
Savaitės 
įvykiai

Afrikos Nacionalinis Kongre
sas pasiūlė kaip galima greičiau 
sušaukti visų Pietų Afrikos poli
tinių partijų konferenciją, kurio
je būtų aptarti būdai, kaip pri
versti baltųjų vyriausybę suda
ryti įvairiarasę laikiną vyriau
sybę. Jei bus pritarimo, konfe
rencija gali įvykti dar rugpjūčio 
ar rugsėjo pradžioje.

Sukilėliai, kovojantys prieš 
Sovietų remiamą Azerbaidžano 
vyriausybę, sustiprino savo 
veiksmus, užimdami kelią, ku
riuo vyksta pagrindinis susisieki
mas su sostine Kabulu. Spauda 
rašo, kad Azerbaidžano vyriau-
sybė gaunanti iš Maskvos apie 
$300 milijonų paramos per 
mėnesį.

Prez. Bush, po viršūnių kon
ferencijos, keletui valandų su
stojęs Ukrainos sostinėje Kijeve 
ir kalbėdamas parlamente, 
laikėsi neutralios politikos. Iš 
vienos pusės jis rėmė laisvės ir 
demokratijos pažangą, bet iš ki
tos pusės gyrė Gorbačiovą ir jo 
pasiektąją demokratizaciją. Jis 
net įspėjo ukrainus saugotis “sa
vižudiško nacionalizmo”.

Filipinų vyriausybė nuėmė 
draudimą buvusiai prezidento 
našlei Imeldai Marcos atvykti į. 
Filipinus, bet neduoda leidimo 
atvežti palaidoti buvusio prezi
dento palaikus. Taip pat laikosi 
nusistatymo užvesti Imeldai kri
minalinę bylą dėl valstybės lėšų 
išnaudojimo.

JAV Gynybos departamentas 
paskelbė, kad beveik dvigubai 
padidinamas tyrinėtojų ir anali
zatorių skaičius, norint paspar
tinti darbus, Vietname ieškant 
JAV žuvusių karo lakūnų ar jų 
palaikų. Tai įvyko po to, kai 
Amerikoje pasirodė fotografijų 
buvusių karių, apie kuriuos kal
bama, kad jie esą gyvi ir įvairiais 
laikotarpiais užsieniečių nufoto
grafuoti Vietname.

Oceanos, graikų ekskursinis 
laivas, pakeliui iš East London į 
Durban (Pietų Afrikoje), pa
taikęs į audringus vandenis, nu
skendo vos poros mylių nuotoly
je nuo kranto. Pietų Afrikos ka
riniai malūnsparniai ir subėgę 
arti buvę laivai išžvejojo daugiau 
kaip 500 keleivių. Srovė buvusi 
taip stipri, kad kai kuriuos kelei
vius nunešė net už 6-10 mylių. 
Ne visus pavyko surasti.

Graikijos vyriausybė pra
nešė, kad visi suinteresuotieji 
Kipro salos padalinimo dispute 
priėmė prez. Bush kvietimą 
rugsėjo mėnesį susirinkti Wa- 
shingtone. Konferencijoje 17 
metų trunkančiam ginčui spręsti 
dalyvaus Graikija ir Turkija bei 
Kipro turkų ir graikų politiniai 
lyderiai. Pirmininkaus Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar.

Sovietų prez. Gorbačiovas, 
susirūpinęs, kad mažėja kasdie
ninio vartojimo prekės, išleido 
potvarkį, kuriuo apribojamas 
prabangių prekių importas ir 
įvedamos lengvatos maistui, me
dikamentams bei kitoms būti
noms prekėms.

JAV administracija ėmėsi 
žygių sustabdyti kubiečių imi
graciją ir laikinai nutraukė 
priėmimą pareiškimų šešių 
mėnesių turistinėms vizoms. 
Aiškinama, kad daugelis turistų 
nelegaliai pasilieka gyventi 
Amerikoje.

AUKSO AUSIOSIOS TARYBOS PAREIŠKIMAI 
DĖL TSRS AGRESIJŲ LIETUVOJE

— Lietuviu pastangos priešintis taikiu būdu negali būti begalinės —

Lietuvių Informacijos Centras 
pranešė, kad rugpjūčio 1 Lietu
vos Aukščiausioji Taryba sušau
kė neeilinį posėdį Medininkų 
žudynėms aptarti ir paskelbė ke
letą atsišaukimų, kuriuos pasi
rašė Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas V. Landsbergis.

Kreipimasis , 
j Islandijos ir Danijos 

parlamentus

Lietuva patiria nesiliaujančią 
TSRS agresiją. Ta šalis, aneksa
vusi Lietuvos Respubliką 1940 
m. ir vėl 1991 m. mėginanti ka
rine jėga palaužti jos laisvės 
sielų, laiko Lietuvos teritorijoje 
savo represines ir teroristines 
ginkluotas pajėgas. Dėl jų veiks
mų žūsta žmonės. Mes prašome, 
kad Jūsų vyriausybės iškeltų 
TSRS agresijos ir Lietuvos ne
priklausomybės apgynimo klau
simą SNO Saugumo Taryboje.

Šiuo metu Lietuvoje surinkta 
šimtai tūkstančių parašų po krei
pimusi į SNO Žmogaus teisių ko
misiją dėl žmogaus teisių pažei
dimų Lietuvoje, kuriuos įvykdė 
TSRS ginkluotosios pajėgos šių 
metų sausio mėnesį Lietuvoje. 
O juk dar 1989 m. vasarą Lietu
vos žmonės surinko daugiau kaip 
1,500,000 parašų, reikalaudami, 
kad visa okupacinė Sovietų ka
riuomenė būtų išvesta iš Lietu
vos teritorijos. Tai teisėtas reika
lavimas, kurį mes dar kartą pri
mename Jums ir pasauliui.

Kreipimasis 
j visas pasaulio demokratines 

valstybes dėl TSRS 
represinių struktūrų išvedimo 

iš Lietuvos

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba,

primindama savo 1991 m. ko
vo 21 d. Kreipimąsi į Europos 
demokratines valstybes, JAV, 
Kanadą, Australiją ir Japoniją, 
taip pat savo 1991 m. liepos 4 d. 
Kreipimąsi į valstybes Paryžiaus 
Chartijos signatares, kuriuose 
prašė neatidėliotinos politinės 
paramos, kad būtų nutrauktas 
TSRS ginkluotos prievartos nau
dojimas Lietuvoje, išvengta 
aukų ir destabilizacijos,

griežtai smerkdama TSRS re
presinių struktūrų vykdomus 
pasienio apsaugos, muitinės ir 
policijos pareigūnų, kitų asmenų 
ginkluotus užpuolimus,

vertindama šiuos veiksmus 
kaip siekimą nutraukti taikų Lie
tuvos nepriklausomybės įtvirti
nimą ir išprovokuoti konfliktą 
Lietuvoje,

suprasdama 1991 m. liepos 31 
d. muitininkų ir policininkų 
žudynes Lietuvos pasienio Me
dininkų poste kaip šių veiksmų 
eskalavimą,

ragindama demokratines pa
saulio valstybes suvokti, kad 
nuolat besikartojančių žudynių 
ir smurto akivaizdoje mūsų pa
stangos priešintis taikiu būdu 
negali būti begalinės,

būdama įsitikinusi, kad visos 
demokratinės valstybės turi jau
stis atsakingos už nepanaudotas 
galimybes sustabdyti nekaltų 
žmonių kraujo liejimą Lietuvo
je,

vėl kreipiasi į visas pasaulio 
demokratines valstybes, prašy
dama imtis neatidėliotinų veiks
mų, kad KGB ir visos kitos TSRS

represinės struktūros būtų iš
vestos iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos, ir tuo būdu būtų 
sumažinta grėsmė taikai bei 
žmonių saugumui.

Aukščiausioji Taryba yra įsiti
kinusi, kad šio teisėto reikalavi
mo patenkinimas turėtų būti sie
jamas su TSRS' ketinimais su
rengti konferenciją žmoniškumo 
matmenų klausimais Maskvoje.

Kreipimasis 
j valstybes — Europos 

Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos nares

Tebesitęsiančios Lietuvoje 
TSRS agresijos ir naujos grėsmės
akivaizdoje Lietuvos Respubli
kos Aukščiausioji Taryba prašo:

1. Panaudoti Lietuvos-TSRS 
santykiams normalizuoti Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijos (ESBK) nepa
prastų situacijų mechanizmą.

2. Atsiųsti į Lietuvą ESBK ra
porto misiją.

3. Apsvarstyti klausimą, ar 
leistina rengti ESBK Žmonišku
mo matmenų susitikimą TSR Są
jungoje, iš kurios siunčiami 
ginklai ir neteisėti įsakymai So
vietų valdžios teroristų būriams, 
siautėjantiems įvairiose šalyse ir 
vietovėse, padariusiems daug"* 
nusikaltimų ir Lietuvoje. Sovie-

Krašto apsaugos savanoriai Lietuvoje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

PREZIDENTAS BUSH APIE JAV-TSRS SANTYKIUS
Lietuvių Informacijos Centras 

pateikė santrauką prezidento 
Bush kalbos, kurią jis pasakė 
Maskvos Valstybiniame tarptau
tinių santykių institute.

Kalbos įžangoje prezidentas 
apžvelgė milžiniškus pokyčius, 
įvykusius pasaulyje per pasta
ruosius keletą metų. Tai ir de
mokratijos keliu pasukusi Cent
rinė Europa, ir sumažėjusi įtam
pa tarp didžiųjų valstybių, atito
linusi pasaulinio karo grėsmę ir 
sumažinusi pavojų, kad regioni
niai konfliktai taps jo pretekstu. 
Prezidentas pažymėjo, kad Gor
bačiovui ir jam pavyko nemažai 
nuveikti, gerinant dviejų 
didžiųjų valstybių santykius bei 
stiprinant tarpusavio pasitikėji
mą.

Sis politinis atšilimas leidžia 
normalizuoti ir dviejų šalių eko
nominius santykius, kalbėjo Pre
zidentas, pabrėždamas, kad pa
grindinė kliūtis — emigracijos 
apribojimai — buvo neseniai 
pašalinta. Grįžęs į VVashingtoną, 

tų valdžios tolerancija jos pačios 
ginkluotųjų būrių smurto veiks
mams ir veidmainiški “tyrimai” 
be rezultatų prilygsta nusi
kaltėlių slėpimui, meta veidmai
nystės šešėlį ir ESBK procesui.

PROTESTO PAREIŠKIMAS

TSRS prezidentas M. Gor
bačiovas spaudos konferencijo
je, pasibaigus JAV-TSRS aukš
čiausiojo lygio deryboms, žudy
nes Medininkų pasienio poste 
mėgino sulyginti su įvykiais 
Užkaukazėje. TASS’as šią trage
diją melagingai siekia parodyti 
kaip “susidūrimą”, o ne nužudy
mą iš pasalų. Pastebimas ir noras 
šį ir kitus įvykius pateikti kaip 
“incidentus” tarp Lietuvos ir 
Baltarusijos.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, protestuodama 
pareiškia, jog šios dezinformaci
jos tikslas — nuslėpti tikruosius 
žudynių įkvėpėjus ir vykdytojus, 
šventvagiškai kėsintis į Lietuvos
ir Baltarusijos tautų taikią kai
mynystę, kurios negali suardyti 
jokios provokacijos.

Neeilinio posėdžio kreipimasis 
j Lietuvos žmones

Lietuvoje ir vėl pralietas ne-

(nukelta į 2 psl.)

jis žadėjo pateikti Kongresui 
JAV-Sovietų prekybos sutartį, 
pasirašytą prieš metus. Tada bus 
galima suteikti Sovietų Sąjungai 
didžiausio palankumo valstybės 
(MFN) prekybinį statusą.

Toliau Prezidentas kalbėjo, 
kad Sovietų Sąjungos mėginimas 
atsiriboti nuo pasaulinės rinkos 
istoriškai nepasiteisino ir atvedė 
šalį prie didelių sunkumų. Da
bar Sovietai bando pereiti prie 
rinkos ekonomikos, ir Jungtinės 
Valstijos rems šias pastangas. Tai 
iliustruoja JAV parama, duodant 
TSRS galimybių susipažinti su 
įvairių tarptautinių ekonominių 
organizacijų veikla, suteikiant jai 
iš pradžių stebėtojo ar panašų 
statusą, kuris ilgainiui būtų pa
keistas pilnateise naryste. Šios 
priemonės turėtų padėti Sovie
tams įgyti reikiamos patirties ir 
lengviau įgyvendinti didžiąsias 
reformas.

Baigdamas Prezidentas užsi
minė, kad šios priemonės ir de
mokratinės reformos Sovietų Są

Buriatija, Ilka. Čia gyvena ištremti lietuviai, paversti medkir
čiais, vagonų krovėjais. Čia greit išaugo kapinės... Nuotr. 
Algimanto Žižiūno, daryta 1973 m. vasarą.

LIETUVA VĖL LAIDOJA 
SOVIETŲ TERORO AUKAS

Gedulu apsigaubė Lietuva, 
gedėdama ir laidodama savo pa
sienio apsaugos vyrus, kuriuos 
liepos 31 dienos ankstų rytą Me
dininkų poste žiauriai užpuolė ir 
nužudė sovietinio terorizmo 
vykdytojai.

Vos' ‘pusei metų praslinkus 
nuo įvykių prie TV7 bokšto, dabar 

jungoje rodo artėjančią šaltojo 
karo pabaigą. Kaip geriausią to 
įrodymą, prez. Bush pateikė 
Persijos įlankos konfliktą, teig
damas, kad bendromis pastango
mis ir savitarpiu supratimu agre
sorius buvo sėkmingai sutram
dytas, ko neįmanoma būtų buvę 
įsivaizduoti dar prieš keletą 
metų. Taigi, palankūs bendra
darbiavimo požymiai matyti vi
sose JAV-TSRS santykių srityse.

Ir vis dėlto dar lieka keletas 
ginčytinų klausimų, kurie truk
do abipusiam pasitikėjimui ir ap
sunkina TSRS įsiliejimą į pasau
linę ekonominę bendriją. Vienu 
tokių klausimų yra TSRS nesuta
rimai su Japonija dėl jos šiauri
nių teritorijų grąžinimo. Kitas 
opus klausimas — Pabaltijo liki
mas.

“Taip pat sudėtingas yra klau
simas dėl Pabaltijo šalių Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos ateities, — 
pasakė Prezidentas. — Šiandien 
nauja karta Pabaltijo vadovų, ku- 

Sporto rūmuose vėl išrikiuoti tri
spalvėmis apgaubti karstai. 
Rugpjūčio 3-oji parlamento pa
skelbta gedulo diena. Sustojo 
sporto žaidynės. Minių minios 
lankė juos ir dar didesnės rinkosi 
Vilniaus Katedros aikštėje ir 
šventovėje, kur buvo laikomos 
gedulingos pamaldos. Po to mi
nios palydėjo į Antakalnio kapi
nes, kur toje pačioje pakalnėje, 
šalia sausio 13-osios aukų, jau
nuosius didvyrius priglaudė Lie
tuvos žemė.

Nors oficialiai dar nenustaty
ta, kas buvo tie smogikai, bet 
Maskva, kuri tų įvykių buvo 
užklupta, kai ten tuo metu 
lankėsi JAV prezidentas Bush, 
pažadėjo “reikalą ištirti“. To pa
geidavo ir viešai pats preziden
tas Gorbačiovas ir prezidentas 
Bush. Dabar to reikalauja ir Lie
tuvos vyriausybė ne tik telegra
mose Maskvai ir VVashingtonui, 
bet ir viso pasaulio demokra
tinėms valstybėms ir žmogaus 
teisių organizacijoms.

Ligi šiol tebuvo žinoma tiek, 
kad Maskva pranešusi, jog 
“kažkokia neaiški" organizacija, 
apie kurios buvimą dar nežino 
jos saugumas, skambinusi ir pri
siėmusi kaltę už įvykius. Niekas 
negali patikėti, jog Sovietų Są
jungoje gali būti “neaiški” orga
nizacija, apie kurią nežinotų ka
gėbistai. Nejaugi ir vėl bus pa
skelbta, kaip ir sausio 13-osios 
įvykių oficialūs “tyrinėtojai“ nu
statė. kad kalti buvo patys lietu
viai? Pasaulis vis dėlto laukia tų 
pranešimų taip, kaip ir lietuvių 
tauta.

(nukelta į 2 psl.)

rie buvo demokratiškai išrinkti 
ir išreiškia Pabaltijo tautų valią, 
kreipiasi į naująją Sovietų vado
vų kartą, kad ši atsisakytų vieno 
tamsiausių stalinizmo epochos 
palikimų. Be abejo, protingi ir 
geravaliai vyrai ir moterys gali 
surasti būdą atgaivinti Pabaltijo 
tautų laisvę. Tik geros valios de
rybos su Pabaltijo vyriausybėmis 
gali patenkinti jų tautų laisvės 
troškimus. Mes negalime kelti 
abejonių dėl jau pasiektos pažan
gos. Aiškus ir besąlygiškas įsipa
reigojimas. kad permainos vyks 
taikiai, privalo būti aukščiau vis
ko”. — baigė prez. Bush.



AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PAREIŠKIMAI >' Aukščiausioji Taryba atkreipia

DĖL TSRS AGRESIJŲ LIETUVOJE
,;kas, nukreiptas prieš Lietuvos 
J valstybę ir jos žmones, yra nu- 
, matyta teisminė atsakomybė. 
! JNe mažesnė yra moralinė atsa- 

( .komybė tarnauti jėgoms, susiju- 
;sioms su teroro veiksmais, žmo- 

. mų žudynėmis.
j. Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba primygtinai ra

ugina visus asmenis, tamaujan- 
..pjus TSRS KGB Lietuvoje, ne- 
4 (įeisiant pasitraukti iš neteisėtos 
[institucijos, kurios veikla yra nu
sikalstama Lietuvos valstybei.

se. Advokates kalba Ir lietuviškai. 134 Weat-SL^knabury, Conn. 
06070. TeL 203 651-0261.

(atkelta iš 1 psl.)

kaltų žmonių kraujas. Mes vėl 
kreipiamės į galingąsias demo
kratines valstybes, į viso pasau
lio geros valios žmones, reika
laudami sulaikyti kruviną agre
sorių siautėjimą, ir dar kartą pri
mename mūsų taikiąją kovą už 
savo laisvę ir nepriklausomybę.

Bet ir mūsų kantrybė negali 
būti begalinė, mes jau dabar ne
beturime žodžių nužudytųjų ar
timiesiems paguosti.

Ir vėl iškėlę gedulo vėliavas, 
mes kreipiamės į visus Lietuvos 
žmones:

Tėvynė pavojuje, todėl at
meskime nesutarimus ir jauski- 
mės esą pašaukti Lietuvos ne
priklausomybę apginti;

suklaidintus Lietuvos žmo
nes dar kartą kviečiame atsisaky
ti bendradarbiavimo su KGB, 
OMON’u ir kitomis okupa
cinėmis prievartos struktūromis;

neišvengiamų sunkumų lai
kotarpyje būkime dėmesingi 
savo artimui;

organizuokime talkas ir staty
kime prie Lietuvos sienų sauges
nes muitines;

padėkime Lietuvos pareigū-

nams kovoti su valstybiniais ir 
kriminaliniais nusikaltėliais.

Raginimas 
asmenims, ligi šiol 

tarnaujantiems TSRS KGB

TSRS valstybės saugumo ko
miteto — KGB padalinys, pri
sidėjęs prie Lietuvos valstybės 
1940 m. aneksijos, jos vyriau
sybės narių sunaikinimo bei šim-

tų tūkstančių nekaltų žmonių re
presavimo, iki šiol tebėra ne
teisėtai veikianti svetimos vals
tybės institucija Lietuvoje.

Žinokite, kad TSRS KGB . 
specialus dalinys tiesiogiai daly
vavo 1991 m. sausio 13 d. štur
muojant Lietuvos televizijos pa
status kaip pagrindinė smogia- . 
moji, civilius žmones žudanti . 
jėga (grupė “Alfa”). Ši TSRS 
žinyba tebetęsia antivalstybinę
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Savaitės 
įvykiai

Yitzhak Shamir, Izraelio 
premjeras, pranešė, kad Izraelis 
sutinka dalyvauti taikos konfe
rencijoje su arabais. Tik stato są
lygas, kad joje neturi teisės daly
vauti palestiniečiai iš Rytų Jeru
zalės ir PLO. Konferencija, ku
rią remia JAV ir TSRS; prasidėtų 
dar šį rudenį.

Kinija baiminasi, kad šalyje 
didėja moterų pardavinėjimas. 
Jas perka vedybų tikslu vyrai, 
dažnai mokėdami iki $1000. Pa
starųjų dvejų metų laikotarpyje 
buvo suimta daugiau kaip 65 
tūkstančiai asmenų, įsivėlusių 
šiame nelegaliame biznyje.

(atkelta iš / i)sl.)
Medininkų pasienio poste 

buvo rasti ant grindų suguldyti 
nušauti šeši sargybiniai: muiti
ninkai Antanas Musteikis, 33 m. 
amžiaus, Stanislovas Orlavičius, 
35 m., “Aro” policininkai Algi
mantas Juozakas, 22 m., ir Min
daugas Balavakas, 21 m., ir kelių 
patruliai Algirdas Kazlauskas, 42 
m., ir Juozas Janionis, 29 m.

Sunkiai sužeisti į galvą buvo

Ričardas Rabavičius, 21 m., ir' 
Tomas Šernas, 29 m. Jie buvo 
nuvežti į Vilniaus ligoninę, kur 
vienas mirė, o kitam, padedant 
neurochirurgui iš užsienio, pa
daryta sudėtinga operacija. 
Ginkluotos sargybos saugo li
gonį, kad kas nepasikėsintų prieš .OMON’u. Dabar Maskva ginasi, 
jo gyvybę- Netrukus turės Kaltj^inkai turės paaiškėti, ir, 
paaiškėti, ar ligonis išgyvens. Jis
galėtų būti geriausias įvykių liu- Landsbergis pareiškė, “jie neiš- 
dininkas.

Tai jau ne pirmas kartas, kai

DĖL LIETUVOS IR RUSIJOS 
ATSTOVYBIŲ JSTEIGIMO

Lietuvių Informacijos Centras 
pateikia liepos 29 Maskvoje pasi
rašytą Lietuvos-Rusijos prųtoko- 
lą:‘

Remdamos abipusiu siekimu 
įgyvendinti Sutarties tarp Lietu- 
vos Respublikos ir Rusijos Tary
bų Federacinės Socialistinės 
Respublikos dėl tarpvalstybinių 
santykių pagrindų principus ir 
nuostatas, plėtoti politinį, eko
nominį ir kultūrinį bendradar- - 
biavimą,

atsižvelgdamos į minėtosios 
Sutarties 19 straipsnį dėl pasi
keitimo įgaliotosiomis atsto
vybėmis tarp Lietuvos Respubli
kos ir Rusijos Tarybų Federa
cinės Socialistinės Respublikos,

*■

Paminklo 1941 m. sukilimo aukoms fundatorius V. Šliteris ir 
vysk. S. Tamkevičius Kaune. Nuotr. \ iktoro Kapočiaus

.puolamas šis Medininkų punk- 
, ,ias-

Anksčiau buvo nustatyta, 
kad tuos puolimus vykdė Sovie
tų vidaus reikalų ministerijos 
specialiosios pajėgos, vadinamos 
judosiomis beretėmis arba

ir,
Kaip AT pirmininkas Vytautas

vengs atsakomybės, nesvarbu, 
kas jie bebūtų”.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter.G4rden Tavem. 
•1)883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir Irt. pramogoms. Be to, duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

  •;

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

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

HEN YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.būtinybė;

organizuoti minėtųjų atstovy
bių veiklą, atsižvelgiant į tarp
tautinės teisės normas ir princi
pus, taip pat į Sutarties tarp Lie
tuvos Respublikos ir Rusijos Ta
rybų Federacinės Socialistinės- 
Respublikos dėl tarpvalstybinių 
santykių pagrindų nuostatas.
... Sis protokolas įsigalioja nuo 
pasirašymo momento.
į Sudarytas Maskvoje 1991 m. 
liepos 29 d. dviem egzemplio
riais, lietuvių ir rusų kalbomis, 
ir abu tekstai turi vienodą galią.

Algirdas Saudargas,

Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministerija ir Rusijos 
Tarybų Federacinės Socialisti
nės Respublikos užsienio reikalų 
ministerija susitarė:

įsteigti Lietuvos Respublikos 
įgaliotąją Atstovybę Rusijos Ta
rybų Federacinėje Socialistinėje 
Respublikoje (Maskvoje);

įsteigti Rusijos Tarybų Fede
racinės Socialistinės . R Dubli- V 
kos Įgaliotąją Atstovybę____
vos RespubTiTbjėTVniYi^;r "•"F"" ^c^^^ka^inimstras

atidaryti minėtųjų atstovybių ’ _ Andrėj Kozyrev, 
biurus arba skyrius kituose Lie- k ■ -
.___  r>___ li.-i._ DTrcv .B Socialistinės Resnuhlikos

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lithuania” programa, vedama angių kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlrt Dr., Watchung, N.J. 07060. 
Tel. 908 753 - 5636

Andrėj Kozyrev, 
Rusijos Tarybų Federacinės 

tuvoš Respublikos ir RTFSR £ Socialistinės Respublikos 
miestuose, jeigu dėl to iškils * užsienio reikalų ministras

ĮVYKIAI DABARTINĖJE LIETUVOJE

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,
Lrthuanian National Foundation, Ine., 

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

— Poetas Bernardas technikos konstruktorius Vladas 
Brazdžionis pereitais metais TjCensgaila, skridęs su savo 
septintame poezijos konkurse už sūnumi Dariumi, taip pat 
geriausią rretų eilėraštį “Lietu- .įjakūnu, dalyvavo tarptautinio 
vos laukai” buvo apdovanotas “Aerosalono” surengtuose susi- 
“Žydinčios vyšnios šakelės” pre- tikimuose Stockholme. Sovietų 

aviacija pastebėjo jį grįžtantį iš 
•anapus Baltijos.

— Panevėžio dramos teatro 
"du aktoriai — Audrimas Bab- 
kauskas ir Vidmantas Bartuse- 

'vičius — abu jauni ir talentingi 
"Juozo Miltinio auklėtiniai, 
birželio 11, skubėdami iš Pa

nevėžio į Vilnių, žuvo automobi
lio avarijoje.

— Kauno radijas pirmą kartą 
prabilo prieš 65 metus. 1926 m. 
birželio 12 d. 7 vai. vakaro pra
nešėjas 1961 m banga pasakė: 
“Alio, alio — Kauno radijas — 
Lietuva! Labą vąkarą!” Šaukinys 
buvo pakartotas esperanto, vo
kiečių, prancūzų ir anglų kalbo
mis ir paraginta “kas girdite mus 
— atsiliepkite, parašykite”. Lie
tuvišką žodį eteryje girdėjo ne 
tik Lietuvos, bet ir daug užsienio 
gyventojų. Tai byloja išlikę ar- 
ęhyve radijo klausytojų laiškai.

1 — Lietuvos Sąjūdžio Žemaiti
jos taryba sudaryta suvažiavime 
Klaipėdoje birželio 16 d. į Tary
bą įėjo Lietuvos Sąjūdžio 
Klaipėdos, Kretingos, Nidos, 
Palangos, Skuodo, Šilalės ir Ši
lutės tarybos. Žemaitijos tarybos 
artimiausi uždaviniai — koordi- 
huoti savo miestų ir rajonų 
Sąjūdžio tarybų veiklą ir ją rem
ti.

inija. Šią Knygnešio žurnalo ir 
Ukmergės rajono S. Nėries 
kolūkio įsteigtą premiją poetas 
galėjo atsiimti tik šiais metais. 
Draugiškas susitikimas su skaity
tojais įvyko S. Nėries kolūkyje.

— Iš Vilniaus į Stockholmą 
gegužės 31 nuskrido Vlado 
Kensgailos pilotuojamas nedide
lis lėktuvas “Aušra”. Tačiau 
birželio 2 į Vilnių grįžtantį lėktu
vą sovietų naikintuvai nutupdė 
Vainodės kariniame aerodrome 
Cit vi j oje. Panevėžietis aviacinės r

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

- S6 SO ST MIDDI.E VII.LYGE. ŲVEENS \ Y 
l’IIONES <7IS> 326 - I2S2 326 - 1150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS 
JONAS 

,-1933 +1976

4M

Kaune birželio 26 atidengtas paminklas, skirtas I94l m. sukilimo aukoms pagerbti.
Fundatorius — Viktoras Šliteris iš Australijos. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

f-

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

— Saulius Kutas paskirtas 
Lietuvos Respublikos energeti
kos ministro pirmuoju pavaduo
toju.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302
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Apmąstymai po muzikos šventės
Laukiame vaizdajuosčių
Istorinis buvo meninių pajėgų 

telkinys. Suvažiavo daug žmonių 
į Chicagą, bet dar daugiau liko 
namie. Jie tik spaudoje pasi
skaitę labai jau šykščius aprašy
mus, pasiklausė tų, kurie dalyva
vo dainų šventėje, lankė operos 
spektaklius, koncertus. Bet tai 
tikrai maža, nes gyvename 
amžių, kur viskas įrašoma į vaiz
dajuostes — video. Kiekvienam 
dabar prieinami ir pasiekiami 
įvairiausi festivaliai, suvažiavi
mai, demonstracijos, vaidini
mai, operos.

Tokios didelės šventės rengė
jai tikrai buvo tiek apdairūs, kad 
viską įrašė į vaizdajuostes. Įrašė 
ne vienas, bet keli. Dabar berei
kia tik padaryti iš jų dokumentinį 
filmą — vaizdajuostę. Padaryti 
ne taip sau, kad būtų nufilmuo
ta. Reikia įkalbėti, kad liktų do
kumentas ateičiai: kada tas buvo, 
kas toje ar kitoje vietoje vaizduo
jama, kokie ten žmonės vaikšto, 
dalyvauja, kalba ir t. t. Nuoga 
vaizdajuostė, be paruošimo, be 
apžvalginio įkalbėjimo greitai 
pasensta ir nustoja savo doku
mentinės vertės.

Įdėjus tokius didelius pinigus 
į šventės rengimą, nereikia da
bar trupinti duonos plutų. Prie 

. tokios šventės savaime. prašosi 
profesionaliai padaryti doku
mentiniai filmai — vaizda
juostės. Padaryti reikia išmintin
gai, kad galėtų žmonės nusipirk
ti, kad kaina būtų prieinama.

Daug kas laukia vaizdajuos
čių. Reikia padaryti bent kelias, 
nesugrūsti į vieną daug skirtin
gos medžiagos. Čia viena vaizda
juostė gali būti dainų šventė, an
troji opera, trečioji kiti koncer
tai. Gal yra medžiagos ir ketvir
tai vaizdajuostei.

Reikia jas padaryti su įrašais, 
su gera grafika, skoningais apipa

vidalinimais. Mėgėjiškumas tik 
nužudo tokias vaizdajuostes ir 
pakerta jų platinimą.

Kas tai padarys? Pirmiausia 
turėtų pasirūpinti renginių ko
mitetas, kad savo darbą pilnai at
baigtų. Gali pasirūpinti ir LB 
Kultūros Taryba. Reikia skelbti 
spaudoje, garsinti, kada ir kur 
bus galima įsigyti vaizdajuostes.

Patefono plokštelių leisti 
neapsimoka. Jos per brangiai at
sieina, pagaliau žmonės patefoną 
dažniausiai laiko atgyvenusiu ei
linių namų instrumentu. Tik di
deli muzikos mėgėjai turi gerus 
sudėtingus patefonus.

Laukiame leidinio

Įvykiai buvo tokie, kad reikia 
ir leidinio. Festivaliai greitai bai
giasi, greit išblėsta iškilmių 
ugnis, nelieka ženklo ateities 
kartoms. Festivalis buvo tokios 
apimties, kad savaime prašosi 
leidinio — kas buvo, kada ir 
kaip. Tai pasiliks ateinantiems 
laikams kaip brangus liudijimas 
apie šios kartos kultūrines pas
tangas.

Ir čia reikia profesinio redaga
vimo, atrankos. Tai redaktorių, 
rengimo komiteto darbas, kad 
sutelktų medžiagą, surinktų 
daug gerų nuotraukų, parašytų 
tinkamus, pilnus informacinius 
/tekstus. Atkreipiame dėmesį į 
tai, kad būtų redaguojama ame
rikiečių būdu, kad būtų surašy
tos tiksliai visos pavardės, datos. 
Lengva taip redaguoti — įdėti 
nuotrauką ir parašyti: vaizdas iš 
spektaklio, bet kas ten dalyvau
ja, — nė žodžio.

Informacijos stoka

Si didžioji muzikos šventė 
bene buvo pirmas toks įvykis, 
kai rengėjai mažai rūpinosi infor-

(nukelta į 4 psl J

Gegužės-birželio mėnesiais 
lankantis Lietuvoje, ten vyko 
keli neeiliniai renginiai k. t. 
Mokslo ir kultūros simpoziumas, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavimas, poeto 
Bernardo Brazdžionio lite
ratūros vakarai Lietuvos gimna
zijose, kur jis jaudino ir judino 
Gėriui, Grožiui ir Lietuvai mo
kyklinį jaunimą, Mačernio 
minėjimas, pirmasis pasaulio vil
niečių suvažiavimas ir kai kurie 
kiti mažesni. ■>

Prie svarbiųjų galėtų šlietis 
Amerikos savivaldybių ekspertų 
apsilankymas Vilniuje ir kai ku
riuose kituose Lietuvos miestuo-' 
se bei Latvijoje ir Estijoje. Kas 
yra naujo Amerikos-Lietuvos- 
santykiavimo istorijoje, tai tas, 
kad seminaras Vilniuje birželio 
16-19 nebuvo atskiras, izoliuotas 
įvykis, bet rūpestingai parengta, 
ilgalaikė programa, patikrinta ir 
priimta fundacijų, kurios svar-. 
bias tarptautines programas, fi
nansuoja. O jos lengvai pinigų 
nemėto.

