo 22-23 
Toronte, Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje. Atidaryme apie 
dailininką kalbėjo rašytojas Jur
gis Jankus. Parodą globojo para
pijos tarybos visuomeninė sekci
ja.

— Nek. Pr. Marijos Seserų 
Rėmėjų sąskrydis kartu su Vėli
nių paminėjimu bus spalio 28, 
sekmadienį, seserų vienuolyne 
Putname. Prasideda mišiomis 11 
vai. ryto. Po pietų istorikės dr. 
Rasos Mažeikaitės paskaita 
“Nauji vėjai Lietuvos istorijoje”, 
maldos už mirusius, mišparai, 
Dalyvausią prašomi pranešti raš
tu ne vėliau spalio 20 ar telefo- 
nuoti 203 928 - 7955.

— Europos parlamento kri
kščionių demokratų frakcijos 
septynių žmonių delegacija, va
dovaujama pirmininko dr. Egon 
Klepsch, rugsėjo 23 išvyko į Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Kelionės 
tikslas — remti Pabaltijo kraštus 
kelyje į visišką nepriklausomybę 
ir jų įsijungimą į Europos bend
ruomenę.

— Vilniaus pagrobimo (Spalio 
9-osios) minėjimas Chicagos Jau
nimo Centre įvyks spalio 7. Ren
gia Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Chicagos skyrius.

— Gintarės Uogintaitės, dai
lininkės iš Lietuvos, dailės dar
bų paroda atidaroma rugsėjo 27 
Chicagoje, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus meno galeri
joje. Paroda tęsis iki spalio 13. 
Dailininkė gimė Vilniuje 1955. 
1981 baigė Lietuvos valstybinį 
dailės institutą. Dalyvavo gru
pinėse parodose, yra surengusi 
ir individualių parodų.

(atkelta iš 3 psl.)

vos Aidas, dabar pradėjo eiti 
Kauno laikas, kuris gali išaugti į 
rimtą laikraštį, nes jo informacija 
yra tiksli ir netendencinga.

Svečias pabrėžė, kad jis nėra 
priešingas daugialytei spaudai, 
bet kai ji pakrypsta į vieną pusę, 
tai jau nebegerai.

Parlamento santykiai su 
vyriausybe

Tų santykių negalima vadinti, 
kad jie būtų geri, bet jie nėra ir 
blogi. Jie normalūs. Bet spauda 
ir liberalai ir čia stengiasi iškelti 
tik neigiamas puses.

Kai buvo formuojama vyriau
sybė, tai buvo galvota, kad reikia 
bent dalį ministerių paimti iš ko
munistų partijos. Tuo norėta, 
kad pereinamasis laikotarpis iš 
vieno griežto režimo į demokra
tinį būtų lengvesnis ir lankstes
nis. Iš sukurtų 18 ministerijų 
pusė ministerių buvo pakviesta 
komunistai.

Bet pasirodo, kad jie nepajė
gūs atlikti savo darbo, arba net 
tyčia jo neorganizuoja. Gi laik
raščiai rašo, kad vyriausybė 
skriaudžia komunistus, juos per
sekioja.

Komunistai vyriausybėje tik
rai mažai ką daro. Štai ateina 
žiema, daug gyvenimo sričių bus 
paliesta, bet jie žiemai nesiren
gia.

Tačiau Lietuvos žmonės kant
rūs. Jei bus reikalas, jie kentės, 
bet savo siekimo — nepriklauso
mybės neatsisakys.

Klausimai

Po svečio kalbos žmonės, sė
dėdami prie stalo, iškėlė įvaiarių 
klausimų, S u glaudai .paminėsi- 
me svarbiausius.

Ar neramumai Sovietų Sąjun
goje paliestų Lietuvą?

Gali paliesti. Ir Lietuvoje gali 
kilti neramumai. Kas tuos nera
mumus, socialinę revoliuciją su
keltų, neaišku. Gali būti ir ka
riuomenė, gali būti ir grupelė 
žmonių, kurie nori padaryti tvar
ką.

Kaip gali paveikti vyriau
sybės darbus trintis tarp 
Sąjūdžio ir Laisvės Lygos?

Trintis yra. Sąjūdis, pa
vyzdžiui, yra per daug neakty
vus. Lyga — karštakošiai. Dabar 
piketuoja vyriausybę, bet tai 
galėtų padaryti kitu būdu — raš

SUAUGUSIOMIS GALVOMIS
Dvi mažos mergaitės gimė su

jungtos viršugalviais ('raniopa- 
gus). Maskvoje chirurginiu būdu 
jas atskyrė, bet jau dabar reika
linga kaušą uždengti kaulu. Kon
sultacijai buvo pakviestas garsus

plastinės chirurgijos gydytojas 
Kenneth E. Salyer iš Internatio
nal Cranial Facial Institute, Dal- ’ 
las, Texas.

Jo pastangomis, Vitalija ir Vi
lija Tamulevičiūtės su motina

PADĖKIME DVIEMS MAŽOMS 
LIETUVAITĖMS - VITALIJAI IR 
VILIJAI TAMULEVIČIŪTĖMSI

Jos gimė Lietuvoje sujungtos viršugalviais. Operacijos 
būdu buvo atskirtos, bet spalio mėn. jų laukia dar viena opera
cija. Suteikime joms progą pasinaudoti Humana Hospital, Me- 
dical City, Dalias, Texaa geromis sąlygomis

Nors ir ligoninė bandys padengti tam tikrą dalį išlaidų, tačiau 
mūsų aukos šiam tikslui labai reikalingos.

Auką, užpildžius šią atkarpą galima siųsti:

International Cranio-Fadal Institute
7777 Forest Lane, Surte C-717
Dalias, TX 75230

Endosed is my contribution to assist Vitalija & Vilija Tamulevičiūtės 
in their vrtal need ot a craniaLfadal reconstruction.

Name ................................................................ .........-................................

Address .........................................................................................................

Contribution $......................

tu nurodant, ko jie nori, kas rai
kai taisyti.

Ar komunistų partija turi įta
kos į Lietuvos valdymą?

Komunistai buvo diktatoriai. 
Komunizmas buvo toks jų gyve
nimo būdas: kalbėti ir nieko ne
daryti. Vadinami “naktiniai” ko
munistai ar jų partija yra Mask
vos agentūra.

Brazausko vaidmuo — ar jis 
nuoširdus patriotas?

Atrodo, kad nuoširdus, bet 
kalbant su kiekvienu komunistu, 
reikia turėti ir tam tikrą rezervą. 
Brazauskas Lietuvoje labai po
puliarus moterų tarpe. Patrioti
zmo komunistai turi, bet nemo
ka dirbti, nes komunistinėje si
stemoje to iš jų nereikalavo.

Šaukimai į kariuomenę

Kas neatsiliepė į šaukimus, 
nestojo į kariuomenę, tų nebe- 
perseldoja, juos užmiršo.

Ar tikėti Cekuolio patrioti
zmu?

Abejonės niekada nekenkia.

Švietimo sritis

Padėtis ten sunki, nes trūksta

NEW BRITAIN, CONN.
ne.New Britain Lietuvių Bend

ruomenės apylinkė rengia me
tinį rudens balių rugsėjo 29, šešy 
tadienį, 6:30 vai. vak. Šv. An
driejaus parapijos salėje,- 396 
Church St. , . ,v

/Programą atliks “Aidų” kvar
tetas iš Baltimprės. Kvarteto va
dovė ir akompaniatorė yra. Mar- 
na Tallat-Kelpšienė.

Šokiams gros Serenaders or
kestras. Įėjimo auka 12 dol. Bus 
galima nusipirkti maisto, bet 
gėrimus reikia atsinešti. Stalus 
galima užsisakyti pas S. Stra
zdienę 224 - 3044 arba V. Butri
mą 224 - 0405.

Parapijos veikloje
Šiemet mes rengiame mūsų 

Šv. Andriejaus 13-tą mėnesinę 
programą ir lietuvių vakaro 16-tą 
puotą. Visi renginiai įvyks 
bažnyčios salėje, 346 Church St.

Rugsėjo 30, sekmadienį, 9 v. r. 
bus pusryčiai, kurie pavadinti 
McAndrews vardu, nes viskas 
atrodys kaip McDonald restora-

Lazdijuose, prie Lietuvos - Lenkijos sienos, rugpjūčio 23 įvykusio mitingo dalis dalyvių.
Nuotr. V. Kapočiaus

ir mokytojų, trūksta naujų meto
dų, vadovėlių.

