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TEGYVUOJA NEPRIKLAUSOMA LIETUVA!
— Ir 37-oji valstybe pripažino Lietuvą —

Savaitės
įvykiai
Aliaskos žvejai, atsiradus žu
vies pertekliui, penkis milijonus
svarų lėktuvais pasiuntė į Sovie
tų Sųjungų.

Sovietų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba 283 balsais prieš 29
balsus (ir 52 susilaukius) suspen
davo komunistų partijos veiklų,
ligi paaiškės tyrimo duomenys,
kaip ji įsivėlusi į nepavykusį
pučų.
Pompėjos griuvėsiuose ar
cheologams nesenai pavyko ap
tikti palaikus aštuonių žmonių,
kurie numirė prieš 1900 metų,
kai vulkano lava užliejo tų mies
tų. Manoma, kad Pompėjoje nuo
dujų žuvo ar pelenais užversta
apie 25,000 gyventojų.
Kunigaikštis Vladimir Kirilovič Romanov, Romanovų dinas
tijos sosto pretendentas, lanky
damasis Suomijoje, spaudai pa
reiškė, kad monarchija būtų pats
geriausias išgelbėjimas Sovietų
Sąjungai. Jis yra paskutinis Rusi
jos caro Aleksandro II proanū
kis. Jo tėvai pabėgo į Suomiją,
kai Spalio revoliucija nuvertė
Romanovų dinastijų. Jam dabar
yra 74 m. amžiaus ir jis- gyvena
Prancūzijoje ir Ispanijoje.
Kubos komunistai, nepaisydarni komunizmo žlugimo So
vietų Sąjungoje, savo partijos
laikraštyje paskelbė, kad jie ir to
liau pasilieka “nepriklausomame
komunistiniame kelyje“. Kadan
gi lig šiol Sovietai teikdavo Ku
bai materialinę pagalbų, tai ku
biečiai dabar įspėja saviškius, jog
tėkšiu suveržti diržus.
Vladislav Makutanovicz, ma
joras, kuris vadovauja 80-ies
OMONo dalinių grupei Vilniuje
ir kuri savo darbais yra prisidėju
si prie lietuvių žudymo ir jų ne
priklausomybės judėjimo slopi
nimo, prašosi, kad jam ir jo smo
gikams kuri nors Vakarų pasaulio
šalis suteiktų aziliaus teisę. Pa
skutinėmis žiniomis, jie atsi
traukė iš Lietuvos į Pskovą.
Paris Match, prancūzų savai
tinis žurnalas, rašo, kad jų BVA
Institutas, apklausinėjęs 1200
maskviečių, priėjo išvadų, kad
Maskva esanti lygiai pasidalinusi
dėl šalies ateities — apie 50%
apklaustųjų pasisakė už tokių Sų
jungų, kaip buvo lig šiol, o kiti
50% pasisakė už 15 laisvų res
publikų.
Lech Vaięsa, Lenkijos prezi
dentas, kuris yra ir vyriausias ka
riuomenės vadas, su kitais vy
riausybės nariais iš anksto buvo
pasiruošęs mobilizacijai, kai
paaiškėjo, kad Sovietų Sąjungoje
vyksta pučas. Gyventojams apie
tai nebuvo pranešta, norint iš
vengti panikos.
Boris D. Penkin, žurnalistas
ir diplomatas, paskirtas naujuoju
Sovietų Sąjungos užsienio reika
lų ministru. Jis 1982 m. buvo
ambasadorium Švedijoje, o
vėliau Čekoslovakijoje.
Kuveito ambasadorius JT pa
siskundė, kad ginkluoti Irako ka
reiviai stengėsi išlipti Bubiyan
saloje. Kuveito sargyboms pavy
ko sugauti 47 irakiečius ir pa
skandinti keletą laivelių. Šioje
saloje negyvenama, bet ji turi
strateginės reikšmės.