Kai kas US-Baltic fundaciją, 
kuri tas programas parengė, klai
dingai vadina Amerikos bąltų 
fundacija. US-Baltic yra ne bal
tų, bet amerikiečių organizacįja, 
kurioje dalyvauja ir Amerikos 
baltai. Nors programas finansuo
ja amerikiečių fundacijos, tačiau 
reikia ir individualių aukų, nes

Paslaugūs gidai Palmyros griuvėsiuose (Sirijoje). Nuotr. kun. 
prof. Antano Rubšio

AMERIKIEČIŲ DELEGACIJA LIETUVOJE
J Lietuvį vyko kaip instruktoriai, grįžo kaip draugai

fundacijų pinigų negalima nau
doti patalpų nuomai, kompiute
rių ir kitai raštinės aparatūrai 
įrengti, komunikacijai ir kitoms 
organizacinėms išlaidoms pa
dengti. Tos aukos kaip tik padėjo 
fundacijai atsistoti ant kojų ir da
bar padeda stovėti.

Delegacijos sudėtis 
ir svarstytosios problemos

Birželio 15 į Vilniaus “Nerin
gos” viešbutį atvyko 18 asmenų 
delegacija, vadovaujama India- 
nopolio mero William Hutnut. 
Su kitu keliu ir anksčiau atvyku
siais, amerikiečių delegaciją su
darė 27 asmenys, tarp jų lietuvės 
— Skirmantė Kondratienė, JAV 
federalinės vyriausybės vicemi
nistre (HUD departamentas), 
Laima Raštikytė, Kettering, 
OH, miesto menedžerė, ir Aud
ronė Pakštienė, šio seminaro 
programos direktorė, atstovavu
si USBF prezidentui Linui Koje
liui, kuriam Maskva (sakoma, 
Mykolo Martynovičiaus Buroke
vičiaus rūpesčiu) į Lietuvą 
įvažiuoti neleido.

Seminaro tema buvo “Savival
dybės demokratinėje laisvos rin
kos visuomenėje”. Si bendrinė

HUD sekretoriaus Jack Kemp asistentė Skirmantė Kondra- 
tienė su Vilniaus miesto tarybos nariu Juozu Kontautu. Nuotr. 
Julie VVilliamson

tema apėmė per dešimtį sričių 
k. t. privatizavimo principai, tu
rizmo plėtimas, pagalba invali
dams ir seneliams, priešgaisrinė 
apsauga, gyvenamųjų namų sta
tyba, socialiniai patarnavimai, 
aplinkos apsauga, miesto aprūpi
nimas vandeniu, savivaldybės 
transporto tvarkymas, žemėval
da ir miestų planavimas, savival
dybių tarnautojų etika ir kiti su 
jais susiję klausimai.

Teko dalyvauti delegacijos su
tikime “Neringos” viešbutyje ir 
seminaro atidaryme Vilniaus 
miesto savivaldybės rūmuose. 
Plevėsavo Amerikos ir visų trijų 
Pabaltijo valstybių vėliavos.

Su kai kuriais delegatais bu
vau pažįstamas iš seniau, su dau
geliu susipažinau Vilniuje. Teko 
susipažinti ir su atvykusiu Vil
niun Amerikos generaliniu kon
sulu Leningrade G. Krol, kuris 
iki seminaro pradžios stengėsi 
per Valstybės departamentą ir 
ambasadorių Matlock išrūpinti 
Linui leidimą vykti į Vilnių. 
Savo atstovus į seminarą atsiuntė 
Danija ir Lenkija. Dalyvavo per 
300 Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
savivaldybininkų.

Seminaras vyko savivaldybės 
rūmuose, Gedimino prospektas 
9. Iškilmingam atidary mui vado
vavo A. Pakštienė ir R. Ciupaila 
iš Vilniaus. Atidary mo žodį tarė 
Vilniaus miesto tarybos pirm. A. 
Grumadas, pasveikino Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis, Amerikos gen. 
konsulas G. Krol. Prez. George 
Bush pasveikino diplomatiškai 
atsargiu raštu: “Sveikinu US- 
Baltic fundacijos iniciatyvą. Toks 
susirinkimas gali padėti tarp 
Jungtinių Valstijų ir Baltijos 
valstybių pastatyti tiltus, kurie 
suves mūsų laisvę mylinčius 
žmones stipriam ir produkty
viam bendradarbiavimui”. Tasai 
sveikinimas gautas pavėluotai. 
HUD sekretoriui Jack F. Kemp, 
kuris asmeniškai dalyvavo Lietu
von vykstančios delegacijos atsi
sveikinime VVashingtone, atsto
vavo viceministre S. Kondra
tienė. Ji dalyvavo seminaro sesi
jose, spaudos konferencijoje, 
mačiau ją Parlamento užsienio 
reikalų komisijos posėdyje.

(nukelta į 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRĮŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje

ANTANAS RUBŠYS 7
Manhattan College '

Mahometas yra jo prana
šas)”. Prekyvietės užsidaro. Tik 
kirpyklos veikia! Metas kur nors 
pavalgyti. Senamiestyje valgiai 
tik siriški. Gėrimai — vaisių. 
Atrodo, kad švieži. Tik stiklai 
mažai plaunami.

Iškyla | Sirijos šiaurę
Turizmo įstaigoje sužinojau, 

kad svetimtaučiai neturi teisės 
važinėti po kraštą viešaisiais au
tobusais. Jie privalo samdyti 
Kultūros ministerijos automobilį 
su gidu. Man rūpi pasiekti Pal
myrą, Russafą, Aleppo, Tell 
Mardikh’ą, Hamą, Homsą... 
Viešbučio tarnautojas, išgirdęs 
apie mano planą, pataria 
Kultūros ministerijos paslaugo
mis tik dalinai tesinaudoti, nes į 
Palmyrą net ir svetimtaučiai nu
važiuoja viešuoju autobusu be 
trukdymų, kas kita esą su 
Hama, Homsu, Tell Mardikh’u, 
Aleppo ir Russafa... Ten esą 
daug kariuomenės užkardų. Ir 

kelionės kaina esanti perdėm 
skirtinga: autobusu į Palmyrą ir 
atgal — apie $5.00, o ministeri
jos automobiliu be $100.00 
neapseisi. Patarimas vertas ar
batpinigių!

Autobusu | Palmyrą
Bilietą nusiperku iš anksto 

Kamak autobusų kontoroje. Kai
nuoja 12 siriškų svarų — apie 
$6.00. Iš viešbučio pakylu su te
kančia saule. Autobusų stotyje 
jau rikiuojasi keleiviai. Visi vieti
niai. Į mane niekas šnairomis 
nežiūri. Prieš lipant į autobusą 
išdalina sėdynių numerius. Vis 
nežinia kodėl lūkuriuoja. Jau lai
kas pajudėti, o kontoros tarnau
tojai bėginėja, rankomis skėry- 
čiuoja, vienas ant kito barasi. Il
gainiui paaiškėja priežastis: au
tobusas laukė vienos svetimtau
tės. Ją ir porą didžiulių lagaminų 
atveža taxi, vėl bėda! Ji nori pa- 
lilcti savo lagaminus apsaugai, 
bet nėra kur. Tik šoferis suranda 

išeitį: pakrauna juos apsaugai ant 
autobuso stogo!

Gavęs lapelį su vietos nume
riu, atsisėdu. Stebiuosi, kodėl 
vieta šalia manęs laisva, nors au
tobusas pilnutėlis. Abu svetim
šalius pasodina vieną prie kito. 
Ji iš Danijos. Didelė Artimųjų 
Rytų mėgėja.

Palmyra — oazė 
Sirijos dykumoje

Į Palmyrą iš Damasko tiesiai 
per dykumą yra maždaug 230 
km, o per Homs ą geru vieškeliu 
— 325 km. Pirmukart keliaujant 
po Siriją, nepažindamas Sirijos 
dykumos, drįsau keliauti į Pal
myrą per dykumą, — kad tik tie
siai! Dabar, sėdėdamas patogia
me autobuse, prisimenu aną ke
lionę, kuri giliai įsirašė atmintin. 
Tiesusis kelias nuo Damasko į 
Palmyrą seka karavanų pėdsa
kus, o dykumoje yra ir daubų, 
ir upokšnių vagų — arabų vadi
namų wadi vardu, su žiemos 
liūčių suneštu smėliu. Pasitaikė, 
kad mūsų autobusiukas įklimpo 
vieno wadi vagos smėlio 
duobėse. Nei pirmyn, nei atgal! 
Baisiai karšta! Jokio šešėlio! 
Reikėjo laukti gal kas nors kitas 
važiuos “tiesiu keliu” į Palmyrą! 
Tik po šešeto valandų pasirodė 
toli toli ant karavanų kelio dulkių 
sūkurys. Palengvėle didėjo, 
ilgėjo ir artinosi prie mūsų wadi 
smėlio duobėse. Laimei, tai 

buvo sirų kariuomenės patrulis, 
— viskas gerai pasibaigė...

Išvažiuojame iš Damasko per 
naujamiestį. Gatvių vardai pri
mena Egiptą — Port Saido bul
varus, ir Iraką— Bagdado bulva
rus. Platūs, medžiais apsodinti, 
su didžiulėmis mečetėmis san
kryžose. Pasukus į Halebo-Alep- 
po bulvarą, žinau, kad važiuoja
me į šiaurės rytus — į Homs ą. 
Jau ir kelio rodyklės tai patvirti
na — Homs 167 km.

Damasko naujamiestis drie
kiasi į šiaurę — Guta lygumą, 
Barados laistomus Damasko so
dus. Vešlūs vaismedžiai, gėlių 
lysvės, aukštomis tvoromis ap
tvertos vilos. Kelias — autostra

Kolonų gatvė su iškilmių vartais Palmyroje (Sirijoje). Nuotr. 
kun. prof. Antano Rubšio

da, judame greitai. Danė paste
bi, kad Damasko sodai baigiasi, 
nes gausėja alyvmedžiai. Ją do
mina Sirijos žemės ūkis. Pasie
kiame pirmąjį kaimą— Harastą. 
Damaskas — modemus did
miestis, o Harasta — senoviškas 
kaimas. Ir alyvmedžių sodai bai
giasi, vynuogynai prasideda. 
Kairėje dunkso Antilibano kal
nagūbriai, autostrada lipa ir vin
giuojąs! kalnų papėdėmis. 
Dešinėje iki pat akiračio driekia
si niūri suarta dykuma su van
dens kanalais laistymui. Ilgainiui 
įvažiuojame į kalnų slėnį. Auto
strada dabar kopia šlaitais. Kur- 
ne-kur ženklai rodo į kaimus kal
nuose. Pravažiavus kelią į Maa- 

lulą, — .50 km nuo Damasko, — 
paliekame kalnus. Tiesi auto
strada raginte ragina skubėti per 
tuščius, negyvenamus tyrlau
kius Homs’o linkui. Nebėra kur 
akių paganyti.

Kas yra Sirija?

Stebina gamtos ir peizažo įvai
rovė. Dar tik kelionės pradžia, 
o jau matyta Gutos oazė su Da
masku — milijoniniu miestu, 
Barados slėnio sodai, Antilibano 
šlaitų vynuogynai, kalnai, dyku
ma, tyrlaukiai... Į Siriją galėtum 
sudėti bemaž tris Lietuvas — ji 
užima 185.000 km2, gyventojų 
skaičiumi kone dvigubai didesnė 
už Lietuvą. Jau pirmos kelionės 
metu buvau patyręs, kad Sirija 
turi dvi perdėm skirtingas geo
grafines sritis: vakarinę ir rytinę. 
Vakarinė glaudžiasi prie Vi
duržemio jūros, — ji apima ke- ’ 
turias siauras, nuo pietų į šiaurę 
einančias zonas: pajūrį, kal
nagūbrį Jabal an Nasayriyah, 
Didžiojo plyšio slėnį su šiaurėn 
tekančia Nahr al-Asi, arba Oron- 
tes upe, ir Antilibano kalnų vir
tinę su aukščiausiu Sirijos 2814 
m Hermono kalnu pietuose. Va
karinėje Sirijoje gyvena du treč
daliai visų gyventpjy/Rytinė Si
rijos geografinė sritis yra Sirijos 
dykuma. Tai beduinų šalis.

(Bus daugiau)
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Visi vertina seminarą
Kiek teko patirti, seminare 

dalyvavusieji lietuviai, latviai ir 
estai amerikiečių apsilankymu 
buvo labai patenkinti. Grįžda
mas Amerikon, iš Vilniaus į Ber
lyną vykau traukiniu. Tame 
pačiame vagone į Vokietiją kelia
vo Panevėžio miesto delegacija. 
Teko kalbėtis su Panevėžio mere 
Gema Lukoševičiūte ir tarybos 
pirmininku Gintaru^Šileikiu. 
Gintaras labai palankiai vertino 
amerikiečių nurodymus ir pata
rimus. Jis dėkojo US-Baltic fun
dacijai už seminaro organizavi
mą.

Vilniaus miesto tarybos narys 
Juozas Kontautas liepos 17 
Drauge rašo: “Konkreti nauda 
labai didelė — galima buvo iš
girsti, klausti ir gauti atsakymus 
į visus jaudinančius ir neaiškius 
klausimus... Daug ką reikės iš
mokti ir prie daug ko priprasti, 
atsikratant senųjų santykių...”

Gi A. Pakštienė Drauge liepos 
20 pastebėjo: “Amerikiečiai la
bai gražiai save pristatė: be aukš
to noro pamokyti, o tik pasidalin
ti patirtimi, kaip jie savo mies
tuose sprendė ir sprendžia pa
našias problemas, pateikdami 
patarimus. Tai labai pajuto semi
naro dalyviai — lietuviai, latviai 
ir estai, kad čia parodoma daug 
nuoširdumo, pagarbos ir tikro 
noro padėti”. Antanas Dundžila 
Dirvoje (liepos 11), gerai susi
pažinęs su US-Baltic fundacijos 
darbu, daro tokią išvadą: “Lietu
vos reikalų rungtynėse ši kon
frontacija įmušė mūsų laimėji
mui reikalingą įvartį”.

Grjžo kaip draugai

Amerikiečiai, dar Lietuvoje ar 
jau grįžę Amerikon, pastebėjo 
ne’ lik Baltijos valstybių miestų, 
bet ir tautines problemas. Ke
liaudami iš Talino į Vilnių, jie 
matė sudegintas muitines, Vil
niuje — užpuolikų tankus prie 
Spaudos rūmų ir TV bokšto, 
gėles ir kryžius kritusiems did
vyriams pagerbti. Į Baltijos kraš
tus jie vyko kaip instruktoriai, 
grįžo kaip draugai.

Tarp gegužės 21 ir birželio 7 
lankė Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijas Alvydas Saplys, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas, ir Henrikas Anta
naitis, buvęs VI-PLJ Kongreso 
pirmininkas ir dabartinio Talkos 
Komiteto narys.

Jie sustojo pirmiausia Buenos 
Aires, kur turėjo eilę pasitarimų 
su Kongreso rengimo Komiteto 
nariais. Turėjo porą intensyvių 
darbo dienų Jose C. Paz vie
tovėje, Marianapolio poilsio na
muose, kur vyks Kongreso metu 
studijų savaitė. Čia buvo smul
kiai peržiūrėta visa Kongreso 
programa, pasitarta su Argenti
nos Kongreso Komisijų koordi
natoriais dėl visų paruošiamųjų 
darbų, apie Kongreso eigą nuo 
pirmos iki paskutinės dienos. 
Antanaitis vedė svarbias derybas 
su Aerolineas Argentinas dėl kai
nų ir visokiausių lengvatų, kurių 
Kongresui būtinai reikalinga. 
Buvo prieita prie labai naudingo 
susitarimo, ypatingai atsižvel
giant į tai, kad Kongreso eiga rei
kalauja eilės trumpų skridimų 
tarp Argentinos, Urugvajaus, 
Brazilijos ir atgal, grįžtant į kiek
vieną kraštą. Tas įgalins Kongre
so rengėjus galutinai užbaigti ir 
išsiuntinėti Registracijos anke
tas.

Antanaitis aplankė Montevi- 
deo, Urugvajuje, kur peržiūrėjo 
su vietiniu Rengimo Komitetu 
Kongreso Kultūros Dienų rengi
mo eigą.

Sakysime, J. Daddona, Allen- 
town, PA, miesto meras The 
Moming CaU liepos 26 numery
je rašo: “Mes grįžome kaip 21 
Baltijos valstybių geranoris am
basadorius”, o pats norįs būti 
pirmuoju Amerikos ambasado
riumi Lietuvoje. Ir jis pats imasi 
iniciatyvos į Allentown pasi
kviesti iš Panevėžio vieną gaisri
ninką, kad tasai pasitobulintų 
savo profesinį pasirengimą aka
demijoje ir vietinėje kolegijoje.

Mažo miesto, Cedar Falls 
(Iowa), tarybos narė Elaine 
Pfalzgraf pastebėjo, kad Baltijos 
kraštų laisvė “nėra laisva”.