Unijų vaidmuo
Unijos neberamia komuni

zmo, priešingai, jį griauna, 
griauna ir paminklus, kurie iš
reiškė komunizmą. Lenino pa
minklus Lietuvoje verčia unijos, 
ir reikia jas stabdyti, kad nesika
rščiuotų.

Klausimų metu buvo ir vaka
rieniaujama. Pavalgius, sukilus 
nuo stalų, dar buvo progos iš 
arčiau pasikalbėti su svečiu, 
(p.j.)

Spalio 5, penktadienį, mes 
rengiame arklių lenktynių vaka
rą. Pradžia 6:30 v.v. Pradžioje 
bus vakarienė, o paskui bus pa
rodytas arklių lenktynių filmas, 
kur žmonės galės eiti lažybų. 
Įėjimo auka 5 dol. perkąpt iš 
anksto, prie durų perkant — 6 
dol.

Spalio 13 d. įvyks metinis ba- 
zaras nuo 12 v. iki 8 v.v. Bus 
galima nusipirkti, etninių grupių 
maisto — lietuvių, lenkų, pran
cūzų. Bus įvairūs stalai su 
laimėjimais. Vaikams bus atski
ras skyrius — vaikų karuselė. K

Spalio 20, šeštadienį, rengia
me lietuvių vakarą — banketą. 
Pradžia 6:30 v. v. Dar bus prisi
minta 95 metų bažnyčios jubilie
jinė sukaktis.

Bus lietuviško maisto: barš
čių, kugelio, sūrio ir 1.1. Pagerb
sime parapiečius, kurie turi 80 
metų ir daugiau. Bus loterija ir 
vėliau šokiai, grojant Starligh- 
ters. Įėjimo auka 10 dol. Vietas 
reikia rezervuoti iki spalio 15 d.

Daiva Tamulevičiene atskrenda 
į Dalias spalio pradžioje, kur už 
poros dienų bus padaryta opera
cija. Viršugalvio kaulai gauti iš 
Califomijos — jie buvo nauju 
metodu iš kaulo celių išauginti.

Kelionė, viešbutis, maistas 
paaukotas Cranial Facial Foun
dation, kurios vykdomoji direk
torė (Executive Director) yra Pa- 
tricia Sturges. Chirurgai iš Ad
vanced Surgical Institute aukoja 
savo darbą, o pati ligoninė duoda 
labai didelę nuolaidą. Ligoninė 
norėtų gauti 30,000 dol. padeng
ti kai kurias sąskaitas. Dalias 
laikraščiuose pasirodžiusi panaši 
žinutė surinko šiek tiek lėšų. Gal 
būtų galima ir iš lietuvių visuo
menės susilaukti dosnių aukų 
padėti toms dviems — dviejų su 
puse metų mergytėms.

Aukas galima siųsti Interna
tional Cranio Facial Institute, 
7777 Forest Lane, Suite C-717, 
Dalias, Texas, 75230 su pastaba 
kad auka Vitalijai ir Vilijai Tamu- 
levičiūtėms. Smulkesnių žinių 
galima gauti kreipiantis į Daną 
Gylienę, 2521 Big Hom Lane, 
Richardson, Texas 75080, tel. 
214 231 - 1892.

Chicagoje skambinti 708 920 
- 0243 vakarais.

KAS TURI NUOSAVYBĘ 
RYTŲ VOKIETIJOJE

Amerikiečių teisininkų firma 
Walter, Conston, Alexander & 
Green, kurioje dirba lietuviams 
gerai pažįstamas teisininkas 
William J. H. Hough? praneša, 
kad yra galimybė gauti kompen
saciją už turėtas nuoavybes Rytų 
Vokietijoje.^

Kompensacijos reikalavimą 
reikia pateikti iki spalio 13.

Pasivėlinę nebeturės vėliau 
teisių į tūrėtą nuosavybę. Jei kas 
savo pretenzijas jau yra pa
reiškęs iki šių metų liepos 15,

Spalio 31 d. įvyks halbween 
partija. Parapijs vaikams mišios 
bus 5:30 v. v. Lapkričio 3, šešta
dienį; 4:30 v. bus mišios; po jų 
vakarienė. Reikia atsinešti savo 
maistą;
- •. ;Kaip ir. visuomet, taip ir dabar 
šių. renginių- pelnas* skiriamas 
bažnyčios restauravimui: Mūsų 
bažnyčia yra graži, bet seniai sta
tyta, dėl to reikia ją remontuoti. 
Dėl to ir turime dirbti, kad mūsų 
metinė programa būtų sėkmin
ga-

Juozas Balčiūnas 

— VILNIUS - MIESTO PLANAS —
Šių metų laidos, spalvotas Vilniaus žemėlapis, 24 x 32 for
mato. Pritaikytas turistams, su pilnu gatvių indeksu. Prie
das — angliška ir vokiška turistinė rodyklė

Sulankstytas $9.50 su persiuntimu 
Plakato forma $11.50 su persiuntimu.

Užsakymus siųsti:
SAKALAS

7328 S. Califomia Avė. 
Chicago, IL 60629

dabar vėl turi atnaujinti.
Kas šiuo metu gyvena Rytų 

Vokietijoje, reikalavimą turi pa
teikti to miesto ar rajono admini
stracijai, pabėgėliai — buvusių 
savo gyvenviečių administraci
jai. Tie, kurie šiuo metu gyvena 
Amerikoje ir kurie yra Rytų Vo
kietijoje turėję kokią nors nuosa
vybę, žemę, namus, įmonę, gali 
kreiptis į anksčiau minėtą ameri
kiečių teisininkų firmą, nes ji 
turi sutartį su Vokietijos teisinin
kų firmą Weiss & Hasche ir gali 
buvusių Rytų Vokietijoje nuosa
vybių savininkų interesams at
stovauti.

Smulkesnes informacijas tei
kia Walter, Conston, Alexander 
& Green firma, 90 Park Avenue, 
New York, NY 10016, tel. 212 - 
210 - 9400 arba tiesiog William 
J. H. Hough, tel. 21&214L 9487,:

- J. Kj.

— “Jūra” — tai dar vienas at
gimęs žurnalas Lietuvoje. Jo re
daktorius — Algimantas Pata
šius. Žurnalas bus spausdinamas 
10,000 egz. tiražu.



PAGERBTAS PROF. RIMAS VAIČAITIS

Prof. dr. Vincas Vaičaitis, 
Columbia universiteto atžy
mėtas “Iškiliuoju mokyto- • » JU .

New Yorko Columbia univer
sitetą baigusių sendraugių aso
ciacija, turinti daugiau kaip 
tūkstantį narių, kasmet išrenka 
bent porą pasižymėjusių ir nusi
pelniusių profesorių, paskirda
ma jiems “didžiojo mokytojo” 
žymenį (Great Teacher Award). 
Šiemet vienas iš tų dviejų profe
sorių buvo inžinerijos mokslų 
specialistas, daug kam ir lietu
viškoj veikloj pažįstamas dakta
ras Rimas Vaičaitis.

Columbia University Record 
liaikraštyje rugsėjo 14 buvo patal
pintas šio apdovanojimo aprašy
mas ir pasižymėjusių profesorių 
apibūdinimas. Ten dr. Vaičaitis 
paminėtas, kaip “struktūrinės 
dinamikos autoritetas, ypač pa
tyręs struktūrinės inžinerijos 
akustinės ir mechaninės vibraci- 

. jos efekto duomenų srityje”.
Iš žymenio teksto cituojama, 

kad “Vaičaičio išmintis, gilus pa- 
tyrfmas h1 ^perspektyvi nuojauta 
sft^eba jo inžinerijos klases pa
kelti į meistriškumo lygį”. Toliau 
tiesioginiai kreipiamasi į dr. Vai
čaitį šiais žodžiais: “Jūsų draugiš- 

,kas būdas, malonus nuoširdu
mas, kantrybė ir tolerancija yra 
dabartinių ir buvusių studentų 

LIETUVIŲ KUNIGŲ SEIMAS
Jau 81 metai iš eilės Amerikos 

lietuviai kunigai rinkosi į metinį 
seimą apžvelgti nuveiktų darbų 
ir nustatyti gaires ateičiai. Ir šiais 
metais kunigai rinkosi į lietu
vaičių seselių sodybą Putnam, , 
Conn.