Bush paskelbė, ko pabaltiečiai ras kelyje į nepriklausomybę.
seniai laukė. Nors visi tikėjosi, *. Bet dar yra ir daugiau problemų
kad Amerika bus pati pirmoji, — kaip pasibaigs išėjimas iš so
bet praktiškai išėjo, kad ji tik pa vietinės sistemos, kurioje Pabal
sekė kitus. Lyg teisindamasis, tijo kraštai išvergavo daugiau
prez. Bush aiškino, kad esu, kai pusę šimto metų, kaip išeis ka
istorija bus rašoma, kas ten beat- riuomenė, kaip išsispręs tūks
simins, kad JAV po 40 valandų tančiai klausimų, atsiradusių su
tai padarė po Islandijos. Esą politine nepriklausomybe, ei
svarbu pats faktas. Bet taip pat nant prie ekonominės laisvės.
Girdėti balsų lietuvių tarpe,
yra faktas, kad JAV yra 37-oji, o
ne pirmoji valstybė, suteikusi kad dabar labiau nei kada reika
linga ir savitarpė vienybė, susik
Pabaltijui pripažinimų.
lausymas bei rimtis, nors opozi
To prezidento pranešimo me cija Lietuvoje jau nerimsta.
tu dar nebuvo aišku, kodėl iš tik
Štai Amerikos laikraščiai jau
rųjų prezidentas delsė, bet rašo apie buvusios premjerės
vėliau, kai laikraščių korespon Kazimieros Prunskienės pesi
dentai pradėjo rašyti, o TV atsto mistiškus spėliojimus dėl Lietu
vai skelbti įvykusį faktų, viskas vos ekonominės padėties. Ši, pa
paaiškėjo. Esą jis nenorėjęs pa sitraukusi iš premjerės posto ir
kenkti Gorbačiovo pozicijai ir vis nuėjusi į opozicijų, ir toliau tvir
su juo taręsis, kų daryti, o anas tina, kad Lietuva pati nieko ne
vis prašęs daugiau laiko. Pasi gali, turi orientuotis į buvusių
rodė, kad “green light” prezi Sovietų Sųjungų ir skaitytis su
dentui Bush iš Gorbačiovo Rusijos ir kitomis respubliko
atėjusi tik už savaitės po to, kai mis. Ji jau kaltina, kad Lietuvos
JAV norėjo pripažinimų skelbti. vyriausybės narių didžiuma yra
Taigi,
vietoje
pirmadienio tos nuomonės, kad geriau kurį
rugpjūčio 26-ąjų, šitai įvyko pir laikų pagyventi pusbadžiu ir
madienį — rugsėjo 2-ųjų.
pavažinėti arkliais ar dviračiais,
Prezidento delsimu nepaten negu turėti kų nors bendra su
kinti ir Lietuvos, Latvijos bei buvusia Sovietų Sųjunga. Bet
Estijos žmonės ir vyriausybės, kiti jai nurodo, kad jos baimini
Vis tiek džiaugsmo negalima bet vistiek reiškia dėkingumų, masis bereikalingas, nes Lietuva
buvo sulaikyti, kai prezidentas kad pagaliau tai įvyko.
jau yra užmezgusi ekonominio
Paskelbus pripažinimų, tuojau bendradarbiavimo ryšius su Rupat prasidėjo diskusijos dėl eko . sijos respublika ir tikisi susilauk
nominių problemų, kurios atsi- ti užsienio pagalbos.

Pabaltijo respublikų ilgai puo
selėtos laisvės ir nepriklauso
mybės viltys jau pildosi. Pasau
lio valstybės pripažinėja Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vyriausy
bes ir steigia savo diplomatines
atstovybes jų sostinėse.
Darbo Dienos priešpietį, rug
sėjo 2, 10 vai. spaudos konferen
cijoje ir prezidentas Bush paga
liau paskelbė, kad ir JAV Pabal
tijui suteikia diplomatinį pri
pažinimų, tuojau siunčia savo
Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojų pasitarimams dėl ambasadų
kiekvienoje tų respublikų atida
rymo ir žemės ūkio ekspertus
padėčiai ištirti.
Amerikos lietuviai nuo pat
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo dienos 1990 metų kovo
11-ųjų, kartu su latviais, estais ir
kitais Sovietų pavergtųjų atsto
vais visuose didesniuose JAV
miestuose ir visomis galimomis
progomis demonstravo ir kitaip
darbavosi, norėdami paveikti
prezidentų Bush suteikti diplo
matinį pripažinimų. Lietuvos
žmonės taip pat dėjo daug vilčių
į Amerikų. Tačiau ir vieniems ir
kitiems teko patirti daug nusivy
limų.

ĮVYKIAI

ll.M'
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LIETUVAI VERŽIANTIS
J NEPRIKLAUSOMYBĘ
(Nevv York, 1991 rugpjūčio
27. LIG) Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji Tary ba telefaksu
perdavė Lietuvių Informacijos
Centrui žemiau pateiktus doku
mentus:
LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