Įtakingas Amerikos savivaldy
bininkas, Indianopolio meras ir 
delegacijos vadovas William H. 
Hudnut, III padarė platesnę 
analizę, kurią liepos 27 paskelbė 
Indianapolis Star dienraštis. Jis 
sako, kad “tie inteligentiški ir 
gabūs jauni lyderiai, kurie re
prezentuoja Baltijos valstybių 
ateitį, supranta laisvės ir stipriai

Allentown miesto burmistras Joseph Daddona Panevėžyje su 
prieškarinės Lietuvos gaisrininkų šalmu ir lietuviškų ženkle
lių kolekcija. “Norėčiau būti pirmuoju Amerikos ambasado
riumi Lietuvai”, pareiškė norą burmistras Daddona. Nuotr. 
Allentown. Moming Call

LANKĖSI PIETŲ AMERIKOJE 
JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS

Po to Alvydas ir Henrikas, 
kartu su Kongreso pirmininke 
Ariana Rastauskaite, Finansų 
vyriausiu koordinatorium A. 
Ruplėnu ir Urugvajaus Rengimo 
Komiteto pirmininku Rikardu 
Ibarra-Vėtre nuvyko į Sao Paulo, 
Braziliją, kur tarėsi su Brazilijos 
Kongreso Rengimo Komitetu, 
kuriam dabar pirmininkauja 
Marcos Lipas, ir su Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės vado
vais dėl Kongreso stovyklos ir 
uždarymo.

Toronto Gintaro ansamblio orkestras. Ansamblis ruošiasi vykti į VII Pasaulio Lietuvių
Jaunimo kongresą. Nuotr. O. Barzdžiam

decentralizuotų savivaldybių 
santykį”..., ir “jie sugėrė prak
tišką informaciją kaip kem
pinės”... “Jie labai domėjosi 
miesto sąranga, — tai tiesa, 
tačiau tiesiog desperatiškai 
norėjo, kad mes, amerikiečiai, 
pritartume ir paremtume jų 
veržimąsi į laisvą apsisprendimą 
ir nepriklausomybę visokiais ■ 
būdais”... “Baltų dvasia kieta, 
kaip titnagas. Jie žino, kad negali 
grįžti (į buvusią santvarką)’’..? 
“Aplink parlamento pastatą Vil-£ 
niuje iššūkį (Maskvai) paskelbu
sieji lietuviai pastatė barikadą^ 
ir spygliuotų vielų užtvaras.;^' 
simbolinį įspėjimą Sovietams^ 
Nelįskite!” fa*

“Pirmas tiltas jau pastatytas)” ? 
— po šio seminaro apie ilgalaikę^ 
profesionaliai parengtą Ameri- 
kos-Baltijos valstybių bendra
darbiavimo programą pasakė se
minaro programos direktorė 
Audronė Pakštienė.

Reikia palinkėti, kad šiuo ir 
naujais tiltais vyktų gyvas judėji- 
mas- J. Kojelis

Šis Saplio ir Antanaičio apsi
lankymas suteikė progos jiems 
vietoje patirti, kaip vyksta Kon
greso renginio darbai, o mums, 
rengėjams, įrodyti, kad mes ne- 
snaudėme, kažką dirbome, ir 
kad Kongreso ruošimas jau yra 
apčiuopiamas, matomas, jaučia
mas. Mūsų visuomenė reagavo į 
jų atsilankymą, susidomėjo ir ak
tyviau prisideda prie Kongreso.

Algimantas Rastauskas 
Spaudos ir Informacijos

Komisija

Dalis seminaro dalyvių sesijos metu Vilniuje birželio 17. Nuotr. Valdis Martinson-

ŽINIOS IŠ ATSIKURIANČIOS LIETUVOS
—Veliuonoje liepos 6 pa

minėta šio miesto 700 metų su
kaktis. Miesto centre stovi pa
minklas Vytautui Didžiajam. Tai 
vienas iš nedaugelio paminklų, 
kuriuos pavyko apginti nuo van
dalų stalinizmo metais.

— Lietuvoje birželio 
pradžioje darbo ieškojo 14,085 
žmonės, o laisvų vietų buvo tik 
11,500. Daugiausia bedarbių 
Vilniuje — 782, Sniečkuje 133, 
Šilutės rajone 92 žmonės. Nuo 
kovo 1 bedarbių šalpai skirta 
daugiau kaip 416,000 rublių.

— Alfredas Antanas Base- 
vičius paskirtas Lietuvos Res
publikos ryšių ministro pirmuo
ju pavaduotoju.

— Lietuvos Katalikų Mokslo 
Akademijos paskutiniame su
važiavime naujais nariais išrink
ti:- filosofijos mokslų daktaras 
prof Z. Zinkevičius, fizikos-ma
tematikos mokslų daktaras prof. 
B. Grigelionis, istorijos mokslų 
daktaras A. Tyla ir medicinos 
mokslų daktaras prof. G. Užda
vinys.

— Vokietijos socialdemokra
tų partijos kviečiami, metinėje 
SDP konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
SDP partijų atstovai — Aloyzas 
Sakalas, Kazimieras Antana
vičius, Uldis Berzinis ir Reinas 
Veidemanas. Konferencijos pa
baigoje LSDP tarybos narys K. 
Antanavičius pasakė SDP dele
gatams: “Socialdemokratai netu
ri apsiriboti ties Praha, Budapeš
tu ir Varšuva ”. Jis pažymėjo, kad 
Bjornas Engholmas savo pagrin
dinėje kalboje prieš rinkimus į 
SDP pirmininko postą paminėjo 
tik šias tris Rytų Europos šalis ir 
nutylėjo Estijos, L&tvijos ir Lie
tuvos sostines.

— Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba patvirtino įstatymą, kuriuo 
Lietuvoje vėl įteisinama privati 
nuosavybė. Okupacijos metais iš 
privačių asmenų ir organizacijų

konfiskuotas nekilnojamasis tur
tas pagal patvirtintąjį įstatymą 
bus sugrąžintas jo seniesiem sa
vininkam arba jų šeimom. Tei- 
sėtiem savininkam bus taip pat 
grąžinama žemė arba žemės 
sklypai. Jei dėl kurių nors 
priežasčių seniesiem savininkam 
nebus galima grąžinti žemės ar 
žemės sklypų, pavyzdžiui, tuo 
atveju, jei ant jų turėtų žemės 
plotų yra pastatysi fabrikai ar kit
kas, teisėtiem savininkam 
valdžia išmokės kompensaciją.

— Joseph Raganas, Didžio
sios Britanijos Lordų rūmų na
rys, kviečiamas Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko V. Landsbergio, 
viešėjo Lietuvoje. Lordo Kaga- 
no tėvas turėjo tekstilės fabrikus 
Kaune ir Klaipėdoje. Jaunasis 
Kaganas studijavo Anglijoje, bet 
prieš karą.grįžo į Lietuvą ir užsi
buvo. Vokiečių okupacijoj me
tais jis kalėjo Kauno gete, o 1944 
pabaigoje grįžo į Angliją. Netru
kus jis tapo vienu žymiųjų D. 
Britanijos verslininkų. Už nuo
pelnus užsienio prekyboje J. Ka- 
ganui buvo suteiktas Lordo titu
las. Viešėdamas Vilniuje lordas 
J. Kaganas pasakė, kad jis norėtų 
prisidėti prie nepriklausomos 
Lietuvos ūkio kūrimo.

— Nauji lietuviški pašto ženk
lai išleisti tragiškųjų 1941 metų 
birželio įvykių atminimui. Seriją 
sudaro trys skirtingos vertės, tri
kampės formos ženklai. Projek
tus sukūrė dail. Jokūbas Zovė.

— Prof. Vilius Grabauskas, 
dirbęs centrinės mokslinio tyri
mo laboratorijos direktoriumi, o 
prieš tai septynerius metus va
dovavęs tarptautiniam infekci
nių ligų departamentui Šveicari
joje, išrinktas Lietuvos medici
nos akademijos rektoriumi.

— Gargždų naftos įmonės di
rektorius R. Vaitiekūnas pa
reiškė, kad dabar Lietuvoje nafta 
gaunama iš keturių gręžinių, ku
rie yra Kretingos, Klaipėdos ir 
Šilutės rajonuose. Lietuviška 
nafta autocisternomis vežama į 

Apmąstymai po muzikos šventės

(atkelta iš 3 psl.)

macija. Jiems atrodė, kad savai
me apie tokį įvykį spauda rašys. 
O taip nebuvo. Nerašė. O kodėl? 
Todėl, nes rengėjai nepakvietė 
spaudos, nesiuntė jai bilietų.

Nieko nepadarysi, jau tokia 
tvarka: kas nori, kad būtų apie 
juos rašoma, pasirūpina pakvies
ti spaudą. Kai nesi kviestas, tai 
kaip gi rašysi. Kai nekviečiama, 
vadinasi, —rengėjai nenori, kad 
apie juos būtų rašoma.

Tai yra pamoka ateities rengi
nių vadovams: neužmirškite 
spaudos. Spauda išgarsina rengi
nius, bet tik su sąlyga, jei ji yra 
pakviesta.

Mažeikių naftos perdirbimo ga
myklą. Lietuviška nafta yra daug 
geresnė už sovietinę, nes joje 
yra mažiau kenksmingų sieros 
junginių. Sieringas kuras labai 
teršia aplinką.

— Pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų sukakties pa
minėjimui sudaryta valstybinė 
komisija Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo nutarimu. Ko
misijai pirmininkauja Bronislo
vas Kuzmickas, o Darius Kuolys 
— jo pavaduotojas. Komisijoje 
yra 35 nariai.

— Algirdas Vapšys paskirtas 
Lietuvos Respublikos statybos ir 
urbanistikos ministro pirmuoju 
pavaduotoju.

— Švedijos susisiekimo spe
cialistai lankėsi Lietuvoje. 
Svečiams rūpėjo ką jie ateityje 
galėtų Lietuvai parduoti, nes jie 
gamina daug įvairių, geram susi
siekimui reikalingų, priemonių. 
Pasitarimams juos priėmė mi
nistro pirmininko pavaduotojas 
Z. Vaišvila.

— Lietuvoje atkuriama 
Užsienio lietuviams remti drau
gija. Tą draugiją okupantai buvo 
uždarę, nes užsienio lietuviai dėl 
Lietuvos okupacijos reiškė įvai
rius protestus.

TALKA LIETUVAI
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios Tarybos deputatas 
Kazys Saja, lankydamasis Vati
kano Radijo lietuvių skyriuje, 
paliko jaudinantį laišką,, paliudi
jantį įvairių tautybių Lietuvos 
piliečių tvirtą nusistatymą už lai
svą, nepriklausomą Lietuvą.

“Mūsų internatas daugiatau
tis, tačiau, kai kalba eina apie 
Lietuvos laisvę, skirtingų nuo
monių nebūna. Po kruvinosios 
naktie~sVTfn.iuje pradėjome rink
ti pinigus Nepriklausomybės 
fondui. Nesame turtingi, todėl 
ir mūsų surinkta pinigų suma 
bus daugiau simbolinė negu rea
li parama Lietuvai. Tačiau daro
me, ką pajėgiame. Vieni pirmų
jų santaupas atnešą lenkė Ge
nutė Vežkauskaitė, rusas Uja Ko- 
valenkinas, žydas Ignas įsakas”.

Svečiavosi New Yorke Vil
niaus Jaunimo teatras. Rengė 
amerikiečiai. Reikėtų iš jų pasi
mokyti, kaip veikė jų informaci
ja, kaip buvo respektuojama 
spauda. Darbininko redakcija 
beveik kiekvieną dieną gaudavo 
naujus pranešimus, parašytus 
tiksliai ir aiškiai, kas bus, kas ten 
svarbiausia. Rašė ir kvietė į 
svečių priėmimą, skambino ir 
telefonais.

Todėl šios didžiausios muzi
kos šventės rengėjai tegu 
nerūstauja, kad taip mažai rašė 
apie jų pasirodymus. Ir nebe
rašys, nes į praeitį grįžti neįma
noma. Reikia mokytis iš klaidų 
ir rengtis ateičiai.



NUBALSAVO PASKIRTI LIETUVAI 
MILIJONĄ DOLERIŲ

LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 
SPECIALUS SUSIRINKIMAS

Liepos 27 Jaunimo Centro 
mažojoje salėje, Chicagoje, 
įvyko specialus LF narių susirin
kimas. Jį pradėjo Fondo Tarybos 
pirmininkas Povilas Kilius, pra
nešdamas, kad susirinkimas su
kviestas nuspręsti vieno milijono 
dolerių persiuntimą į Lietuvą, 
paimant tą sumą iš pagrindinio 
kapitalo. Kvietė visus tuo klausi
mu pasisakyti, išreiškiant savo 
nuomonę. Dar jis papildė savo 
pranešimą, pareikšdamas, kad, 
nariams nubalsavus perduoti 
vieną milijoną dol. Lietuvai, 
Fondo Taryba ir Patikėtinių Ta
ryba parengs planą, kaip praktiš
kai tai turės būti atlikta. Apie 
visa tai bus paskelbta viešai.

Valdybos pirmininkas A. Ostis 
paaiškino, kad tuo Lietuvai skir
tuoju milijonu galės būti parem
tos tik nepriklausomos Lietuvos 
kultūrinės, ne politinės institu
cijos, kaip numatyta Fondo sta
tute. Turės būti prisilaikoma In- 
temal Code Sect. 501 (c) 3 nuo
statų, kurie kontroliuoja ne pel
no siekiančių organizacijų veik
lą. Tegali būti remiamas tik 
mokslas, literatūra, religija, 
sportas ir kt., bet negalima auko
ti politiniams kandidatams arba

KENNEBUNKPORT, MAINE

DANUTĖS GRAUSLYTĖS 
KONCERTAS

Esu girdėjusi daug žymių dai
nininkų, ypač iš Lietuvos, bet 
tokio balso, kurį išgirdau liepos 
23. šiemet pranciškonų vasar
vietės auditorijoje, tikrai nesu 
girdėjusi. Tai reto kolorito bal
sas, savo skambesiu ir spalva 
žavintis balsas, kurį sunku 
aprašyti. /

Koncertu rūpinošrT. Bernar
dinas Grauslys, OFM, ir pats 
turįs gerą balsą ir giedojęs 
bažnyčiose bei vedęs chorus. 
Danutė Grauslytė yra jo brolio 
Prano duktė iš Lietuvos, jauna, 
graži operos dainininkė. Nenuo
stabu, kad liepos 23 buvo Tėvui 
Bernardinui svarbi šventė, kai 
jis pats supažindino Danutę su 
gausia auditorija, kurios 
didžiuma buvo kitataučiai. Susi
jaudinęs Tėvas Bernardinas 
džiaugėsi, kad po daugelio metų 

DĖMESIO VERTOS 
NAUJOS KNYGOS
Antanas Paškus — SĄŽINĖ 

psichologiniu požiūriu. Išleido J 
Laisvę Fondas Lietuviškai 
Kultūrai ugdyti. 184 psl. Kaina 
7 dol.

Tai naujas kūrybingo psicho
logo veikalas, specialiai taikytas 
dabartiniam žmogui Lietuvoje, 
nes tas žmogus brendo ir išaugo 
tokiomis sąlygomis, kur sąžinė 
buvo nuolat pažeidžiama ar klai
dingai formuojama.

Vytautas Kavolis — EPO
CHŲ SIGNATŪROS. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų lei
dimo fondas, 213 psl., kaina 10 
dol. Sudėti 8 didesni darbai iš 
lietuvių kultūros istorijos.

Algirdas Gustaitis — KAI KA
RAS BRAUKIA KRUVINĄ A- 
ŠARĄ, II pasaulinio karo platus 
dienoraštis, 240 nuotraukų, at
spaudų, žemėlapių. Išleido De- 
venių Kultūrinis Fondas. 941 
psl. Kaina 32 dol.

Pašto persiuntimo išlaidos la
bai pabrango. Pirmom dviem 
knygom reikia pridėti po 2 dol. 
už persiuntimą, o už trečios kny
gos persiuntimą pridėti 3 dol.

Knygas platina Darbininko 
administracija: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

politinei propagandai. Patikėti
nių Taryba (Board of Trustees) 
nutars, kokiam tikslui to milijo
no pinigai galės būti panaudoti. 
Taip pat Patikėtinių Taryba galės 
nutarti to milijono neliesti, kol 
Lietuva pasidarys pilnai nepri
klausoma, arba galės panaudoti 
kokiam nors konkrečiam projek
tui paremti, pvz., universiteto 
laboratorijai ar kam kitam.

Registracijos komisijos pirmi
ninkas V. Momkus pranešė apie 
dalyvių skaičių. Užregistruota 
1,348 kortelės su 10,463 balsais, 
o salėje dalyvauja 102 asmenys.

Po to vyko dalyvaujančiųjų di
skusijos. Čia veikliai pasireiškė 
Br. Nainys, J. Masilionis, Ja
blonskis ir kt. Paaiškinimus pa
teikė St. Baras, A. Razma ir A. 
Ostis. Išvada tokia: Ir pilną ne
priklausomybę Lietuvai gavus, 
Fondas ir toliau veiks ir rems 
išeivijos lietuvių veiklą.

Už milijono dolerių paskyrimą 
pasisakė 1,101 su 8,591 balsu, 
nepritarė — 189 su 1,452, susi
laikė — 68 su 420 balsų. Buvo 
išsiųsta 4,613 kortelių su 26,415 
balsų. Iš viso buvo paduota 
1,348 kort. su 10,463 balsais. 
Skaičiuojant procentais, 82% 
pritarė, o 12% balsavo ‘ne’ ar su
silaikė. Tokiu būdu daugiau kaip 
Vt balsuotojų pasisakė ‘taip’.

APB

jam Dievas suteikė džiaugsmin
gą valandą — pamatyti ir išgirsti 
savo talentingą giminaitę.