Seimas tęsėsi tris dienas: rug
sėjo 10 -14. Dalyvavo 27 kunigai 
iš JAV, du svečiai kunigai iš Lie
tuvos ir du vyskupai: Norwich 
vyskupas Daniel P. Reilly galėjo 
su mumis pabūti tik trečiadienio 
popietę, bet vysk. Paulius A. 
Baltakis, OFM, buvo visą sū

rimo laiką.
ų svarstymų pagrindinė 

tema lietuvių parapijų Ameri
koje atei r lietuvių kunigų ei
lių retėjimas>Minėtieji vysku
pai, kurie buvo Amerikos vysku
pų sudarytoje delegacijoje į Rytų 
Europą, vaizdžiai papasakojo 
savo kelionių įspūdžius ir atsk
leidė tuose kraštuose atgimsta
nčio religinio gyvenimo proble-

VVORCESTER, MASS.

Literatūros popietė
Lietuvių Šaulių Sąjungos 

Tremtyje Trakų rinktinė lapkri
čio 4, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Maironio Parko apatinėje salėje 
rengia literatūros popietę su 
programa, kurią atliks aktorius 
Vitalis Žukauskas iš New Yorko.

Ateidami į šią popietę atsineš
kite linksmą nuotaiką, o aktorius 
V. Žukauskas dar linksmiau jus 
nuteiks. Bus pietūs — bufetas.

Gautas pelnas skiriamas lietu
viškai spaudai paremti. Kilnus 
tikslas, nes mūsų lietuviška 
spauda vargsta.

J. M.

HARTFORD, CONN.
Į New Havene rengiamą kon

certą spalio 7 Hartfordo Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdyba organizuoja autobusą. 
Kreiptis į D. Grajauskiene, tel. 
658 - 6452 ar į valdybos narius. 
Koncerto programą atliks “Švie
sos” ansamblis iš Vilniaus.

Metinis rudens balius, ren
giamas LB Hartfordo apylinkės 
valdybos,įvyks, lapkričio 24 Šv. 
Andriejaus parapijos salėje. Pro
gramą atliks muzikos vienetas 
“Vilčinskas” iš Lietuvos. Dėl in
formacijų ir bilietų kreiptis į Bi
rutę Zdanytę — tel. 232 - 5151 
at Birutę Bernotienę — tel. 521 
- 5773. . D.G.

Su malonumu VĖTROS ansamblis pristato

Kviečiame praleisti popietę su mumis. Lietuviškas liaudies dainas ir 
šokius atliks 48 dainininkai, šokėjai ir muzikantai iš Vilniaus 

Pedagoginio Instituto pasižynjėjusio ansamblio Šviesa.

Sekmadienį, Spalio 7 3 vai. popiet

Wilbur Cross High School, New Haven 
(6 išvažiavimas nuo 1*91 greitkelio)

Bilietai $15. Po koncerto bus vaišės šv. Kazimiero parapijos salėje, 339 
Greene St. Bilietų, reservacijų ar papildomų žinių reikalais skambinti 

CT Lietuvių Ryšių Centrui, (203) 521-7057, 
Juozui Karmuzai, (203) 457-1236.

Rimui Bitėnui, New York, (914) 961-7041 
. KASA-Waterbury, (203) 756-5223 

Bostono Lietuvių Informacijos Centrui, (617) 464-0148

gerai žinomi, nes tas jiems daug 
padėjo ir jie už tai buvo visada 
dėkingi”. Ši apibūdinimą gali 
patvirtinti ir lietuvių akademijos 
kolegos bei kitų sričių bendra
darbiai, su kuriais dr. Vaičaičiui 
tenka kartu dirbti.

Aprašyme toliau pažymėtos 
dr. Vaičaičio mokslinio pasi
ruošimo ir profesinės kaijeros 
gairės. Illinois - Urbana univer
sitete gavęs aeronautikos inžine
rijos bakalauro, magistro ir dok
torato laipsnius, 1970 metais 
pradėjo dėstyti Columbia uni
versitete ir tenai 1980 m. gavo 
pilno profesoriaus teises ir titulą. 
Mokslo kelyje buvo apdovanotas 
eile iškilių atžymėjimų, parašęs 
apie šimtinę mokslinių straips
nių, skaitęs paskaitas ir vado
vavęs seminarams Šiaurės Ame
rikoj, Europoj ir net Lietuvoj. 
Kaipo aeronautikos ir 
struktūrinės dinamikos special
istas, dr. Vaičaitis, šalia pro
fesūros Columbia universitete, 
atlieka konsultacijos projektus 
NASA ir kitų valstybinių bei pri
vačių institucijų programose.

Galima tik stebėtis, kad dr. 
Vaičaitis, tiek užsiėmęs mokslo, 
ir profesijos darbais, randa laiko 
dalyvauti ir lietuviškoj veikloj. 
Chicagoj jis buvo žinomas kaip 
uolus sportininkas, vėliau New 
Yorke Lietuvių Atletų Klubo 
treneris, Maironio mokyklos 
mokytojas, mokyklos ir skautų 
tėvų komiteto pirmininkas, o pa
skutinius 4 metus KASOS kredi
to unijos tarybos pirmininkas. 
Su mokslinėm paskaitom yra da
lyvavęs išeivios lietuvių Mokslo 
ir Kūrybos simpoziumuose, o 
1989 metais buvo šeštojo simpo
ziumo visos programos organiza
torius ir vedėjas.

Mielam dr. Vaičaičiui nuo
širdūs sveikinimai pasiekus tokio 
pranašaus akademinės instituci
jos pripažinimo. Sveikinimai ir 
jo šeimai nuo visų kolegų ir ben
dradarbių, kurie didžiuojasi ir 
džiaugiasi turėdami mieląjį pro
fesorių Rimą savo tarpe.

Alg. Š.

mas ir rūpesčius. Lietuviams ku
nigams be abejo, ypač rūpėjo iš
girsti kuo daugiausia žinių iš Lie
tuvos ir Pabaltijo kraštų. Posė
džiai ir diskusijos buvo labai gy
vos.

Išrinkta nauja Kunigų Vie
nybės centro valdyba iš šių 
asmenų: kun. A. Kontautas — 
pirmininkas, vicepirmininkai — 
kun. J. Matutis/ kun. J. Pakalniš
kis, kun. J. Rflcteraitis, kun. R. 
Krasauskas, kun. Z. Smilga, sek
retorius kun. V. Cukuras, iždi
ninkas kun. F. Karvelis.

Kunigų Šalpos Draugijos va
dovybė išrinkta iš trijų asmenų: 
kun. V. Cukuro, kun. R. Krasau
sko ir kun. J. Pakalniškio.

Skirstantis po seimo, buvo 
gauta telegrama, kad kitais me
tais pas mus lankysis Vilkaviškio- 
Marijampolės vyskupas Žemai
tis. Jis pažadėjo vadovauti reko-. 
lekcijoms, kurios bus Putname 
1991 birželio 10-14. K. V. C.

iš viSur

Dalis “Šviesos” ansamblio dalyvių. Švečiai iš Lietuvos su grakščia programa pasirodys 
New Havene spalio 7, sekmadienį, 3 vai. popiet.

VĖTRA” PAKVIETĖ “ŠVIESĄ”

Vilniaus Pedagoginio instituto 
liaudies dainų ir šokių ansamblis 
“Šviesa” atvyksta į Ameriką ir 
koncertuos keliose vietovėse. 
Ansamblis, įkurtas 1954 m., lie
tuviška daina ir šokiais skatino 
lietuvius išlikti lietuviais visais 
priespaudos ir lietuviškos kul
tūros žlugdymo laikais. Ansam
blio nariai, kurių yra daugiau 
kaip šimtinė, beveik visi yra stu
dentai, besirengią tapti mokyto
jais. Dėl to ansamblio nariai nuo
lat keičiasi. Amerikon jų atvyks
ta apie 50.

Ansamblis dėl įdomios ir gerai 
atliekamos programos gerai 
žinomas Lietuvoje, nes koncer
tavo daugelyje vietovių, taip pat 
koncertavo ir buvo gerai įvertin
tas Vokietijoje, Suomijoje, Itali
joje, Graikijoje, Lenkijoje, Ven
grijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Turkijoje ir kitose valstybėse. 
Dabar ansambliui vadovauja: 
meno vadovas Juozas Jauniškis, 
chorui — Jeronimas Žitkevičius 
ir Vilius Tavoras, orkestrui —; 
Vida Palubinskienė ir Vladas 
Černiauskas, šokėjams — Vaclo
vas Paukštė ir Violeta Likšienė 

necticut apygardos globoje šį pa
vasarį. Jo direktorė — Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė, administra
torė — Zina Dresliūtė.