Grauslytės programa atsklei
džia jos muzikinį subrendimą ir 
aukšto lygio meninį skonį. Pra
dėta Durante “Vergine, tutto a- 
fnor”, toliau sekė Bizėt "Agnus liaudies - daina pereina į- klasi_-^V(>je f™ tikrai sunki- Vis,ems 
Dei”. Dainininkės balsas griebė-1 ■ kinės dainos interpretaciją. Dai-'^^ku,- kad vaikų-bei kūdikių
už širdies kiekvieną klausytoją, 
ar jis suprato žodžius ar ne. Ben
drai, žodžiai tapo antraeiliai — 
muzika dominavo, jos balsas lie
josi kaip raminantis balzamas. 
Aklosios arijos iš Ponchielli ope
ros Gioconda peiliu vėrė mūsų 
sielas. Rečitatyvas iš arijos iš Do- 
nizetti operos La Favoritą ir arija

NEW HAVEN, CT

Baisiojo Birželio minėjimas
Nevv Haveno lietuviai sekma

dienį, birželio 16, paminėjo Si
biro trėmimų 50-ąsias metines. 
Sis sekmadienis nevvhave- 
niečiams buvo- ypatingas ir 
skyrėsi nuo daugelio praėjusių.

Prieš 30 metų, ruošiantis dvi
dešimtmečiu!, bažnyčios šven
toriuje pastatytas lietuviško sti
liaus kryžius. Modelį paruošė 
dail. Jatužis, dirbo Juozas Šilkas, 
o per minėjimą jį pašventino 
prel. Jonas Balkūnas. Visi trys 
jau amžinybėje. Kryžius buvo 
dedikuotas: Garbei lietuvių, mi
rusių Sibiro tremtyje ir žuvusių 
už Lietuvos ir Amerikos laisvę. 
Pridėtos bronzinės lentelės su 
atitinkamais įrašais.

28-erius metus prie šio 
kryžiaus gerbdavome mirusiuo
sius ir žuvusiuosius, bet 1989 m. 
siautusi šioje apylinkėje audra 
kryžių sutriuškino į gabalus.

Susirūpinta naujo kryžiaus pa
statymu. Nepaisant įvairių sun
kumų, sumanymas įvykdytas. 
Medžio meistras Juozas Ambro- 
zaitis sutiko kryžių padaryti dar 
prieš 1990 žiemą, kad besiarti
nančią Vasario Šešioliktą galėtu
me minėti jau prie naujo kry
žiaus. Modelį greitai paruošė 
Ambrozaičio geras bičiulis meni
ninkas Simas Augaitis. (Čia ma
lonu paminėti, kad šių dviejų 
vyrų rankų darbo lietuviškas 
kryžius puošia ir Šv. Juozapo ka
tedros šventorių Hartforde.)

Taupant lėšas, kryžiaus įmon
tavimo darbus parapiečiai atliko

Vysk. Antanas Deksnys, suteikęs sutvirtinimo sakramentą, sveikina Vasario 16 gimnazijos 
mokinius. Nuotr. Marijos Šmitienės

iš Verdi operos Trubadūras bai
gė koncerto pirmąją dalį. Dau
gelis klausytojų automatiškai at
sistojo, pagerbdami dainininkę 
ir jai plodami.

Antrąją dalį solistė pradėjo 
arija iš Massenet operos Wert- 
her, toliau arija iš Bizet Carmen 
ir baigė programą lietuviškomis 
dainomis — Kairiūkščio “Aš vi
ską užmiršau ”, liaudies daina 
“Visur žalios pievos”, harmoni
zuota P. Tamošaičio. Publikai 
prašant, bisui atliktos dvi liau
dies dainos — “Oi kas sodai” ir 
“Užkilnoki vartelius”.

Danutė turi puikų vokalinį in
strumentą. Jos mezzo-sopranas, 
žemesnis sopranas, plataus dia
pazono, ypač gražios žemos gai
dos, apvalios, sultingos, lygios ir 
žavios. Klausytoją pagauna jos 
interpretacijos magiška jėga. Di
delio įspūdžio padarė liaudies 
dainos, pilnos liaudiškumo ir 
profesionalinio palietimo, - kai j

nininkės kvėpavimas puikiai su
tvarkytas, jos perėjimas iš že
mesnių gaidų į aukštas yra tobu
las. Tai meninės gilumos balsas, 
kuriam reikia auditorijos ir klau
sytojų.

Linkėtina solistei išplaukti į 
plačiuosius muzikos vandenis.

Ei. Vasyliūnienė

savo jėgomis. Meistrui Ambro- 
zaičiui talkino 15 parapiečių. Be
liko kryžių pašventinti. Tam tin
kamiausiu laiku numatytas Bai
siojo Birželio penkiasdešimt
mečio minėjimas. Tad dabar, 
klebono prašomas, kryžių paš
ventinti sutiko vysk. Paulius Bal
takis, OFM. Jis tą dieną mūsų 
bažnyčioje, asistuojant klebonui 
kun. A. Karaliui, svečiui kun. 
Facciuti ir diakonui A. Michae- 
le, atlaikė mišias už žuvusiuosius 
ir pasakė pritaikytą pamokslą, 
taip pat papasakojo savo įspū
džių iš nesenai įvykusio susitiki
mo su Sv. Tėvu Lenkijoje.

Po pamaldų, šventoriuje para- 
piečiams giedant Marija, Marija, 
vyskupas kryžių pašventino. Iš
kilmes baigėme Lietuvos him
nu. Vyskupas minioje atpažino 
kryžiaus modelį gaminusį Au- 
gaitį ir meistrą Ambrozaitį ir pa
gyrė jų gražų darbą, taip pat pri
siminė, kad meniškai išdrožinėta 
lazda, vyskupo valdžios ženk
las, kurią dar tebelaikė savo ran
koje, yra to paties Augaičio dar
bas.

Todėl šis sekmadienis mums 
buvo taip ypatingas ir skyrėsi 
nuo daugelio praėjusiųjų, tapda
mas tartum parapijos švente — 
mūsų tarpe buvo garbingas ir re
tas svečias, vyskupas, ir jau 
turėjome naują kryžių, prie ku
rio susikaupimo valandomis vėl 
rinksimės daugelį metų. Kryžius 
yra tikrai gražus ir didingas. At
kreipia dėmesį ir kitataučių.
Po šventinimo iškilmių, susirin-

Audėja iš Lietuvos P. Damijonaitienė prie savo parodos Va
sario 16 gimnazijoje Vokietijoje. Nuotr. Marijos Šmitienės

NEJAUGI NEPADĖSIME NAŠLAIČIAMS?

Beglobių vaikų — našlaičių, 
pamestinukų — problema Lie- 

/aišku,. kad vaikų-bei kūdikių 
namų kolektyvinėse struktūrose 
— nors išviršiniai jos kartais 
atrodo labai pavyzdingos — ne
gali išaugti normalūs, pilnaver
čiai žmonės. Ypač siaubinga 
padėtis yra vadinamuose psicho
neurologiniuose internatuose, 
kur tarp psichinių bei nervinių 
ligonių yra patekę daug visai 
normalių vaikų. SOS Vaikų Kai
mų Draugija Lietuvoje imasi ini
ciatyvos sudaryti tarptautinę ko
misiją, kuri patikrintų visus to
kių psichoneurologinių interna
tų gyventojus, atrinkdama tuos, 
kurie ten yra patekę per klaidą 
ar neapdairumą. Tokiems kaip 
tik ir būtų pirmiausia skiriami 
SOS Vaikų kaimai, kuriuos kurti 
ryžtasi neseniai įsisteigusi drau
gija.

Be užsienio lietuvių pagalbos 
šiuos užmojus realizuoti šiuo 
metu yra neįmanoma. Užtenka 
prisiminti, kad vidutinės dirban
čiųjų algos dabar Lietuvoje yra 
apie 15 JAV dolerių per mėnesį. 
Su tokiomis pajamomis, net ir 
tikrai norėdami, jie negali būti 
labai dosnūs labdarai. Tad visų 
žvilgsniai ir šį kartą su viltim 
krypsta į užsienio, ypač į Ameri
kos lietuvius. Atleiskite už aki
plėšišką drąsą, bet argi būtų ga
lima ramiai laukti, kol Lietuva 
ūkiškai sustiprės, ir dabartinę 
našlaičių kartą palikti jų 
skaudžiam likimui? Tai juk būtų 
ne tik antihumaniška, bet ir 
didžiai nuostolinga atgimstančiai 
Lietuvai.

Sis pereinamas laikotarpis yra 
labai palankus tiems užsienio lie
tuviams, kurie norėtų savo san-

kome į salę pietų, kuriuose daly
vavo vyskupas, kunigai ir dau
giau kaip šimtas parapiečių ir 
svečių. Vaišes paruošė ir patar
navo Teresė su talkininkėmis, o 
Regina Karmuzienė lietuviškai 
ir angliškai perskaitė Sv. Tėvo 
kalbą, pasakytą lietuviams 
I>omžoje, Lenkijoje.

J. Š. 

taupomis ką nors konkretaus su
kurti gimtajame krašte, ką nors 
tikrai vertingo padovanoti po 
sunkios priespaudos prisikelian
čiai Tėvynei. Užsienio valiuta čia 
dabar yra labai reikalinga ir ne
paprastai vertinama. Tokia dova
na, pavyzdžiui, galėtų būti naš
laičių šeimai namelis SOS Vaikų 
kaime.

Už 7000 ar 8000 dolerių Jūs 
galėtumėte Lietuvoje pastatyti 
gražų, patogų namą, kuriame 
apsigyventų dešimties našlaičių 
šeima. Namas būtų pavadintas 
Jūsų ar Jūsų artimųjų vardu, 
įamžinant Jūsų ar Jums brangių 
asmenų atminimą. Taip Jūs tap
tumėte Draugijos garbės nariu 
ir Vaikų kaimo kūrėju, jo garbės 
piliečiu. Apsilankęs Lietuvoje 
būtumėte brangus Draugijos ir 
Vaikų kaimo svečias, didžiosios 
lietuviškos ir tarptautinės vaikų 
šeimos narys.

Kiekviena, kad ir mažiausia. 
Jūsų auka šiam tikslui bus 
įamžinta Lietuvoje besikurian
čių SOS Vaikų kaimų istorijoje.

Būtume labai dėkingi, jei atsi
rastų tautiečių, kurie ryžtųsi or
ganizuoti SOS Vaikų kaimų rė
mėjų būrelius.

Draugija turi dolerinę sąskaitą 
Vatikane. Čekius galima siųsti 
Draugijos atstovo Romoje 
Mons. Antano Jonušo adresu, 
pažymint, kad auka yra skiriama 
SOS Vaikų kaimams Lietuvoje: 
Rev. Mons. A. Jonušas, SOS 
Vaikų kaimai Lietuvoje, IOR 
051 3 01645, Via Casalmonferra- 
to 20, 00182 Roma — Italy.

Apie SOS Vaikų kaimų Lietu
voje ir jų rėmėjų veiklą nuolat 
informuosime spaudoje ir drau
gijos biuleteniuose.

Su nuoširdžiu dėkingumu ir 
Dievo palaimos linkėjimais.

Po trumpo apsilankymo Ro
moje rugpjūčio pabaigoje vėl iš
vykstu į darbą Lietuvoje. Namų 
adresas: Druskininkų 4-1, 
233000 Kaunas, tel. 228-224.

Kun. V. Kazlauskas

IŠ VISUR
— Dalia Dzikienė paškirta IX 

lietuvių tautinių šokių šventės 
vyriausia meno vadove. Ji su 
Tautinių šokių instituto valdyba 
bei talkininkais ruošia šventės 
repertuarą, kurio šokiai bus 
atliekami tautinių šokių vienetų 
mokytojų kursuose Dainavoje 
šių metų rugpjūčio 18 - 25.

— Ateitininkų federacijos 
studijų savaitgalis vyks rugpjū
čio 30 - rugsėjo 2 Dainavos sto
vyklavietėje.

— “Gintaro” ir “Ąžuolo” va
dovių-vadovų mokyklų stovykla 
BSA Camp Resolute, Bolton, 
MA, įvyks rugpjūčio 17 - 24.

— Adv. pik. Steponas Venc
kus, ištarnavęs JAV sienų apsau
gos departamente daugiau kaip 
20 metų, JAV prezidento paskir
tas JAV sienų apsaugos vyriausiu 
federaliniu teisėju.

— Visoje Brazilijoje nuo 1982 
metų birželio 13-oji yra paskelb
ta maldos už Lietuvą diena. Šie
met Brazilijos lietuviai birželio 
13-ąją surengė maldos kelionę į 
brazilų tautinę Marijos šventovę 
Aparecida, kuri yra didžiausia 
pasaulyje Dievo Motinai 
pašvęsta bažnyčia. Prie jos pa
grindinių durų stovi ir lietuviš
kas kryžius Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus ir Sibiro kanki
nių atminimui.

— Danutė Bindokienė vado
vaus “Ateities” žurnalo 80-ojo 
gimtadienio minėjimui Daina
voje. Tai bus ateitininkų studijų 
dienų metu, kurios vyks 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 2.

— Sol. Sigutė Stonytė ir pia
nistas Jurgis Kamavičius, abu 
atvykę iš Lietuvos ir pasižymėję 
kaip tarptautinių konkursų 
laimėtojai, liepos 28 atliko prog
ramą Margučio rengiamame 
koncerte Chicagoje, Jaunimo 
Centre.

— Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, daugiau negu vienerius 
metus talkinęs Vatikano radijo 
lietuviškame skyriuje, grįžo į 
Lietuvą. Pabuvęs keletą mėne
sių Vilniuje, rudenį ruošiasi vėl 
vykti į užsienį, kur gilins studi
jas, arčiau susipažins su jėzuitų 
gyvenimu ir veikla.

— Clevelando Lietuvių Die
nos, rengiamos LB Clevelando 
apylinkės valdybos, įvyks spalio 
12 - 15.

— Sol. Jonas Vaznelis, kuris 
puikiai atliko boso partiją “I Li- 
tuani” operos spektaklyje Lietu
vių muzikos šventės metu Chi
cagoje, pakviestas dainuoti tą 
pačią partiją Lietuvos Operos ir 
baleto teatro spektakliuose Vil
niuje rugpjūčio 31 ir rugsėjo 3.

— Tautinių šokių kursai bus 
rugpjūčio 18-25 Dainavos sto
vyklavietėje. Kursuose bus su
pažindinama su 1992 metų tauti
nių šokių šventės repertuaru. 
Norį dalyvauti prašomi regist
ruotis pas Tautinių Šokių Insti
tuto pirmininkę Dalią Dzikienę, 
tel. 203 521 - 6028.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Munch, Midlothian, VA, 
Tomau, Chicago, IL. Užsakė ki
tiems: A. Zaunius, Weehawken, 
NJ — C. Nehwadowich, Brook
lyn, NY. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



Lietuviai esame visi — 3001 W. 59th Street
Lietuvių Fonde ar • Chicago, IL 60629
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ūmui mus A^unumii ramu
Santrumpos: atm. įn. Į atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 

» aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės 
= įnašų iš viso.

1991 m. gegužės mėn.

1 x $12 Bobelis dr. Kazys, $1,012.
1 x $20 Kanapinskas Alvydas atm. įn., $20.
3 x $25 Naujokas Justinas atm. įn.: Uksienė Marcelė, $550; 

Puniška Gabrielius atm. įn.: įm. 2 asm., $25; Žuvusioms 1991 m. 
sausio 13 d. Vilniuje atm. įn.: Janušaitis Jurgis, $25.

1 x $30 Dimas Kostas atm. įn.: įm. 2 asm., $30.
5 x $50 Augustais Jurgis atm. įn.: Byrne Donald ir Ann, 

$460; Čekanauskas kons. Vytautas ir Janina, $360; Lukas Jonas 
ir Barbara, $800; Nemickas Romualdas atm.: Medical Staff, III. 
Masonic Medical Center, $3,135; Pocius Stasys atm. įn.: Pocienė 
A„ $100.

1 x $64 Kasperaitis Jonas ir Ona atm. įn.: įm. „co-workers”, 
$334.

39 x $100 Akiračiai/Horizons Foundatin, Ine., $100; Baltic 
News Service, $100: Bradley Russell ir Aldona, $1,100; Brinkis 
dr. George Z., $1,400; Bureikaitė Rita Daiva, $400; Čyvas kun. 
Matas, $2,800: Daugėla Stasys ir Ona, $1,300; Dautartas Leonas 
atm. įn.: Dautartas Algimantas, $100; Deveikis Stasys (miręs) ir 

' Ona, $1,405; Dobrovolskis Stasys, $100; Dovydaitis Vincas ir Ema, 
$1,100; Eitkinas inž. Vytautas atm. įn.: Jančauskas D. ir P. $25, 
Jančauskas, P. ir S. $25 ir 4 kt. asm., $100; Hurtig Lydia, $100; 
Jasiulionytė-Kalušėnienė atm. įn.: Jasiulionis Vladas, $200; Jodelė 
Julius ir Ingrida, $700; Jukneviius Gintaras, $100; Jurkstas Lau
ra E., $100; Kontrimas Ričardas ir Raimonda, $1,650; Korius 
Zdislovas ir Stasė, $825; Kulikauskas Edmundas ir Rūta; $300; 
Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertas Monika, $1,800; Lembertas 
Vitalis ir Danutė, $810; Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: Liu- 
termozienė Ona, $2,100; Mačiulis Apolonija, $100; Mikalonis Vin
cas, $100; Nasvytis dr. Motiejus ir Salomėja atm. įn.: Gudauskienė 
Giedra, $200; Nausėdaitė Natalija, $100; Oksas Leonas (miręs) 
ir Izabelė, $1,700; Pažiūra Vladas ir Alfonsą, $900; Polikaitis An
tanas ir Dalilė, $910; Raulinaitis Julius ir Irena, $600; Seliukas 
Bronius ir Angelė, $625; Semėnienė Stasė, $100; Shepetys 
Stanley ir Janina, $100; Šlapelis Jurgis atm. įn.: Sirutienė Gražutė, 
$300; Šlapšienė Marija atm. įn.: Galdikas Antanas ir Filomena, 
$200; Trečiokas Vytautas ir Teresė; $100; Uksas Jurgis ir Mar
celė, $2,400; Vidugiris Vytautas ir Elena, $715.

1 x $120 Sadauskas dr. Jurgis atm. įn.: Sadauskas J. Linas 
$70, Garūnas Albinas ir Ona $50; $220.

2 x $150 Kazlauskas Gasparas, $650; Klimas Raimundas 
catm. įn/ DemarcoMiehael ir Renee $50, Ozfnskar Albina, Alvydas, 
-Vida $50, Mačys Gintus ir Dalia $25, VVentz Margaret $25, $150.

5 x $200 Balčiūnas Valerijonas atm. įn.: Balčiūnienė Elena, 
$2,095; Daržinskis Stasys ir Ona, $500; Gedgaudas Mindaugas 
ir Violeta, $950; Kleiva Kazimieras atm. įn.: Bartkus Bronius $50; 
Krasauskas Mečys ir Elena $25, Vaškelis Aleksas ir Prima $25 
ir 8 kt. asm., $200; Nelsas Romas ir Angelė, $950.

1 x $250 Remys dr. Edmundas ir Dalia, $450.
2 x $300 Digrys dr. Vytautas atm. įn., $600; Mitkus Juozas 

ir Dana, $700.
1 x $400 Galdikas Antanas ir Filomena, $1,800.
1 x $500 Tonkūnas Mykolas atm. įn.: Rudaitis Teodoras ir 

Ritonė $120, Kurkulis Albinas ir Dana $50, Ročkuvienė Marija $50, 
Draugelis Arūnas ir Irena $25, Lesniauskas dr. Algis ir Teresė $25, 
Meilienė Irena $25, Rimkus Rimvydas ir Genė $25, Raudonis 
Juozas ir Ginta $25 ir 9 kt. asm., $650.

1 x $600 Kačilauskas Juozas ir Hilda, $1,000.
1 x $700 Birulis Nikalojus ir Lidija atm. įn.: Dolles Nina, 

$1,591.15.
1 x $1,000 Singleton Nijolė.
1 x $1,965 Rutkauskas (Rūtenis) Jonas atm. įn.: May Depart

ment Stores Co. $500, Pavlik Mr. & Mrs. Ronald $500, Farrell Mr. 
& Mrs. David $250, Young Harvey $200, May Design and Con- 
struction Co. $150, Honig Lavvrence $100, Strong John $75, 
Dunham John $50, Hays Thomas $50, Long Mr. & Mrs. Alfred $50 
ir 2 kt. asm., $2,065.

1 x $12,985.10 Urbanavičiūtė Jadvyga, testamentinis 
palikimas, $13,085.10.

1, $44 ,072.80 Ragelis Antanas, testamentinis palikimas, 
$44,702.80.

Iš viso $68,843.90

1991 m. birželio mėn.

1 x $10 Juodikis A., $10.
7 X $20 Balys Mečys ir Leokadija, $320; Brazauskas Eduar

das, $20, Bridžius Andrius, $120; Janavičius A., $20; Karklius 
Benediktas ir Akvilė, $420; Sabataitis dr. Gintautas, $20, Stankai
tis dr. Jonas, $1,145.

1 x $25 Numgaudas Vacys ir Olga, $150.
3 x $30 Šukys K. S., $30; Tiškus Bronius atm.: įn. 2 asm., 

$465; Vitkauskas Kazimieras atm. įn.: įm. 2 asm., $30.
1, $40 Kasakaitis Jurgis, $200.
3 x $50 Balbatas Jonas, $1,050; Dautartas Zigmas, $150; 

Idzelis Henrikas ir Salomėja, $300.
19 x $100 Asanavičiūtė Loreta atm. įn.: Vaineikis Juozas, 

$300; Bajerčius Antanas ir Michalina, $100; Baltrušaitis Algiman
tas, Vytautė, Tomas ir Gabija, $600; Brazaitis dr. Henrikas ir 
Tamara, $1,125; Bublys Romualdas ir Ingrida, $310; X, $1,500; 
čižikas Balys atm. įn.: čižikaitė Bronė, $2,400; Grigaliūnas 

.Raimundas, $400; Gruzdys Vitoldas ir Vanda, $100; Kriščiukahis 
Jonas atm. įn.: Kriščiukaitienė Marija, $925; Lenkauskas dr. Ed
mundas ir Milda, $2,100; Lilley Michael ir Virginia, $100; Matas 
dr. Stepas ir dr. Giedrė, $1,100; Mikonis Juozas ir Marija, $3,100; 
Milašius Petras, $11,100; Petrauskas Vytautas atm. įn.: 
Petrauskienė Regina, $1,200; Seidel Gerhard ir Shereen, $100; 
Skrinska dr. Juozas, $1,600; šonta dr. Juozas ir Teklė, $1,100.

3 x $200 Barmuas Leonas, $450; Radis Juozas atm.: Radis 
Thea, $300; Žuvusioms 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje atm. įn.:

Rudaitienė Marcelė $100, Vizgirda Vytautas $100, $225.
1 x $300 Sapetka Kazimieras, $12,165.
1 x $330 Klimas Raimundas atm. įn.: Martyno Jankaus jūrų 

budžių įgula $50, Kruze Peter $50; Aukštuolis Rimas ir Vida $30, 
Civinskas Kęstutis ir Ingrida $25, Stungys A. ir G. $25 ir 14 kt. 
asm., $480. ■ •

x 1 x $370 Rutkauskas (Rūtenis) Jonas atm. įn.: Battram 
Richard $100, May Real Estate $100, Zazulia lrwin & Fingleton 
Thomas $100, Lay Henry $50, Ambraziejus P. Ir J. $20, $2,435.

1 x $440 Kašuba Antanas: 80-to gimtadienio proga įm. 
Ignatotienė dr. Lilija $50, Janušaitis Jurgis ir Veronika $50, 
Kašuba Jonas ir Lillian $50, Kašuba Romualdas ir Elena $50, 
Mažeika Vaclovas ir Vanda $50, Mironaitė dr. Ona $50, 
Valiukėnas Mečys ir Eleonora $50, Jurkūnas Jonas ir Vincen- 
tina $40, Jurcys Tadas ir Dagmara $25, Kašubienė Ona $25, 
$2,440.

1 x $2,010 Ivaškienė Ona atm. įn.: Bostono Tautinių Šokių 
sambūris ir tėvai $1,000, Ivaška Kymantas ir Dalia $201, Luka- 
vičius Povilas ir Elena $84, Andrulis Jonas ir Salomėja $50, 
Rasys Juozas ir Irena $50, Čepas Gintaras ir Valė $40, Dilba 
Vytautas ir Danutė $40, Valatka Mary $40, Štuopis Jurgis $30, 
Banaitis Bronius ir Birutė $25, Ivaška Darius $25, Kuodienė 
Bronė $25, Kupčinskas Aidas ir Gitą $25, Mažiulis Antanas $25, 
Paliulis Bronius $25, Skudžinskienė Jadvyga $25 ir 20 kt., asm , 
$3,060.

1 x $16,083.75 Zallys dr. Povilas, stipendijų fondas, 
$16,083.75.

Iš viso $22,488.75.
Adolfas Armalis balandžio mėn. aukotojų sąraše įrašytas 

miręs; atsiprašome p. Armalį už klaidą, džiaugiamės, kad jis gyvas 
ir linkime sveikatos ir geriausios kloties.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991.VI.30 pasiekė 
5,338,304 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,073,786 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,593,892 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą:

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

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė.

Lietuvių kalbos vadovėlis,an- 
gliškai Introduetion to Modem 
Lithuanian, išleistas nauja laida. 
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėtų tekstų 4 kasetės, — 
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3.00.

Vlado Kulboko naujausia Kny
ga Laiko pagrėbstai jau gaunama 

Eflės prie Lazdijų muitinės. Nuotr. Viktoro KapočiausDarbininko administracijoje.
336 psl. Kaina $8.00, plius per-
siuntimui $1.50.

Dr. Konstancijos Paprockai- 
tės-Simaitienės knyga Moteris su 
baltu chalatu jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kai
na 20 dol., persiuntimui pridėti 
2 dol.

Jono Dainausko Lietuvos bei 
lietuvių krikštas ir 1387-ji metai. 
Išleido Vydt no fondas, Chicago. 
1991 m. Kaina 15 dol. Persiunti
mui pridedama 2 dol. Galima 
gauti Darbininke spaudos kio
ske.

Lietuvos žemėlapis (J. An
driaus) didelio formato, gauna
mas Darbininko administracijo
je. Kaina su persiuntimu 12 dol.;

Algirdo Gustaičio Karas 
braukia kruviną ašarą — Antro
jo pasaulinio karo dienoraštis. 
Didesnio formato, 240 iliustraci
jų — nuotraukų, atspausdų, 
žemėlapių. Gaunama Darbinin
ko administracijoje. Kaina su 
persiuntimu 35 dol.

Nauja knyga,gauta Darbinin
ko administracijoje. Jos autorė 
Ava Saudargienė. Knyga vadi
nasi — Anapus Horizonto, Au
stralijos apysakos. Knyga turi 
188 puslapius. Sudėta 19 pasako
jimų. Išleido Nidos Knygos Klu
bas Londone 1989 m. Kaina 
12.50 dol. Knygos persiuntimui 
pridėti 1 dol. 

- -
DEXTER PARK 
PHARMACY ttį 

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

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

WE DELIVER 

296-4130

CONCORD, NH

Pavergtųjų tautų minėjimas

Prieš 33 metus prezidentas 
Eisenhoweris paskelbė Paverg
tųjų Tautų Savaitę. Nuo to laiko, 
kasmet liepos mėnesį, iš komu
nistų pavergtų kraštų kilę Ame
rikos gyventojai prisimena savo 
gimtųjų kraštų okupaciją.

New Hampshire tie minėji
mai skiriasi nuo kitose valstijose

TRISDEŠIMT AŠTUNTOJO SANTAROS - ŠVIESOS 
suvažiavimo,1991 m. rugsėjo 5-8 <1. d. 

PASAUUO LIETUVIŲ CENTRE, 

515 East 127th St, Lement, IL 60439

PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d. 2 

vai. Zenonas Rekašius, “Energe
tiniai mitai ir mitologinė politi
ka”.

Marius Saulauskas, “Naujoji 
politinė filosofija Rytų Europo
je”.

8 vai. Pokalbis su Albertu Za
latorium (Violeta Kelertienė).

Penktadienis, rugsėjo 6 d. 9 
vai. Rimvydas Šilbajoris, “Bro
niaus Radzevičiaus stilistika”.

Egidijus Aleksandravičius, 
“Nauji požiūriai į XIX amžiaus 
Lietuvos istoriją”.

2 vai. Aleksandras Štromas, 
“Atsikuriančios Lietuvos valsty
bingumo problemos ir perspek
tyvos”.

Simpoziumas “Tautiniai sąjū
džiai ir vakarietiška demokrati
ja”: Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė, Leonas Sabaliūnas, Julius 
Šmulkštys (moderuoja Vytautas 
Kavolis).

Santaros-Šviesos, Algimanto 
Mackaus Knygų Fondo, Metme
nų, A M and M Fundacijos ir 
Multidisciplinarinių Studijų Ins
tituto posėdžiai.

8 vai. Arvydas Šliogeris, “Lie
tuviškos sąmonės laisvėjimo rai

rengiamų tuo, kad juos organi
zuoja amerikiečiai, pakviesdami 
į programą pavergtųjų tautų at
stovus. Tuo būdu jie perduoda 
amerikiečių spaudai ir visuome
nei naujausias žinias apie komu
nistų priespaudą.

Liepos 20 Concorde, NH, per 
tokį minėjimą kalbėjo laisvųjų 
latvių federacijos pirmininkas 
Aristids Lambergs, Kubos at
stovė Isabel Rivero ir Afganista
no muhadžinas Ghumal Rasul.

da: post-stalinizmas iki Atgimi
mo ir kas toliau?”

Šeštadienis, rugsėjo 7 d. 9 vai. 
Saulius Sužiedėlis, “Penkiasde
šimčiai metų praėjus: lietuvių 
tautos sukilimo ir laikinosios vy
riausybės istorijos interpretacijų 
disonansai”.

Ričardas Gavelis, “Lietuvių li
teratūra tarp moralinio šauksmo 
ir privatizacijos”.

2 vai. Albertas Zalatorius, 
“Lietuvių kultūros darbartinė si
tuacija”.

Vytautas Radžvilas, “Liberalų 
galvosena post-sovietinės Lietu
vos kultūroje ir politikoje”.

8 vai. Literatūros vakaras: 
Ričardas Gavelis, Kostas Ost
rauskas, Liūne Sutema.

Naujų knygų sutiktuvės.

Sekmadienis, rugsėjo 8 d. 10 
vai. Alfredas Bumblauskas, 
“Lietuva vidurio Europos isto
rinėje raidoje”.

Norintieji suvažiavime daly
vauti prašomi iki š. m. rugsėjo 1 
d. registruotis pas Mariją Paške- 
vičienę, 306 55th Place, Dow- 
ners Grove, IL 60516.

Lietuvių atstovė M. Gimiuvienė 
perskaitė 49 kraštų, kuriuose ko
munizmas dar vyrauja, sąrašą. 
Programoje taip pat dalyvavo so
listė Daiva Mongirdaitė, o patį 
minėjimą suorganizavo New 
Hampshire konservatyviųjų uni
ja.

K. Da.

Duok Darbininkę paskaityti 
tiems, kurie jo neprenume
ruoja, paskui paragink užsi
sakyti.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA S Ą
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

CHICAGO): 2615VV. 71st Street, 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. PetersburgBeach, FL33706, 813-367-6304

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

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

Taupymo sąskaitos ir certiflkatal, įvairios 
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



MIRĖ ONA (VAŠKIENĖ, PASIŽYMĖJUSI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ MOKYTOJA

Birželio 11 Bostone, sirgusi 
vėžiu, mirė viena iš pirmųjų lie
tuvių tautinių šokių puoselėtojų 
— mokytojų Amerikoje — Ona 
Ivaškienė-Pivoriūnaitė. Buvo 
pašarvota Kaspero laidotuvių na
muose. Prie karsto budėjo jos 
sukurto sambūrio šokėjai. Atsi
sveikinimui vadovavo dr. M. 
Gimiuvienė, apibūdinusi Onos 
IVaškienės gyvenimų. Maldas at
kalbėjo kun. A. Kontautas. Kitų 
dienų mišios buvo aukojamos Šv. 
Petro bažnyčioje. Po mišių ve
lionė buvo palaidota 
Šv. Mikalojaus kapinėse, kur 
yra palaidotas jos vyras 
Aleksandras ir sūnus Vytautas. 
Ji užaugino keturis sūnus: 
Vytautų — jau miręs, Gedi
minų, advokatų Rimantų ir 
Algimantų. Jos sukurtai šokių 
grupei vadovauja sūnus Gedi
minas.

Sis Onos Ivaškienės sambū
ris kaip tik buvo įkurtas Kenne- 
bunkporto vienuolyne, kasmet 
šoko jų lietuvių dienose. Tai 
buvo didelė jos auka vienuolyno 
bendruomenei. Visi su pagarba 
ir dėkingumu jų prisimena kaip 
nepailstančių mokytojų, kuriai 
tikrai rūpėjo puoselėti lietuviš
kąjį tautinį šokį ir jį perduoti jau
nosioms kartoms.

Ona Pivoriūnaitė buvo gimusi 
1910 metų gruodžio 24 Bostone, 
į Lietuvų su tėvais grįžo 1914 
metais. Ten pergyveno pirmų 
pasaulinį karų. Pradžios mokyklų 
lankė Svėdasuose, vidurinį mok
slų išėjo Užpaliuose ir Utenoje.

Kaip Amerikos pilietė, 1928 
metais grįžo į Amerikų ir tais 
pačiais metais ištekėjo už Alek
sandro Ivaškos. Jos vyras buvo 
kilęs iš Žagarės valsčiaus, Šiaulių 
apskrities, gimęs 1900 metų lie
pę®. 14. ,Į, Arnerikų. atYykQ1^14, _ 
m. Jis dirbo fabrike ir mokėsi. 
Pradžioje gyveno Lewistone, 
Maine, 1920 m. nusikėlė į Bosto
nų. Ten pakviestas Darbininko 
redaktoriaus Prano Gudo, kurį 
laikų dirbo fabrike mašinistu ir 
turėjo Bostone baldų krautuvę.