“Šviesos” ansamblio koncer
tas įvyks spalio 7, sekmadienį, 3 
vai. popiet Wilbur Cross High 
School, New Havene. (Žiūr. 
skelbimą, šiame puslapy).

Connecticut valstijoje ir 
aplink ją esančiose valstijose gy
veną lietuviai ir lietuviškos 
kilmės amerikiečiai turėtų daly
vauti šiame koncerte, nes galės 
pasigėrėti lietuviškos kultūros 
pasireiškimo programa ir parem
ti lietuvišką veiklą, ypač “Atgi
mimo” mokyklą, “Vėtros” tauti
nių šokių grupę ir “Šviesos” an
sambliečius. Verta pakviesti 
koncertan ir kaimyną amerikietį.

' Juozas Kriaučiūnas

ir šokėjams akomponuoja Juozas 
Žilys.

Septynerius metus gyvuojanti 
New Haveno tautinių šokių 
šokėjų grupė “Vėtra”, dabar va
dovaujama grupės administrato
riaus Juozo Karmuzos ir šokių 
vadovės Vaivos Vėbraitės-Gus- 
tienės, prisidedant lietuviškai 
šeštadieninei mokyklai vardu 
“Atgimimas”, kurios direktorė 
yra Genovaitė Zdanienė, taip 
pat paremiant LB Lietuvių Ry
šių Centrui Connecticut valsti
joje, pakvietė Vilniaus “Šviesą” 
atlikti koncertą New Havene.

New Haveno “Vėtros” šokėjų 
yra apie 25, kurių trečdalis nelie
tuviai, bet mielai jungiasi į šią 
šokių grupę. Jie atlieka progra
mas lietuvių ruošiamose šventė
se ir minėjimuose, kartais iš
vyksta ir į kitas lietuviškas kolo
nijas parodyti lietuvių tautinių sas, kuriame dalyvavo 7 skulpto- 
šokių grožį. “Atgimimo” šešta- riai. Laimėjo Vytautas Kašuba iš 
dieninė mokykla praėjusiais me- JAV ir Regimantas Midvikis iš 
tais turėjo mokinių: 22 vaikus ir Lietuvos. Jiems abienjs paskir- 
10 suaugusių. Praeitais metais ši 
mokykla ypatingų finansinių 
sunkumų’ neturėjo. Lietuvių 
Ryšių Centras įsteigtas LB Con-

— Gedimino paminklui pa
statyti buvo paskelbtas konkur- 

tos premijos po 2000 rublių. 
Konkurso rengėjai dar nepa
skelbė kurio autoriaus kūrinys 
bus vykdomas.

— JAV Valstybės Departa
mentas, atsakydamas į JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko dr. 
A. Razmos raštą dėl JAV laikyse
nos Baltijos kraštų atžvilgiu, pra
neša, kad abiejų Vokietijų sujun
gimo patvirtinimas dar nereiš
kia, kad visos pasaulinės pokario 
problemos tuo būtų išspręstos. 
A V oficiali laikysena Baltijos 

kraštų atžvilgiu liekanti ta pati.

— Egidijus Mažintas, Kauno 
Muzikinio Teatro solistas, dai
nuos bankete spalio 6 Detroite, 
Airport Hilton Inn viešbuty, kur 
spalio 5-7 vyks JAV LB XII-tos 
tarybos trečioji sesija.

— “Šviesa”, Vilniaus Pedago
ginio Instituto dainos, šokių ir 
muzikos ansamblis, atvyksta 
gastrolėms iš Lietuvos ir savo 
pirmą koncertą Amerikoje atliks 
Washingtone spalio 5, penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Georgetown 
Preparatory Visitation School, 
1524 35th St. N. W., Washing- 
ton, D.C. Bilietus bus galima įsi
gyti prie įėjimo. Koncertą rengia 
VVashingtono LB apylinkė.

— Lietuvos vyčių Vidurio 
centro apygardos suvažiavimas 
vyks spalio 5-7 Southfield, 
Mich., Hampton Inn viešbuty.

— VVashington, D.C., spalio 
6-7 įvyks “Žolės rietulio’* (field 
hockey) pasaulio čempijonato 
žaidynės. Iš Šiaulių atvyks “Tau
ro” mergaičių komanda, perei
tais metais laimėjusi šį čempijo- 
natą. Rungtynės vyks pietų 
pusėje tarp Lincolno ir Wa- 
shingtono paminklų.

— VilniąušTėdagoginio insti
tuto nusipelnęs liaudies dainų ir 
šokių ansamblis “Šviesa atvyks
ta su gastrolėmis į Chicagą. An
sambliui vadovauja Juozas Jau
niškis. Jaunimo tautinis ansam
blis “Grandis” maloniai kviečia į 
“Šviesos ansamblio rengiamą 
tautinių šokių ir liaudies muzi
kos koncertą spalio 14 - 15 Chi
cagos jaunimo Centre.

— Dr. Česlovas Masaitis, lie
tuvių krikščionių demokratų są
jungos pirmininkas, išvykoj Lie
tuvą ir vieną semestrą dėstys pri
taikomąją matematiką Kauno 
politechnikos institute. Iki 
sugrįžimo jį pavaduos dr. Alfon
sas Stankaitis, LKDS vicepirmi
ninkas.

— Juozo Malikonio, čia besi
lankančio Kauno Muzikinio Tea
tro solisto, koncertas įvyks 
rugsėjo 30, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Šv. Juozapo mokyklos 
didžiojoje salėje, 29 John St., 
VVaterbury, Coųn. Programoje 
lietuvių kompozitorių dainos ir 
operų arijos. Akomponuos muz. 
Jurgis Petkaitis iš Hartfordo. 
Koncertą rengia VVaterburio LB 
apylinkės valdyba.

— Dr. Milda Danytė, pa
rašiusi kelias knygas anglų kalba, 
iš Kanados išvyksta į Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą 
dėstyti anglų kalbos.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: D. D. Bobelienė. St. Peter- 
sburg, Fla., A Petrash, Rich- 
mond Kili, N. Y. Užsakė kitiems: 
K. Česonis, Baltimore, Md. — 
D. Chesonis, Chiopyle, Pa. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



DARBININKO SKAITYTOJĄM
; SKAITYTOJAM palengvinti Išsiųsti prenumeratą 

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

Atsilyginu už 1990 metus. '
Prašau pratęsti prenumeratą 1991 metams. □

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

Adresas.........-............. ................................ ........ ......................

• •••••••••••••••••••e*

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

Už kalendorių $.;......

Spaudai paremti $........

Skiriu stambesnę auką 1990-sukaktuvių 75- metų proga.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
DAR GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS

A. Šapoka — Lietuvos Istori
ja, 20 dol.

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

J Brazaičio — Raštai. Vienų 
vieni. 10 dol.

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

A. Merkelio — Vincas Kudir
ka. 15 dol.

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

, A. Rūtos — Mėlyūo Kar
velėlio Šviesa. Romanas. 12 dol.

J. Audėno — Paskutinis 
posėdis. 5 dol.

K. Trimako - Ieškančiojo pėd
sakai. 10 dol.

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

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

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

J. Aisčio — Poezijos rinktinė. 
8 dol.

J. Puzino — Rinktiniai raštai.
2 tomąipo 25 dol.

LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

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

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

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

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

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

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

Persiuntimui pridedama 1.50 
- dol.

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 geriausią elektroniką, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą.

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY
212465-0621

Šios ir kitos lietuviškos knygos 
bei lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
mi Darbininko spaudos kioske,

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

1 LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMĄ KAUNE dar tu
rime vietų. Bus parūpintas tran-

> sportas j Kauną bei nakvynė su
važiavimo metu. Ruduo akty- 

, viausias laikas Lietuvos kultūri-
niame gyvenime. Kviečiame^ ir 
ne gydytojus vykti kartu, kol aar 
yra galimybė vizas gauti. Ke
lionė spalio 1-18 dienomis. 15 
dienų Lietuvoje ir 2 Kopenhago
je. Pilna kaina $1965.00. Prašo
me kreiptis: G. T. INTERNA
TIONAL, INC., 9525 S. 79th 
Avė., Hickory Hills, IL. Tel. 
(708) 430 - 7272.