Buvo labai nuoširdus žmogus, 
sudraugavo su naujaisiais atei
viais, juos rėmė, buvo Lietuvių 
Bendruomenės Bostono sky
riaus valdyboje ir talkino visiems 
lietuviškiems renginiams. Mirė 
jis vėžiu 1956 m. koyo 29 d.

Aleksandras davė savo šeimai

Mielus Gerimantą ir Romualdą Penikus su šeimomis, 
jy brangiai mamytei

A. A.
TEODORAI PENIKIENEI

eismo nelaimėje žuvus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Regina Savickaitė-Bork su šeima

A. A.
v. s. fil. APOLINARUI A. TREINIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai, 
Atlanto Rajono Vadei j. v. s. Genei Treinienei, visiems 
šeimos nariams Ir giminėms.

LSS Atlanto Rajono Sesės

Ilgamečiu! Skautų Akademikų Ir Atlanto Rajono skau
tų vadovui

A. A.
v. s. fil. APOLINARUI A. TREINIUI

staiga iškeliavus amžinybėn, žmoną j.v.s. Genę, Atlan
to Rajono Skautijos Vadę, dukras Gražiną ir Dalią, 
gimines ir artimuosius užjaučia ir kartu liūdi.

NY Skautų ir Skaučių tuntas Tauras / Neringa 
NY Skautams Remti Komitetas 
NY Vyr. Skaučių Židinys “Vilija’

Ona Ivaškienė.

lietuviškos veiklos pagrindus. 
Viskas buvo skiriama Lietuvai ir 
lietuviškai veiklai. Tuo keliu 
nuėjo ir Ona Pivoriūnaitė, už jo 
ištekėjusi.

Tautiniai šokiai dar nebuvo 
pabudinti, neišvystyti. Kaip tik 
tuo metu imta apie juos kalbėti. 
Pirmoji šokėjų grupė buvo suda
ryta Lietuvoje. Onų tai sudomi
no, ir ji ėmėsi Bostone organi
zuoti jaunimų. Jos tautinių šokių 
sambūris buvo įkurtas 1937 
metų vasarų. Pirmų kartų ši 
grupė pasirodė tais pačiais 1937 
metais lapkričio 25 d.

Nuo 1938 metų sambūris kas
met atliko programų Vasario 16- 
sios šventės minėjime Bostone.

Teodora Penildenė

A. A. TEODORĄ PENIKIENĘ PRISIMENANT

Eismo nelaimėje žuvusi Teo
dora Penikienė buvo gimusi ir 
augusi Akmenėje. Šiauliuose 
baigė mokytojų seminarijų ir 
mokytojavo Mažeikiuose ir Kau
ne, kur susipažino su savo 

1939 m. šoko pasaulinėje paro
doje New Yorke.

Daug kartų ji dalyvavo tauty
bių festivaliuose Philadelphijo- 
je, Clevelande, Chicagoje ir ki
tur. Nuo 1944 metų dalyvavo 
Naujosios Anglijos festivaliuose, 
nes tais metais jie prasidėjo. 
1961 m. sambūris buvo pakvies
tas į JAV Valstybės departamen
to rengtas iškilmes. Jis dažnai šo
kių programų atlikdavo universi
tetuose, kolegijose, kariuome
nei ir miestams.

Per jos sukurtų Sambūrį yra 
perėję šimtai jaunuolių. Ji pati 
juos sukviesdavo, savo namuose 
turėjo salę, kur repetuodavo. 
Repetuodavo po kelis kartus per 
savaitę. Turėjo ir vaikų grupę.

Su savo šokių ansambliu ji da
lyvavo Darbininko koncerte 
Brooklyne ir čia atliko programų 
prieš kokius 30 metų.

Kaip matome, ji buvo viena iš 
svarbiausių tautinių šokių propa
guotojų ir mokytojų šiame Ame
rikos pakraštyje, labai gražiai at
stovavusi lietuviams, kai tas at
stovavimas buvo gana sunkus. Ir 
savo meilę lietuviškam tauti
niam šokiui perdavė jaunajai 
kartai, (p.j.) 

būsimu vyru Domu Peniku.
Gyvendama Woodhavene, 

buvo labai aktyvi ir judri, lankė 
lietuviškus renginius, dalyvavo 
organizacinėje veikloje, bičiulia
vosi su kaimynais lietuviais. 
Išėjus jai iš savo namo ir einant 
šaligatviu, jų palietė iš kaimyno 
kiemo išvažiavęs automobilis. 
Jos nepastebėjo ir jų pervažiavo. 
Vežant į ligoninę, ji jau nebeat- 
laikė sužalojimų ir mirė.

Ja nuoširdžiai rūpinosi ir glo
bojo sūnus Gediminas Penikas, 
vežiodavo pas daktarus ir į kapi
nes aplankyti vyro kapo.

Keturias dienas prieš jos 
mirtį, sūnus Gerimantas nusi
pirko naujų foto aparatų ir jį 
išmėgino — kapinėse prie Domo 
Peniko paminklo nufotografavo 
savo mamytę. Tai yra paskutinė 
jos nuotrauka. Ji ir buvo palaido
ta toje vietoje, kur nuotraukoje 
stovėjo.

GALIMA ĮSIGYTI 
LIETUVOS - 
RUSIJOS 
SUTARČIŲ
TEKSTUS

Lietuvių Informacijos Centre 
galima įsigyti iš Vilniaus perfak- 
suotus Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Tarybų Federacinės So
cialistinės Respublikos sutarčių 
tekstus. Užsakytos šių doku
mentų kopijos bus siunčiamos 
paštu. Kreiptis į Centrų šiuo 
adresu: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

1. Sutartis dėl tarpvalstybi-

“Žalgirio” krepšinio komanda iš Lietuvos liepos 11 žaidė Bostono universitete. Nuotr. Teresės 
Meiluvienės

PASTANGOS PAGERINTI LIETUVOS EKONOMIKĄ
Birželio mėnesio gale Darbi

ninke buvo žinelė, kad išvyksta 
iš Amerikos trys jauni profeso
riai, kurie čia studijavo pra
monės pagerinimų. Jie dėkojo už 
vaišingumų, už LB apygardos 
valdybos globų.

Taip ir kilo klausimai: kas jie 
tokie, ko čia buvo atvykę ir kaip 
buvo atvykę?

Pasirodė, kad šioje programo
je pagrindinis veikėjas buvo Vy
tautas Daugirdas. Jis pats keletu 
kartų lankėsi Lietuvoje. Jis yra 
kompiuterių specialistas ir ten 
kalbėjo apie kompiuterius, jų 
panaudojimų pramonei bei pre
kybai vystyti.

Prasidėjus naujam tautiniam 
atgimimui, sujudus sąjūdžiams, 
atėjo mintis — pagreitinti Lietu
vos ekonominį atstatymų.

Vytautas Daugirdas raštu 
išdėstė savo mintis, savo progra
mų, kaip reikia parengti daugiau 
žmonių, kurie, pasinaudodami 
amerikiečių technologijos žinio
mis, prisidėtų prie Lietuvos pra
monės bei prekybos geresnio iš
vystymo. Susitarta su New Yor- 
ko valstybės Farmingdale uni
versitetu, kad pasikeis žmonė
mis. Ir amerikiečiai buvo suinte
resuoti, kad reikia ten parengti 
žmonių, kurie sugebėtų perduo
ti kitiems naujus technologijos 
laimėjimus, kaip geriau pasinau
doti kompiuteriais, kad galima 
būtų geriau sutvarkyti savo pri
vačių pramonę. Pagaliau, kaip tų 
privačių pramonę sukurti.

Kaune veikia Politechnikos 
Institutas su daugybe skyrių. Jis 
turi apie 12,000 studentų. Tai 
yra nepaprastai didelis skaičius 

nių santykių pagrindų — 7 psl. 
Pasirašė V. Landsbergis ir B. 
Jelcin.

Angliškas vertimas — 5 psl.

2. Susitarimas dėl bendradar
biavimo ekonominėje ir sočia* 
linėje-kultūrinėje RTFSR Kali
ningrado srities raidoje — 5 psl. 
Pasirašė G. Vagnorius ir I. Sila- 
jev.

3. Susitarimas dėl paramos 
teikimo piliečiams, pakvies
tiems dirbti į Lietuvos Respubli
kos Mažeikių miestų, persike
liant gyventi į RTFSR Leningra
do srities Vsevoložsko rajonų — 
4 psl. Pasirašė A. Dobravolskas 
ir R. Batkajev.

Mėnulis
Mokytojas pasakoja apie 

mėnulį:
'— Mėnulis toks didelis, kad 

jame galėtų gyventi daug mili
jonų žmonių.

Vienas berniukas juokiasi.
— Kodėl juokiesi? — klausia 

mokytojas.
— Įsivaizduoju, kur jie dingtų 

per delčią.

Vytautas Daugirdas su senatoriumi Alfonse D’Amato

tokiam kraštui. Dėstoma daugy
bė mokslo šakų, veikia net kelio
lika fakultetų.

Tas Institutas persiorganiza
vo, pasivadino Technologijos 
universitetu. Ir ten daugybė 
įvairiausių mokslo katedrų, 
dėstomi moderniausi mokslai, 
kad tik sudinamintų technikų.

Kilo klausimas, kaip panaudo
ti moderniuosius technologijos 
išradimus, aparatūrų, pagaliau, 
kas toji aparatūra.

Buvo susitarta, kad universi
tetas atsiųs pasitobulinti kelis 
jaunus profesorius. Jie kiekvie
nas surašė apie save žinias ir 
įteikė vadovybei. Farmingdale 
universitetas pasirinko tris jau
nus profesorius, kurie kų tik 
baigė, patys jau dėsto.

Farmingdale universitetas 
juos pilnai išlaikė ir mokė: davė 
butų, maistų, mokslų. Globojo 
LB apygardos pirmininkas Vy
tautas Alksninis. Pradėdavo 
mokslinius darbus 9 v. ryto ir 
baigdavo vėlai vakare apie 10 
vai. Kokius du kartus per savaitę 
juos lanky davo Vytautas Daugir
das ir padėdavo dar labiau įsisa
vinti naujas dėstomas sistemas, 
mašinas.

Tie jaunuoliai buvo Boris I. 
Seminogovas, baigęs visas lietu
viškas mokyklas, pats laisvai kal
bus lietuviškai, judriausias iš 
visų. Jo profesija — ekonominis 
planavimas, ekonominės plana
vimo sistemos apvaldymas.

Jo draugas Evaldas Darškus 
dienų dienas dirbo su personali
niu kompiuteriu, kaip panaudoti 
kompiuterius gamybai.

Trečias — Kęstutis B. Rudgal
vis. Jis buvo jauniausias, gerai 
vertinamas kaip mokslinė pajė
ga. Čia jis dirbo su automatizuo
tomis gamybos programomis, 
kartu bandė padaryti kompiute
rinės gamyklos modelį.

Borisas labai įdomiai pa- 
stebėjo, kad neužtenka atvažiuo

ti taip sau į Amerikų. Atrodo, 
nieko čia ypatingo. Veikia maši
nos, juda staklės, panašiai, kaip 
ir Lietuvoje. Bet iš atvykusiųjų 
niekas nemato ir nežino, kas yra 
padaryta prieš tai, kiek įdėta 
planavimo, skaičiavimo, koks su
kurtas mokslas, kad visa sistema 
judėtų ir būtų produktyvi ir pel
ninga. To čia jie ir mokėsi.

Grįžę į Lietuvų, jie kitus mo
kys panaudoti modernius įrengi
mus, perorganizuoti visų siste
mų.

Amerika taip pat labai suinte
resuota, kad Lietuvoje ir kituose 
Baltijos kraštuose būtų sumo
derninta gamyba, pakelta iki 
amerikietiškojo lygio. Tada pa
didės gamyba, padidės prekyba, 
taip susidarys naujos sąlygos biz
niui.

Šį rudenį ar pavasarį į Lietu
vų, į Technologijos universitetų 
važiuos amerikiečių delegacija, 
kuri vietoje atliks įvairias moky
mo programas. Tokie pasikeiti
mai, bent kelių išmokymas pasi
naudoti moderniais įrankiais, 
pakels Lietuvos pramonę, pre
kybų, padės jai lengviau pereiti 
j privačias rankas. Ir čia bus 
dėstomi kursai, kaip sukurti pri
vatinius ūkius ir prekybas, kad 
jos būtų labiausiai naudingos 
kraštui.

♦ **

Išlydėjome svečius ir pa
linkėjome jiems sėkmės. Bet 
turėjome gerokai nustebti, kad 
dabartinė technologijos kalba ir 
technologinis mąstymas tampa 
labai specifinis, kitiems nesu
prantamas, nesuvokiamas net 
apie kų kalbama. Toks jau moks
lo likimas, — kaip specializuoja
si, kitiems, ne specialistams, jis 
sunkiau suvokiamas. O susi
pažinti visiems bent truputį rei
kia, kuria linkme suka atsiku
riančios Lietuvos ekonomika, 
pramonė, prekyba, (p.j.)



DARBININKAS

Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Salė(kor.).. 
Salės adm. .341 Highland Blvd. 

Brookiyn, N.Y. 11207

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

panaudojant įvairią

Gintę D a musytę, Lietuvių 
Informacijos Centro direktorę, 
plačiai paminėjo Lietuvių Dienų 
žurnalas balandžio mėn. nume
ryje. Viršelyje įdėta jos didelė 
nuotrauka, kurią padarė Algis 
Norvilą. Pačiame numeryje yra 
8 nuotraukos iš jos šeimos aplin
kos ir įvairaus žurnalistinio dar
bo. Gintė Damušytė uoliai vado
vauja Lietuvių Informacijos cen
trui, žinių biuleteniais aprūpina 
lietuviškų laikraščių redakcijas ir 
taip pat informuoja amerikiečių 
žurnalistus. Sveikiname mūsų 
mieląją kaimynę ir linkime jai 
kuo geriausios sėkmės tokiame 
atsakingame ir svarbiame darbe!

Apolonija Seibienė yra susir
gusi ir paguldyta ligoninėje tyri
mams.

Darbininko administracijoje 
yra gauta bent kelios naujos kny
gos. Prašom skambinti Darbi
ninko administracijai, ir ji patar
naus. Tel. (718) 827-1351 arba 
827-1350.

Ona ir Kęstutis Mildai išvyko 
į Singer Island, FL, kur turi savo 
butą. Iš ten buvo nuvykę į Lie
tuvos Vyčių seimą, kuris buvo St. 
Petersburg, FL.

New Yorko lietuviai sporti
ninkai, kurie dalyvavo tautinėje 
lietuvių sporto šventėje Lietu
voje, grįžta šią savaitę.

Laisvės Žiburio radijas dvi sa
vaites vertėsi sena medžiaga, abi 
programos buvo iš anksto pa
rengtos, 
medžiagą, prisimenant Lietuvos 
okupaciją prieš 50 metų. Laisvės 
Žiburio radijo direktorius Romas 
Kezys buvo išvykęs su sportinin
kais į Lietuvą. Šį sekmadienį, 
rugpjūčio 11 , jau bus pirmas re
portažas apie sportines žaidynes 
Lietuvoje.

Kęstučio Čerkeliūno straips
nį, kaip Albinas Elskus kadaise 
su buriniu laiveliu perplaukė 
Atlantą, atsispausdino Klaipėdo
je leidžiamas laikraštis “Mažoji 
Lietuva”.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba dabar rūpinasi metine 
premija už 1990 metais išleistą 
grožinę knygą. Pinigus-ŽOOOdol.- 
premijai jau paskyrė Lietuvių 
Fondas. Dabar Rašytojų draugi
jos valdyba sudaro komisiją, kuri 
apžvelgs praėjusiais metais iš
leistas knygas ir geriausiai pa
skirs premiją. Kur bus įteikimas, 
dar neaišku. Praėjusiais metais 
jis buvo Kultūros Židinyje. Gal 
ir šiemet čia pasiseks suorgani
zuoti literatūros šventę.

“ŽAIBAS” NR. 6 - MAISTO 
PRODUKTAI bus pristatyti 
Jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje: 10 sv. miltų, 10 sv. 
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė 
persikų, 4 sv. valg. druskos, 
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų 
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39 oz. 
pupelių kavos, 12 oz. kakavos. 
Pilna kaina $100.00. Kreiptis: 
“ŽAIBAS”, 9525 South 79th 
Avė., Hickory Hills, IL 60457. 
Telef. 708 430-8090.

55 SV MAISTO PRODUKTŲ 
pristatome į namus LIETUVO
JE: cukrus, ryžiai, mėsa, miltai, 
kondensuotas pienas, olandiškas 
sūris, šprotai, aliejus, razinos, 
riešutai, kava, arbata, priesko
niai ir 1.1. $95. — ŠVENTINIS 
SIUNTINYS: kava, razinos, 
riešutai, šprotai, mėsa, šampa
nas, šokoladas dėžutėse, gėlės. 
$65. _ TRANSPAK, 2638 W. 
69th St., Chicago, IL 60629. 
Tel. 1 - 312-436 - 7772.