Išnuomojamas studio apart- 
ment. Woodhavene. Pageidau
jama vienas asmuo arba dirban
čiųjų pora. Skambinti vakarais 
(718) 235 - 3961.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

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

LIETUVA IR SUOMIJA - 13 dienų kelionė 
10 naktąrVHnTuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija 
Kelionė Nr. 106 lapkričio 7 - 19 
$1,699,00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,899.00 iš Chicagos 

■'
SV. KALĖDOS IR NAUJI METAI LIETUVOJE

15 dienų kelionė. J 2 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 brožlūral kreipkitės adre
su:

BALTICTOURS 
77 Oak St., Suite 4 
Newton.MA, 02164

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

NEWYORKE: 86-21114th Street, Richmond Hili; N. Y., 11418 718-441-6401

t

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

CHICAGOJ: 2615 W. 71stStreet, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

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

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

WATERBURY: 6CongressAvė., Waterbury, CT 06708, 203-756-5223

Aukštų nuošimčių taupymo sąskaitos Ir certifikatal, 
jvairios paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje* KASOJE —

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



Tautos šventės minėjimas
Kasmet Martyno Jankaus šau

lių kuopa Brocktone vienu ar 
kitu būdu suruošia Tautos 
šventės minėjimą. Ligi šiol 
dažniausiai tai buvo daroma per 
Laisvės Varpą. Šiemet toks 
šventės minėjimas įvyko rugsėjo 
9 d.

Jis buvo dviejų dalių:
1. Mišios už Lietuvą, aukotos 

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje, organizacijoms daly
vaujant su vėliavomis. Mišias au
kojo ir šventei pritaikytą pamok
slą pasakė klebonas kun. Petras 
Šakalys, iškeldamas šventės reli
ginį aspektą ir maldos galią.

2. Tuoj po mišių salėje po baž
nyčia iškilmingas susirinkimas, 
kuriame Vytauto Didžiojo atsta
tyto Kaune didingo paminklo 

A. A.
ALGIMANTUI DRAGŪNEVIČIUI

mirus Hartforde, nuoširdžiai užjaučiame jo brolį, 
mūsų bičiulį Vttolj su šeima bei giminėmis ir kartu 
liūdime.

Dana ir Jonas Bitėnai

A. A.
BENJAMINUI ČEPONIUI,

ilgamečiu! mūsą klubo pirmininkui, mirus, žmoną Ele
ną, sūnus Petrą, Povilą, dukrą Mariją Eleną, taip pat 
seserį Janiną Tamullonienę Lietuvoje ir penkis 
anūkus bei visų jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 
liūdesio valandoje.

Suffolk apskrities Amerikos 
Lietuvių piliečių klubas

žmonai ir motinai

vyras Vytautas Vaičiulis 
sūnus Edmundas Vaičiulis

Mūsų mylimai

BRONISLAVAI VAIČIULIENEI, 
sulaukusiai 76 metų amžiaus, rugsėjo 1 d. mirus, šir
dingai dėkojame klebonui kun. Vytautui Palubinskui 
už lankymą ligoninėje, Tėv. Leonardui Andriekul, 
OFM, už lankymą ligoninėje Ir aprūpinimą Šv. Sakra
mentais, Tėv. Antanui Prakapui, OFM, už lankymą li
goninėje Ir atkalbėjimą maldų šermeninėje, klebonui 
emeritui kun. Jonui Pakalniškiui, Lietuvių pranciško
nų viršininkui Brooklyne Tėv. Antanui Prakapui, OFM, 
ir kuri. Vytautui Piktumai už aukojimą mišių Apreiški
mo parapijos bažnyčioje bei palydėjimą į Cypress 
Hills kapines. Darblnlnlnko redaktoriui Tėv. Kornelijui 
Bučmlul, OFM, Darbininko administratoriui Tėv. Pet
rui Baniūnul, OFM, Br. Pranciškui Malukul, OFM už 
apsilankymą Ir maldas šermeninėje.

Dėkojame Astai Butkutei už taip gražų giedojimą 
bažnyčioje, vargonininkei Gintarei Bukauskienei už 
grojimą vargonais, Marytei Shallns Ir Onutei Baraus
kienei už taip gražų laidotuvių sutvarkymą, draugams, 
pažįstamiems bei giminėms už padovanotas gėles, 
daugybę užprašytų mišių, vienaip ar kitaip pareikštas 
užuojautas, taip pat aukas Kultūros Židiniui, Religinei 
Šaipai ar Tautos Fondui, palydėjuslems j kapines Ir 
dalyvavusiems polaidotuvlniuose pietuose.

Nuliūdę

fone kalbėjo Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis ir paro
dytas filmas apie tremtinių palai
kų iš Sibiro tolimųjų plotų parga
benimą į Lietuvą. Kalbėtojas 
ryškino šventės tautinę prasmę 
ir paskirtį, rišdamas ją su gyve
namuoju momentu, lietuvių tau
tos vedama kova už Lietuvos val-
stybinguimo atstatymą ir įtvirti
nimą, siekimu lietuvių tautai 
šviesesnės ateities.

Anot kalbėtojo valstybė gali 
būti laikinai sunaikinta, bet ji vėl 
atkuriama, jei tauta išlieka. Taip 
buvo su Lietuva caristinės Rusi
jos okupacijoje ir komunistinio 
teroro siautėjime per 50 metų. 
Abiem atvejais Lietuva atstaty
ta, nes išliko nesunaikinta ir ne
palaužta lietuvių tauta. Tai ver
tinga pamoka ateičiai.

į kalbą įpinta Švitrigailos dra
matiška priesaika prie Vytauto 
Didžiojo karsto Trakuose 1430 
metais, kada visa Lietuva aprau
dojo jo mirtį. Lyg įsijungdami į

Bostone, iškilmingoje Baltijos ir Žalgirio tuntų sueigoje skau
tai savo darbeliais apdovanoja kun. Sigitą Tamkevičių. Nuotr. 
Lilijos Kulbienės

Padėka

tą priesaiką, minėjimo dalyviai 
išklausė jos atsistoję, jos pabai
goje užtraukę Lietuvos himną.

Minėjimo programa buvo trum-
pa, bet gerai išbalansuota. Ji te
truko vieną valandą, dvelkdama 
naujų minėjimo būdų ieškojimu. 
Šia prasme išradingumui nėra 
ribų.

Martyno Jankaus šaulių kuo
pos Brocktone pirmininke jau 
kelintus metus yra Stasė Gofen- 
sienė. Jos vadovaujamos kuopos 
valdybos surengtas Tautos 
šventės minėjimas gražiai pasi
tarnavo Brocktono ir apylinkės 
lietuviams. Šalia Laisvės Varpo 
programoje tą dieną atlikto 
minėjimo tai buvo pirmas viešas 
Tautos šventės minėjimas ne tik 
Brocktono, bet ir Bostono apy
linkėje gyvenantiems lietu
viams. Gaila, kad į jį neatsilankė 
tiek lietuvių, kiek jų galėjo ir 
turėjo atsilankyti. Minėjimų 
svoris glūdi ne tik tų minėjimų 
programose, bet ir skaičiuje tų, 
kurie į juos atsilanko.

Lietuvos skautų atstovas
Česlovas Kiliulis iš Arlingto- 

no, ryšininkas tarp JAV lietuvių 
skautų ir atsikūrusių Lietuvos 
skautų, iškvietė Lietuvos Skautų 
Sąjungos tarybos pirmininką Fe
liksą Šakalį, kuris rugsėjo 14 at
vyko į New Yorką. Iš ten jis išsk
rido į Lemont, III., kur vyko lie
tuvių skautų vadovų suvažiavi
mas. Vėliau svečias lankys dide
snes lietuvių kolonijas, jų tarpe 
ir Bostoną.

Lietuviškos skautijos fondo 
renginys

Šiemet sukanka 15 metų, kai 
veikia Lietuviškosios skautybės 
fondas. Ta proga fondo atstovai 
iš Bostono, Worcesterio ir Hart
fordo ruošia lapkričio 10 d., 7:30 
vai. vak. renginį, kuris vyks Mai
ronio Parke, Shrewsbury, prie 
Worcesterio. Programoje šilta 
vakarienė, meninė dalis, atlieka
ma grupės “Medus” iš Lietuvos, 
o taip pat šokiai, grojant geram 
orkestrui. Renginio reikalais- 
smulkesnės informacijos gauna
mos Bostone pas Vytautą 
Jurgėlą. VVorcesteryje pas Algį 
Glodą, o Hartforde pas Stepą Za- 
bulį.

Kultūrinis savaitgalis
M. Gaižutienės keramikos 

darbų parodos atidarymas ir lie
tuviškų liaudies dainų koncer
tas, kurį atliks vokalinis vienetas 
iš Philadelphijos, įvyks spalio 6, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių klubo trečio aukšto 
salėje.