.(718) 827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 
(718) 827-9645

.(718) 235-8386

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas šiemet bus rugsėjo 8, 
sekmadienį. Drauge bus pa
minėta ir Tautos šventė. Šventės 
proga bus pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Po jų orga
nizuojamas piknikas Kultūros 
Židinio kieme. Jau dabar rengia
mi loterijos bilietai bei kny
gutės, nes pikniko metu bus pra
vesta loterija. Visi kviečiami iš 
anksto dalyvauti šiame ankstyvo 
rudens piknike, nes vasara šie
met karšta ir neleidžia piknikau- 
ti.

Iš Lietuvos yra atvykę gana 
daug žmonių. Visi ieško vienokio 
ar kitokio darbo, o darbų šiuo 
vasaros metu labai maža. Tai at
vykę svečiai turi gana daug var
go, kol susidaro sau pragyveni
mo sąlygas.

Lietuvoje išeiną kultūriniai 
žurnalai dažnai rašo Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams rašyto
jams, prašydami bendradarbiau
ti jų spaudoje. Dabar vienas “Va
gos” leidyklos redaktorius renka 
medžiagą apie poetą Julių Ba- 
niulį, kuris čia kadaise yra gy
venęs ir miręs 1943 metais. Nori 
Lietuvoje išleisti jo poezijos 
rinktinę.

Rudens dailės paroda 
Kultūros Židinyje tikrai bus su
rengta. Rengimu rūpinasi N.Y. 
Lietuvių Dailininkų Sąjunga, 
kuriai pirmininkauja dail. Juozas 
Bagdonas.

Dail. Juozas Bagdonas, nebi
jodamas nei karštų vasaros die
nų, šiemet labai daug laiko skiria 
tapybai — kiekvieną dieną jis 
triūsia prie naujų savo kūrinių, 
tapo temperos ir aliejiniais 
dažais.

Dail. Česlovas Janušas yra 
tiek sustiprėjęs, kad savo na
muose poilsiauja su mažu patar
navimu''. Dažnai skambina tele
fonu savo draugams. Gi draugai 
linki jam tiek sustiprėti, kad 
galėtų šį rudenį surengti savo pa
rodą. Savo namuose jis turi gana 
daug nutapytų paveikslų, iš ku
rių išeitų bent kelios parodos.

Dail. Vytautas K. Jonynas 
atostogauja Lietuvoje. Jau virto 
jo tradicija, kad vasaras pra
leidžia Lietuvoje. Dabar atėjo 
žinia, kad jis buvo apsirgęs ir pa
guldytas ligoninėn.

Dail. Viktoras Vizgirda yra 
sunegalavęs ir paguldytas nuola
tinės priežiūros namuose Cape 
Code.

Pranciškonų spaustuvė šią sa
vaitę pradeda dirbti pilnu tem
pu. Rengiami įvairūs ten spaus
dinami žurnalai ir kiti leidiniai.

Alfonsas Samušis, Kario ad
ministratorius, yra išvykęs dvie
jų savaičių atostogų į Floridą. 
Sugrįžta, kai bus išspausdintas 
naujas Kario numeris ir pareng
tas ekspedicijai.

“Varpelio” spausdinimas pa
sistūmėjo pirmyn. Spaustuvei 
atiduoti net du numeriai: 
gegužės-birželio ir liepos- 
rugpjūčio. Dabar pradedamas 
rengti rugsėjo-spalio numeris. 
Nors spaustuvė yra apsikrovusi 
darbais, bet tikisi tuos numerius 
greitai išspausdinti.

Išnuomojamas kambarys mo
teriai Richmond Hill rajone. 
Kambarys duodamas nemoka
mai. Reikės padėti namų ruošoje 
keletą kartų savaitėje. Skambinti 
718 848 - 3138.

APREIŠKIME PAGERBĖ 
ŽUVUSIUOSIUS

Apreiškimo parapijos bažny- 
čioje rugpjūčio 4, sekmadienį, 
per 11 vai. mišias pagerbti šią 
savaitę žuvę 7 laisvės kovotojai. 
Žuvusiųjų intencija buvo laiko
mos pamaldos. Mišias konceleb- 
ravo kun. Stasys Raila su kitais 
dviem kunigais: klebonu kun. 
Vytautu Palubinsku iriom. Kazi
mieru Pugevičiumi. '

Pradžioje buvo parinkti 7 vy
rai, kurie buvo pasodinti į pirmą 
suolą, ir jie simbolizavo žuvu
sius. Jų pagerbimą pravedė kun. 
K. Pugevičius. Paminėjus žuVu- 
sio pavardę, vienas tų septynių, 
sėdėjusių pirmame suole, 
uždegdavo žvakę.

Prasmingą ir patriotinį pa
mokslą pasakė kun. Stasys Raila.

Choras per vasarą atostogauja, 
tai bendras giesmes giedojo visa 
bažnyčia. Pamaldos baigtos Lie
tuvos himnu.

Darbininko 
redakcijos FAX 
718 827 - 2964

Antanas Paškus, psichologas, 
išleido naują studiją — “Sąžinė 
psichologiniu požiūriu”. Knygą 
išleido Į Laisvę Fondas Lietuviš
kai Kultūrai ugdyti. Jos kaina 7 
dol. Gaunama Darbininko admi
nistracijoje. Persiuntimui reikia 
pridėti porą dolerių. Knyga 
buvo specialiai suorganizuota ir 
Lietuvoje bus išleista didesniu 
tiražu. Studija parašyta lengvu 
stiliumi, lengvai ir mielai skaito
ma.

LIETUVOS 
TEATRAS

Pasibaigė Lietuvos Jaunimo 
teatro jau trečioji viešnagė Ame-' 
rikoje. Kas galėjo kažkada to 
tikėtis. Laikai keičiasi, o pa
pročiai, tradicijos — lieka. Pasa
kyti: “sudie!” — dabar jau ne- Į 
mandagu. Atsisveikinant tarti 
“iki pasimatymo!” — labai ne-’ 
nuoširdų. Žmonių gyvenimas, 
yra vienas. Ir mūsų pasimatymai ' 
šioje žemėje yra vieninteliai. 
Todėl visų pasimatymų išlieka-.' 
moji vertė — ne tik asmeniškos 
emocijos, bet ir nostalgiški susi
mąstymai, susirūpinimai bendru 
mūsų likimu, dėl mūsų dabar-, 
ties, ateities, dėl viso to, dėl ko j 
mums, lietuviams, taip širdį 
sopa, ir visada taip neramu...; 
Sulaukėm tų laikų, kai laisvai vėl.' 
bandom atrasti vieni kitus, s u-J 
prasti ir vertinti tas pačias tiesas,,.; 
fantazuojame, puoselėjame nau
jas iliuzijas, projektuojame kiek- 
vienas pagal savo išgales mūsų j 
bendras ateities vizijas.

Kai pasaulyje šiandien ilgaT* 
prie derybų stalo susėdę politi
kai, valstybių veikėjai ieško iri“ 
nesuranda taip greit išeities vals- 1 
tybių ir tautų santykiuose, bend
ravime, kai taip sunkiai ratifi
kuojamos nusiginklavimo ir tar-"' 
pusavio pasitikėjimo valstybinės 
sutartys — per pasaulį keliauja 
menininkai ir jų kūryba. Tai ge-’ 
rai. Gal todėl suartėja žmonių“ 
širdys, atsiveria visiems gimi
ningos pasaulėjautos erdvės. Tai 
gerai. Gerai, kad Manhattan juo
dis žino, kad yra Lietuva, kad jis “ 
važiuoja į Joyce teatrą su artistais 
iš Lietuvos. Tai gerai. Dvi
dešimto amžiaus pabaigoje visos 
pasaulio valstybės turi teisę būti 
atmintinos ir žinomos. Turi būti 
viešai įvardinti visi istoriniai ka
taklizmai ir demaskuota civiliza
cijos politinė netiesa. Taip bus. 
Taip jau vra.

Ieškoma nuolatinė prityrusi 
18 mėnesių vaiko prižiūrėtoja 
Stamforde, CT. Duodamas atly
ginimas ir privatus butas. Skam
binti dėl informacijų -(203) 975- 
8980, arba rašyti: Regina Van- 
derheydėn, 118 Skyview Drive, 
Stamford, CT 06902.

Skautų stovykloje Lietuvoje: Juozas Bružas iš JAV ir stovyklos viršininkas Pijus Ambra
zaitis iš Klaipėdos. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

FEDERALINĖ ĮSTAIGA PERĖMĖ KASĄ
Nacionalinės Kredito Unijų 

Administracijos valdyba 
(NCUA) liepos 30 d. pranešė, 
kad KASA — Lietuvių Federa
linė Kredito Unija, turinti $72 
milijonus dolerių, įsteigta pagal 
federalinius statutus ir federa
linės valdžios apdrausta kredito 
unija, Richmond Hill, Queens, 
New Yorko mieste, turinti 6,100 
aktyvių narių, perimta Naciona
linės Kredito Unijų Administra
cijos globon — “conservator- 
ship”, ir NCUA perima savo 
nuožiūron kredito unijos kasdie

JAUNIMO 
DĖKOJA

Todėl gerai, kad per pasaulį 
keliauja Jaunimo teatras. Per 
Europą, Izraelį vėl į Ameriką. 
Tai gerai...

Šio trečiojo Amerikoje pasi
matymo proga mes norime 
padėkoti tiems Amerikos lietu
viams, kurie buvo su mumis, ku
rie įvairiausiais būdais mus pa
mylavo, visaip lengvino ir toni
zavo mūsų buitį neramią, kurie 
buvo visada greta mūsų, kartu 
su mumis...

Ačiū ponui Stasiui Lozoraičiui 
už pasitikėjimą ir išdavusiam 
mums Lietuvos respublikos pi
liečio užsienio pasus. Tai garbin
giausias mums šių sėkmingų ga
strolių apdovanojimas.

Ačiū Juozui Kazickui. Ačiū 
Audronei Misiūnienei. Ačiū Jo
nui Mekui. Ačiū: Emilijai Raste
nienei, Danguolei ir Romui 
Didžbaliams, Rožei Šomkaitei, 
Nijolei Bražėnaitei, Erdvilui Ja
nulaičiui, Rasai Varankai, Rūtai 
Virkutytei, Vytautui Paprockui, 
Laimai Drobavičiūtei, Juozui 
Daubėnui... Emilijai Jure
vičiūtei. Emilija, tu mūsų meilė!

Ačiū Vygantų šeimai. Ačiū 
Philadelphijos lietuvių bendri
jai. Ačiū Renatai ir Juozui 
Kučams. O! Ačiū Arūnui Čiu- 
berkiui — mūsų spektaklių nuo
latiniam vertėjui. Jis jau tikrai 
moka mūsų spektaklių tekstus 
mintinai. Ačiū Dangei Širvytei, 
visą tą laiką grožiai besidarbuo
jant su mumis. Ačiū Dantams.

Ačiū visiems. Duok Dieve 
mums visiems sveikatos ir lai
mingų dienų gyvenime.

Ačiū Amerikos lietuvių spau
dai ir žurnalistams už -gražią 
mūsų gastrolių reklamą.

Kantrybės! Ateis ta mūsų tau
tos visuotinio džiaugsmo fiesta 
— visi susitiksime Baltijos kelyje 
ir galėsime vėl apsikabinti ne tik 
rankomis, bet ir širdimis. Istori
jos tiesa ir Dievo tiesa. Šių dvie
jų TIESŲ galia mūsų negali iš
duoti. Bažnyčių varpai ir bokštų 

' laikrodžiai skelbia: nebetoli, jau 
nebetoli mūsų didžiųjų vilčių iš
sipildymo valanda.

Juozas Pocius, aktorius 

nines operacijas. Kredito unija 
turi įstaigas sekančiuose mies
tuose: Chicago, Illinois; Detroit, 
Michigan; St. Petersburg 
Beach, Florida ir VVaterbury, 
Connecticut.

NCUA pareigūnai nori pa
brėžti, kad kredito unija tebelie
ka atidara, dirbanti ir, kad kiek
vieno nario sąskaita apdrausta iki 
$100,000 dolerių National Cre- 
dit Union Share Insurance Fund 
(NCUSIF), federalinės valdžios 
įstaigos. Nariai laisvi vesti kredi

Prof. dr. Aldona Šlepetytė- 
Janačienė lankėsi Lietuvoje. 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavime Vilniuje 
birželio 14 d. ji skaitė paskaitą: 
“Lietuvių katalikių moterų veik
la tarptautiniuose sąjūdžiuose” 
ir vadovavo politinių mokslų 
sekcijai. Ji taip pat dalyvavo Ca
ritas suvažiavime Kaune birželio 
1-2 d. ir sveikino Pasaulio lietu
vių Katalikų Organizacijų Sąjun
gos Valdybos vardu.

Darbininkas turi skaitytojų 
ir Liuksemburge. Stasys ir Živilė 
Rudžiai, apmokėdami už dviejų 
metų prenumeratą, pridėjo ir 20 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame 
skaitytojams iš Liuksemburgo.

Į Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugiją prašymu Nr. 
766 kreipėsi Teresė Savickaitė 
(Morkienė), kuri prašo padėti 
surasti pusseserę Anine M. Sa- 
vick. Paskutiniomis žiniomis, 
Anine M- Savick gyveno Seaside 
Park, New Jersey. Turintys in
formacijos gali rašyti J. Šapokai, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos komiteto pirmininkui, 
Gedimino pr. 3a, Vilnius 
232600, Lietuva.

Ieškomas Adomas Skete- 
ris-Tyrlaukis, provizorius, gydy
tojo chemikas, gyvenęs Jo
niškėlio valsčiuje. Ieško Milda 
Šalkauskaitė-Didžiulienė, Ske- 
terio sesers dukra. Rašyti: Vil
nius 232013, Krantinės 12-10 
arba: Kazimieras Skobeika, 86- 
15 98 St., Woodhaven, N.Y. 
11421.

- J Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugiją prašymu Nr. 
765 kreipėsi Bronė Pigagienė, 
gyv. Kaune, prašydama padėti 
surasti jos seseris: Anna Fischer, 
Petro ir Ieva Gaines, Petro. Abi 
gimė Varėnos rajone, Trakiškių 
kaime (Anna 1906 m., Ieva 1895 
m.) ir, išvykusios tarp karų j 
JAV, apsigyveno New Jersey — 
Anna Fischer — Clark, NJ, Ieva 
Gaines — Elizabeth, NJ. Pasku
tinis laiškas iš Annos gautas 1986 
m., iš Ievos — 1977 m. Turintys 
informacijos apie Bronės seseris 
gali tiesiog jai rašyti: Bronė Piga
gienė, Banaičio 12-44, Kaunas 
233042, Lietuva, ar J. Šapokai, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos komiteto pirmininkui, 
Gedimino pr. 3a, Vilnius 
232600, Lietuva.

to unijos reikalus, įskaitant pini
gų indėlių padėjimą ir atsiėmimą 
ir įvairių kitų reikalų tvarkymą.

NCUA yra nepriklausoma fe
deralinė finansinė įstaiga, atsa
kinga už steigimo statutus (char- 
ters), bendrą priežiūrą ir ap
draudimą šalies 8,800 federali- 
nių kredito unijų. NCUA valdy
ba save paskiria Globėju (“Con- 
servator”) federalinės valdžios 
apdraustos kredito unijos, kai 
yra reikalinga administruoti kre
dito unijos turtą ir apsaugoti kre
dito unijos narių interesus.

Layne L. Bumgardner, direk-
torius NCUA I Rajono įstaigos 
Albany, NY, paskirtas Globėjo 
Agentu (Agent for the Conserva- 
tor). Jis ir jo štabas atsakingi vyk
dyti Globėjo įsakymą valdybos 
vardu.

Bumgardner pareiškė, kad 
$72 milijoninė KASA — Lietu
vių Federalinė Kredito Unija, 
susidūrusi su sunkumais, atsira
dusiais iš svarbių nelegalių ap
mokėjimų, pažeidžiančių 
NCUA biznio paskolų taisyklę, 
perdėtų kredito koncentracijų 
rinktiniam narių skaičiui ir ne
saugių bei nepagrįstų nekilnoja
mo turto paskolų politikos bei 
praktikos.

Papildomų informacijų galima 
gauti, kreipiantis į:

Layne L. Bumgardner, Na
cionalinės Kredito Unijų Admi
nistracijos, I Rajone, (518) 472- 
4554, (National Credit Union 
Administration) arba Naciona
linės Kredito Unijų Administra
cijos Informacijos Centre, (202) 
682-9650 (National Credit 
Union Administration Public In
formation Office).

Ši informacija paimta iš NCUA 
News, leidžiamų Washingtone, 
DC.

VIDEO JUOSTELIŲ 
PERKEITIMAS

— PAL - SECAM - NTSC — 
Perkeičiame Video juostelių 

įrašus iš europietiškos į ameri
kietišką sistemą ir atvirkščiai.

Skambinti (718) 849-1088.

MĖSOS PRODUKTAI au
kščiausios kokybės pristatomi į 
namus LIETUVOJE: medžiok
linės dešrelės, palendvica, deš
ros ir kt. $95. — Mažesnis siun
tinys $68. — TRANSPAK, 2638 
W. 69th St., Chicago, IL 60629. 
1-312-436-7772.

NAUJAS “ŽAIBO” NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv., 
ryžių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 O’- 
Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž. vištienos savo 
sultyse (0.65 kg). Pilna kaina 
$100.00. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. “ŽAIBAS”, 9525 
So. 79th Avė., Hickory Hills, IL 
60457 — tel. (708) 430 - 8090.