Marija Gaižutienė keramikos 
meno srityje reiškiasi kaip origi-. 
nali, kūrybinga menininkė. Jos 
kūryba nepakartojama, origina
lios formos ir nuostabios spalvos, 
kurias išgauti keramikoje yra 
nuostabus dalykas.

O ką gi išgirs Bostono lietuviai 
iš muzikos ir balsų vieneto? Tai 
lietuviškos dainos, kurias daina
vo mūsų tėvai, senoliai, broliai, 
seserys ir mes patys. Tos dainos 
sutartinai buvo dainuojamos iš 
kartos į kartą, o jų melodijas tik

nesenai užrašė kompozitorius J.
Kasinskas.

Iš labai nesenų laikų, beveik 
dabarties, daina “Tos mėlynos
gilios akys” išreiškia Lietuvos 
jaunimo nuotaikas. Tai mergai
tės rauda prie jos bernelio parti
zano kapo. Ši daina dainuota 
apie Subačių, Panevėžio ap
skrityje. Repertuare daug ir 
linksmų, nuotaikingų dainų.

Antroji koncerto dalis — lietu
viškas popuri, — kai publika gali 
dainuoti kartu su dainininkais.

Liaudies dainų kvartetą suda
ro smuikas — Brigita Kasinskie- 
nė, gitara — Juozas Kasinskas, 
vokalistai Rasa Krokytė, Bronius 
Krokys ir J. Kasinskas.

Tai puiki dovana Bostono lie
tuviams. Ją suorganizavo Bosto
no tautodailininkai.

Lapkričio 10 d. 7:30 vai. vak. 
Maironio Parke Shrevvsbury, 
prie VVorcesterio, Lietuviško
sios Skautybės Fondo 15 metų 
sukakties minėjimas ir progra
ma.

Lietuvos AT pirm. Vytauto Landsbergio teisinis patarėjas 
Šarūnas Adomavičius Bostone. E k.: susitikimo organizato
rius Gintaras Čepas, politinis konsultantas Jeremiah Cole iš 
Cambridge, MA, ir svečias Šarūnas Adomavičius. Nuotr. J. 
Rentelio

Komp. Juliaus Gaidelio muzi-
kinės kūrybos medžiaga jau su
rinkta, nuvežta į Vilnių ir įteikta 
kompozitoriaus kūrinių knygai 
išleisti redakcijai.

Dėkoju visiems, kurie pa
sirūpino atsiųsti medžiagą: Dir
vos redaktoriui Vyt. Gedgaudui, 
sol. Stasiui Liepui, rašytojui St. 
Santvarai, yperos dirigentui 
prof. Vytautui Marijošiui, Irenai 
Mickūnienei, Kaziui Skisgiriui, 
Juliui Pakalkai, Jonui Grinkui, 
Pranui Šimkui ir visiems ki
tiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie šio garbingo 
Juliaus Gaidelio įamžinimo.

Ypatingai dėkoju Gaidelio 
vyrų choro choristui Vaclovui 
Senūtai, kuris man daug talkino 
surinkti medžiagą, ją sugrupavo 
ir gerai sekretoriavo, skelbė laik
raščiuose ir parašė dalį biografi
jos, kas liečia Bostoną ir Brockto- 
ną.

Juozas Baškauskas

Svečių pranešimas
Rugpjūčio 20 So. Bostono Lie-

tuvių Piliečių dr-jos patalpose 
kviestiems Bostono ir apylinkės 
lietuviams platų ir įdomų pra
nešimą apie padėtį Lietuvoje pa
darė svečiai iš Lietuvos: Au
kščiausios Tarybos pirmininko 
juridinis patarėjas Šarūnas Ado
mavičius ir Aukščiausios Tary
bos tarnautojas Gintaras Kup
činskas.

Apie dvi valandas jie atsaki
nėjo į įvairius klausimus, klausė
si visokių patarimų ir pageidavi
mų. Pašnekesio pabaigoje sve
čiai prašė Lietuvai visokeriopos 
pagalbos, ypač lenkiant šio kraš
to administracijos, kongreso ir 
visuomenės palankumą ir para
mą Lietuvai, o taip pat vykstant 
į Lietuvą vertėjais, patarėjais, 
talkininkais įvairiose srityse. Su
sitikimą su svečiais suorganizavo 
Gintaras Čepas. Jis taip pat pra
vedė pašnekesį su svečiais.



DARBININKAS
.(718)827-1351
.(718)827-1352

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

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

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka būna atidaryta 
sekmadieniais nuo 12:30 v. iki 2 
v. popiet. Visuomenė kviečiama 
pasinaudoti gana turtinga biblio
teka.

Buvusių Eichstatto gimnazi
jos mokinių suvažiavimas bus 
spalio 5, 6 ir 7 dienomis Jaunimo 
Centre Chicagoje, 5620 S. Cla- 
remont Avė., Chicago, III. Spa
lio 5, penktadienį, 7 v. v. Jauni
mo Centre registracija ir paben
dravimas; spalio 6, šeštadienį, 7 
v. v. Tautos namuose, 64 - 22 So. 
Kidzie vakarienė, programa ir 
šokiai. Sekmadienį, spalio 7, 
12:15 jėzuitų koplyčioje pamal
dos. Po pamaldų Jaunimo Cent
re pabendravimas ir atsisveikini
mas. Informacijos reikalais 
skambinti A. Kikilui 708 636 - 
8685.

Feliksas Šakalys, skautininkas 
iš Lietuvos atvyko rugsėjo 14. Jį 
pasitiko Alfonsas Samušis, taip 
pat vyr. skautininkas. Svečiui 
sutikimą skautai surengė Baltijos 
restorane. Po to dar apžiūrėjo 
Kasos įstaigą, gi rugsėjo 15 išvy
ko į Chicagą, kur vyko skautinin
kų suvažiavimas. Jis ir dalyvavo 
tame suvažiavime. Paskui lankė 
ir lanko kitas Amerikos ir Kana
dos vietoves. Per New Yorką į 
Lietuvą grįžta spalio 14.

Kario žurnalo 4 nr. praeitą 
savaitę išsiųstas skaitytojams. 
Karį administruoja Alfonsas Sa
mušis. Redaguoja Balys Raugas.

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI 
ROMOJE

Tėv. Benediktas Jurčys, Lie
tuvos pranciškonas, studijuojąs 
teologiją Romoje, tris mėnesius 
svečiavęsis pas lietuvius pranciš
konus Amerikoje, rugsėjo 22 d. 
iš New Yorko išvyko į Romą. Ten 
studijuoja dar du pranciškonai iš 
Lietuvos — Tėv. Edmundas At
kočiūnas ir Tėv. Aleksandras Mi
lašius.

New Yorko skyr. birutiečių 
susirinkimas įvyks spalio 7, sek
madienį, 2 vai. popiet Ž. Jurie
nės pakvietimu Baltijos” resto
rane, 86 - 21 114 St., Richmond 
Hill.

Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapija rengia 
kelionę į Disneyvvorld, Orlando, 
Fla., 1991 balandžio 26 — 
gegužės 3. Grupė apsistos Days 
Inn Lodge, Lake Buena Vista. 
Dėl informacijų ir rezervacijų 
skambinti: Helen 355 - 5718.

Branduolys kviečia į Gintaro 
Patacko ir Tautvydos Marcinke
vičiūtės poezijos vakarą rugsėjo 
29, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Aušros Vartų parapoijos salėje, 
570 Broome St., New York City 
(prie Varick St.).

Bronys Raila, iš Los Angeles, 
Calif., su žmona buvo išvykę į 
ilgesnę kelionę, aplankė savo 
bičiulius Floridoje, kur dviejose 
vietose kalbėjo Tautos šventės 
minėjimuose. Praeitos savaitės 
viduryje atskrido į New Yorką ir 
svečiayosi pas Aldoną Macke
vičienę. Rugsėjo 23 dalyvavo 
Dirvos laikraščio 75 metų sukak
ties minėjime, kuris buvo 
Kultūros Židinyje. Į Los Angeles 
išskrido rugsėjo 25 d. Bronys 
Raila ilgą laiką buvo radijo žur
nalistas, kalbėjo į Lietuvą per 
Laisvosios Europos radiją. Da
bar jis rašo savo prisiminimus.

Jaunimo šokiai rengiami 
rugsėjo 29, šeštadienį, 9:30 v.v. 
Baltijos restorane. Įėjimo auka 6 
dol. Šokiams muziką tvarko Lau
ra Šatinskaitė. Taip pat gros ir 
akordeonistas. Šokius rengia 
New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga.

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

Blusų turgus, rengiamas New 
Yorko Lietuvių Atletų Klubo, 
įvyks rugsėjo 29 - 30, šeštadienį 
ir sekmadienį, nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. vak. Kultūros Židinyje. 
Atletai dėkoja blusų turgaus rė
mėjams, kurie pereitų ir užpe- 
reitų metų panašiuose turguose 
dalyvavo, talkino, o taip pat pri
sidėjo savo daiktais prie išparda
vimo pasisekimo. Ir šiais metais 
Lietuvių Atletų klubas prašo pa
galbos, talkos ir daiktų išpardavi
mui. Smulkesnes informacijas 
teikia Vida Jankauskienė. Jos 
telef. 718 849 - 2260.

Dail. Marijos Žukauskienės 
meno parodoje Kultūros Židinio 
apatinėje salėje spalio 6-7 bus 
ir Giedrės Kulpienės gintaro dir
biniai - gėlės. Parodą rengia ir 
visus maloniai kviečia atsilankyti 
Lietuvių Atletų Klubas.

Jau penktas mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G. T. INTER
NATIONAL raštinė Vilniuje. 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti į Lietuvą užeiti pas ponią 
Lilę. Galima pasiūlyti visą eilę 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
transportas privačiam pasivaži
nėjimui į gimtines, teatro ir ope
ros bilietų užsakymai, rezervaci
jos restoranuose ir visa eilė kitų 
paslaugų. Adresas Vilniuje: Tilto 
sk-gvė 8/2. Tel. 62-81-09.

DAIL. MARIJOS ŽUKAUSKIENĖS
MENO PARODA

vyks 1990 m. spalio mėn. 6-7 dienomis 
Kultūros Židinio apatinėje salėje, 

355 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Parodos atidarymas spalio 6 d. 7 vai. vak. 
Lankymo valandos: spalio 6 d., 12 vai. - 9 vai. vak. 

spalio 7 d. 12 vai. — 3 vai. popiet

įeinant aukojama

Parodą globoja Ir visus maloniai kviečia 
atsilankyti

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

P. V. Vygantas iŠ Dalias, Tx, 
atnaujino prenumeratą su dvigu
bu prenumeratos mokesčiu ir 
auka. Ačiū už 40 dol. čekį.

V. Biknevičius iš Seminole, 
Fla., prie metinės prenumeratos 
pridėjo 30 dol. Darbininko spau-

kers, N. Y., Darbininko sukaktu
vinių metų proga paaukojo 50 
dol. Padėka geradarei.
J. Birutis iš Orlando, Fla., an

tri metai atsiunčia po dvigubą 
prenumeratos mokestį 40 dol. 
Dėkingi Darbininko leidėjai.

Brocktono seselės iš Mass., 
taip pat atsiuntė dvigubą prenu
meratos mokestį 40 dol. Labai 
ačiū Joms.

L. Kurkulis iš Rochester, 
N.Y. atsiuntė 45 dol. prenume
ratai apsimokėti. Dėkinga admi
nistracija.

Stasys Dėdinas iš St. Croix 
Karibų salų atsiuntė dvigubą 
prenumeratos mokestį 40 dol. 
Dėkui už paramą.

Mykolas Manomaitis iš Bo
ston, Mass., visada remia Darbi
ninką. Ačiū-už atsiųstus 40 dol. 
ir linkėjimus.

Joseph Korkutis iš Dorches- 
ter, Mass., atsiuntė 100 dol. 
Darbininkui prenumeratai ir li
kutį paskyrė išlaidoms už kalen
dorių bei spaudai paremti. Labai 
ačiū už paramą.

N aujo Brooklyno vyskupo 
Daily ingresas buvo rugsėjo 21, “ 
penktadienį. Dalyvavo daug ku
nigų, jų tarpe ir lietuviai kunigai 
iš Brooklyno.
Elena Kepalaitė, skulptorė, 

su viena skulptūra, reljefu, daly
vauja Leverhouse galerijos paro
doje, 390 Park Avė., prie 53 St. 
Parodoje dalyvauja metropolijos 
tapytojai ir skulptoriai. Paroda 
prasidėjo rugsėjo 11 ir baigiasi 
spalio 1 d. Skulptorė ir daili
ninkė Elena Kepalaitė atostoga
vo Santa Monica, Calif., pas savo 
seserį. Iš ten buvo nuvykusi į 
Las Vegas ir dalyvavo Amerikos 
poetų šeštame kongrese, nes ji 
pati rašo eilėraščius angliškai. 
Kaip įdomų faktą iš to kongreso 
E. Kepalaitė pasakoja, kad ten 
eiles skaitė Natasha Barovvskie. 
Vieną eilėraštį baigė “Free Lit- 
huania”.

Petras Jurgėla, lietuviškos

dos reikalams. Labai ačiū.
•A. Razgaitis iš Glen Ridge, 

N.J., treti metai gausiau pare
mia spaudą. Šiemet su prenu
meratos atnaujinimu atsiuntė 50 
dol. Ačiū už paramą.

Kazys Kulys iš Allendale, 
N.J., ketveri metai savo dosnu
mu remia spaudą. Atnaujino 
prenumeratą, pridėdamas 30 
dol. auką. Padėka spaudos 
rėmėjui.

D. Navickienė iš Westlake 
Villagė, Calif., atsiuntė 50 dol. 
prenumeratai atnaujinti bei 
spaudos parėmimui. Ačiū už 
dosnumą.

Juozas Lugauskas iš Woodha- 
ven, N.Y., nuolat remia spaudą. 
Darbininko jubiliejinių metų, 
proga vėl atsiuntė 150 dol. auką, 
Padėka už dosnumą.

Ona Gustaitis iš Memmin- 
gen, Vokietijos, atnaujino pre
numeratą su 45 dol. auka. 
Padėka spaudos rėmėjai.

Eduardas Meilus iš Shrew- 
sbury, Mass., atsiuntė prenu
meratos mokestį, pridėdamas 40 
dol. čekį. Labai ačiū.

Ona Ivašldenė iš So. Boston, 
Mass., šešti metai atsiunčia po 
100 dol. prenumeratai. Darbi
ninko jubiliejinių metų proga 
palinkėjo gražių sėkmių. Labai 
ačiū už dosnumą.

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių pranciškonų visuoti
nis suvažiavimas įvyko rugsėjo 
20 - 21 dienomis Kennebunk- 
porte, Maine. Aptarti svarbūs 
reikalai, liečią veiklą išeivijoje ir 
Lietuvoje, kur sunkiose sąlygose 
išaugo nauja pranciškonų karta. 
Visų noras yra dirbti vieningai. 
Suvažiavime taipgi prisiminti ir 
Tėvų Jurgio Gailiušio, Petro 

skautijos įkūrėjas, pirmūnas, dėl Baniūno, Leonardo Andriekaus 
širdies priepuolio rugsėjo 9 buvo 
paguldytas į ligoninę. Šią savaitę 
jau tikisi išeiti iš ligoninės.

Benjaminas Čeponis, gy
venęs Smithtovvri, N. Y., po ilgos 
ligos mirė rugsėjo 24 d., su
laukęs 71 m. Velionis ilgus me
tus energingai vadovavo Suffolk 
apskrities Amerikos lietuvių pi
liečių klubui. Jo dėka ši 1922 me
tais įsikūrusi organizacija prieš 
30 metų buvo apginta nuo kai
riųjų elementų, norėjusių klubą 
likviduoti. B. Čeponis buvo lie
tuvis patriotas, prityręs bitinin
kas ir didelis medžiotojas. (A. 
M.)

G. T. INTERNATIONAL pa
rūpina jūsų giminėm bilietus iš 
Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga, New Yor- 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Čika- 
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vilnius/Berlynas/New 
Yorkas kaina nuo $944.00 iki 
$1261.00 ir Vilnius/Berlynas/ 
Los Angeles kainjųnuo $1223.00 
iki $1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas in
formacijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G. 
T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 S. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430 - 7272.

50 metų kunigavimo jubiliejai.

GALIMA UŽSISAKYTI 
“LIETUVOS AIDĄ”

Bronius Juodelis yra pakvies
tas Lietuvos Respublikos valsty
binio dienraščio Lietuvos Aido 
įgaliotiniu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

i Lietuvos Aido 5 numeriai siu
nčiami oro paštu voke kartą į sa
vaitę. Prenumerata metams 85 
dol. Čekius rašyti: Lietuvos Aido 
vardu ir siųsti su užsakymu: Bro
nius Juodelis, 239 Brookside 
Lane, Willowbrook, Iii. 60514.

’ G. T.-INTERNATIONAL, INC. 
rašo vietinius bilietus ir tvirtina 
Aerofloto reisus atvykstantiems 

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

Knygos Lietuvai yra priima
mos penktadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 12 vai. dienos Kultūros 
Židinio sportininkų kambaryje. 
Labiausiai pageidaujamos kny
gos lietuvių kalba. Taip pat pri
imamos ir anglų kalba knygos, 
kurios yra universitetinio lygio, 
nepasenusios, ir techniški, 
moksliški žurnalai. Lietuvių kal
ba priimamos visokiom temom 
knygos. Aukotojai prašomi prie 
dėžių pridėti ir sąrašą aukojamų 
knygų. Konteineris su knygom 
išvyks iš New Yorko į Kauną spa
lio mėnesį. Lietuvą jau yra pa
siekę du Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos knygų konteineriai. 
Kalėdom yra ruošiama; special
us konteineris, kuris skiriamas 
našlaičių ir senelių globai. Infor
macijai kreipkitės į Lietuvių Ka- 

i talikų Religinės Šalpos darbuo
tojus Rasą Razgaitienę ir Andrių 
Adams įprastom darbo valan
dom 718 — 647 - 2434.

G. T. INTERNATIONAL, 
INC. nauja paslauga: užtikrin
tas pristatymas žemiausia kaina 
7 dienų laikotarpyje. Dabar ne
reikia rūpintis ar pasiųstas kargo 
ateis neišdraskytas ar visai jo ne
gausite siųsdami jį per Maskvą. 
Už $1.25/svaras (minimumas 
10O svarų) jūsų siuntinys bus pri
statytas į Rygos muitinę. Kreip
tis — G. T. INTERNATIONAL 
INC, Cargo Division, 9525 
South 79th Avė., Hickory Hills, 
IL 60457. Telefonas (708) 430 - 
7334.

DIRVOS SUKAKTIES KONCERTAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Nors Dirvos 75 metų sukaktis 
yra ateinančiais metais, bet ji mi
nima jau šiemet. Minėjimai 
buvo Chicagoje, Los Angeles, 
dabar New Yorke. Dar bus pa
minėta Bostone. Minėjimai — 
koncertai rengiami vienu tikslu, 
kad būtų galima išlaikyti Dirvą. 
Jai reikia aukų.

Minėjimui buvo sudarytas di
dokas komitetas, kuriam pirmi
ninkavo Aleksandras Vakselis.

Minėjimas buvo surengtas 
rugsėjo 23 Kultūros Židinyje. Jį 
ir pradėjo pirmininkas. Invoka- 
ciją sukalbėjo Tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM, sugiedotas 
Lietuvos himnas. Paskaitą skaitė 
inž. Pijus Jaunutis Nasvytis. 
Kalbėjo su humoristine nuotai
ka, nuspalvindamas praeitį, ryš
kindamas veikėjus, redaktorius, 
kviesdamas aukoti laikraščio iš
laikymui.

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO

Sukakties proga žodžiu sveiki
no Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, Irena Kriaučeliūnienė, 
Dirvos vajaus komiteto pirmi
ninkė, iš Chicagos specialiai at
vykusi į šį koncertą. Sveikino ir 
LB NY apygardos pirm. Vytau
tas Alksninis, Tautos Fondo ta
rybos pirmininkas Jurgis Valai- 

1 tis. Ir V. Alksninis ir J. Valaitis 
įteikė auką Dirvai.

Antrąją programos dalį pradė
jo pianistas iš Lietuvos Povilas 
Stravinskas, paskambinęs M. K. 
Čiurlionio ir Fr. Chopino po du 
kūrinius. Solistė Regina Žyman- 
taitė-Peters padainavo keturias 
arijas iš operų ir dvi lietuviškas 
dainas. Jai akomponavo Metro
politan operos dirigentas Will- 
iam Vendice.

Abu menininkai pasirodė pa
kiliai, apdovanoti gėlėmis. Pro
gramai vadovavo Giedrė Stan
kūnienė.

Po programos buvo vaišės, at
gaiva, laimėjimų traukimas. Visi 
geroje nuotaikoje praleido vaka
rą. Publikos buvo apie 200. (p.j.)

Darbininko skaitytojai, 
siųsdami prenumeratos 
kestį, prisidėję aukomis už ka
lendorių, įvairius patarnavimus 
ar šiaip spaudą parėmę:

Po 20 dol. — V. Balsys, St. 
Petersburg, Fla., A. V. Sperau- 
skas, Pamona, N.Y.

15 dol. — L. Senken, Brook
lyn, N.Y.

Po 10 dol. — E. Markevičius, 
Worcester, Mass., F. Alexis, 
Herdwick, Mass., A. Pitkunigis, 
Scotch Plains, N.J., A. Stanis, 
Toms River, N.J., J. Bucevičius, 
Baltimore, M D, C. Žitkus, Bal- 
timore, M D, M. Minikauskas, 
Westboro, Mass., S. Griežė, 
Dorchester, Mass., S. Žeberta- 
vičius, Perlin, N.J., A. Maculai- 
tis, Valley Stream, N.Y.
Grajauskas, Orlando, Fla., F. 
Vecka, St. Petersburg, Fla., D. 
Snarskis, Thompson, Conn., J. 
Caesar, Windsor, Conn., J. 
Stašaitis, Brockton, Mass.

at-
mo-

D.

7 dol. — E. Pūrelis, West 
Palm Beach, Fla.

Po 5 dol. — E. Karpus, Brook
lyn, N.Y., dr. B. Svoguų, El-> 
mont, N.Y. V. Pimonow, Brook- v 
line, Mass., dr. A. Budreckis, 
Wollaston, Mass., F. Darey, 
Colonia, N.J., B. Karaska, Del- 
ran, N.J., D. Grajauskas, Sim- 
sbury, Conn., W. Janson, Hyan- 
nis, Mass., S. Mikulskis, Wood- 
haven, N.Y., R. Rajus, Howard 
Beach, N.Y., J. Andrejauskas, 
Cleveland, OH, V. Bražėnas, 
Bonita Springs, Fla., B. Vigelis, 
Mays Landing, N.J., V. Kligys, 
Edison, N.J., B. Papšys, Los 
Angeles, Calif., V. Jautokas, 
Chicago, 111., E. Ramonis, 
Brooklyn, N.Y., V. Morkūnas, 
Woodhaven, N.Y., Al Paliulis; 
Saugus, Mass., A. Šliogeris, 
Marlborough, Conn., U. Yoku- 
bonis, Pennsauken, N.J.X L. 
Bandziukas, Northglenn, CO, 
T. Jennings, Berlin, Conn., J. 
Tamulis, Keene, N.H., B. Ur- 
bonas; St. Petersburg, Fla.

2 dol. — P. Pūkas, North Chi
cago, III.

Visiems ' aukotojams nuo
širdžiai dėkoja Darbininko ad
ministracija.

“ANTIS”
SKRENDA PER ATLANTĄ

Pagaliau j New Yorkę atvyksta super roko grupė iš Lietu
vos—“ANTIS”. Aplankiusi beveik visas Vakarų 
Europos šalis, ši grupė koncertuos Kultūros Židinyje

SPAUO 12, PENKTADIENj, 8 VAL VAK.
< BILIETAI PRIE JĖJIMO 12 DOL 

KONCERTĄ RENGIA IR VISUS KVIEČIA 
LB MANHATTANO APYLINKĖS VALDYBA 

IR NEW YORKO JAUNIMO SĄJUNGA

Platesnė informacija:

Rimvydas Glinskis 212 222 - 6501 
Rūta Virkutytė 718 846 - 8824

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo 
METINIS BLUSŲ TURGUS 

ĮVYKS RUGSĖJO 29 - 30, ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ

NUO 10 VAL RYTO IKI 5 VAL VAK. 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Pelnas skiriamas paremti sportininkų kelionei j 1991 
m. žaidynes Lietuvoje.

Lietuvių Atletų Klubas kviečia visus atsilankyti bei 
paaukoti dar kitiems vartojamus daiktus.

Bus ne tik vartotų, bet ir visai naujų daiktų, ypač 
daug bus lietuviškų!

Veiks kavinė, kur bus galima nusipirkti lietuviški 
pietūs, kava, napoleonas, raguolis ir Lt

Daiktus galima atvežti j Kultūros ŽklinJ nuo 
rugsėjo 24 d., arba skambinti Vidai Jankauskienei 718 
- 849 - 2260.