KREIPIMASIS
Į LIETUVOS ŽMONES

Beveik pusantrų metų truko
atkurtos nepriklausomos Lietu-

LIETUVOJE
,

X < <*
— Algirdas Saudargas, Lie
tuvos Respublikos Užsienio rei
kalų ministeris, Lietuvos vyriau
sybės buvo išsiųstas į užsienį su
įgaliojimais sudaryti Lietuvos
Respublikos egzilinę vyriau
sybę, jei Lietuvos vyriausybė
krašte būtų sutrukdyta eiti pa
reigas. Latvijos ir Estijos ministeriai su panašiais įgaliojimais
irgi buvo išsiųsti į užsienį.
— Lietuvos, Baltijos ir SSSR
Respublikų profesinių sųjungų
ryšiai, veiksmų koordinavimas,
po rugpjūčio 18-osios įvykių
Maskvoje, iškart suaktyvėjo.
Lietuvos Darbininkų Sąjunga
palaikė Rusijos darbininkus,
šachtininkų pasiryžimą visuoti
niu streiku užkirsti kelią per
versmo plitimui. Jau rugpjūčio
19-tą ėmė streikuoti Kuzbaso,
Vorkutos kai kurios šachtos. Bal
tarusijos ir Ukrainos kai kurių
demokratinių organizacijų nariai
kitądien išvyko padėti “įsi
siūbuoti” Donecką. Pasak Lietu
vos laisvųjų profsąjungų konfe
deracijos tarybos pirmininko pa
vaduotojo A. Kairio, jis tarėsi su
Rusijos nepriklausomų profsą
jungų federacijos lyderiu I.
Kločkovu dėl galimų suderintų
veiksmų. Šis Rusijos profsąjun
gų centras palaiko B. Jelcino
užimtą poziciją.

— Policijos akademijoje šie
met bus sudaryta 30 merginų
grupė. Daiva Juciūtė — jona
vietė, pirmoji, pareiškusi norą
būti policininke.

X X

vos valstybės kelias į tarptautinį

pripažinimų — diplomatinių san
tykių atnaujinimą arba jų užme
zgimų. Tas kelias pagaliau mus
išvedė į platų tarptautinį vieš
kelį. VI ūsų kantrybei ir atkaklu
mui pritarė visas pasaulis. Lietu
vos žmonės darbščiomis ranko
mis ir laisvės trokštančia dvasia
įveikė ekonominę blokadų, poli
tinį ir karinį spaudimų.
Daugelį dienų ir naktų per
žiemos speigus beginkliai Lietu
vos žmonės apsupę saugojo par
lamentą, svarbiausius valstybės
pastatus, visų pavojų metu gy nė
pasirinktąjį kelių.

Suvokdami, kad sunkiausių
laikotarpį jau esame praėję,
džiaugdamiesi tuo, kų esame
pasiekę, dėkojame
— už išsaugotų atgimimo viltį,
— už ry žtą ir atkaklumų pavo
jaus dienomis,
— už materialių paramų Lie
tuvos nepriklausomybei įtvirtin
ti.

Prisimindami jau sudėtas au
kas už Nepriklausomybę, mato
me. kad mūsų laukia dar nemaža
sunkumų, pertvarkant ekonomi

Spaudos konferencijos dalyviai lietuvių pranciškonų vienuolyne Brooklyne. Iš k. Gintė
Damušytė, vysk. Paulius Baltakis, OFM, NY valstijos assemblyman Frederick Schmidt,
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, NY miesto tarybos narys VValter VVard.
Telegramos tekstas antrame šio numerio puslapyje. Nuotr. L. Tamošaičio

kų įtvirtinant demokratijų, sie
kiant pasiturinčio gyvenimo vi
siems, ir dar kartų kviečiame
Lietuvos žmones darbui, ištver
mei ir susitelkimui.
V. Landsbergis,
Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas
Vilnius, 1991 m.
rugpjūčio 26 d.

sėkmėmis.
Autoriaus manymu, tai stabili
zuotų padėtį likusioje SSSR da
lyje, kadangi galutinai išsklaidy
tų dar likusių militaristinės ir šo
laus įtvirtinimo procese. Lietu vinistinės pakraipos veikėjų So
vos aukos nenuėjo veltui, nes vietų Sąjungoje iliuzijas dėl
Lietuvos pavyzdžiu “...Rusijos tolimesnio imperijos egzistavi
žmonės stojo gyva siena prie mo bei pasaulinės revoliucijos
savo parlamento ir laimėjo. Ru įdiegimo galimybių. įkeistų Ru
sijos tauta pasirinko demokratiją sijai ir SSSR nukreipti dėmesį į
ir išgelbėjo nuo kruvino susido savo vidaus ekonomines proble
rojimo kitas laisvės siekiančias mas. Artimiausioje ateityje turi
tautas”.
būti atnaujinta tarpvalstybinių
Siekiant Lietuvos ateities per derybų komisijos veikla, kuri
spektyvų ir politinių-ekonomi- turi paruošti Pabaltijo šalių
nių santykių stabilizavimo, anot nepriklausomybės
atstatymo
Birulio, reikia “pašalinti abejo procesų, ir iš to sekančių ekono
nes dėl Pabaltijo aneksijos nepri minių santykių tarp SSSR ir Pa
pažinimo Vakaruose rimtumo. baltijo sąlygas. o taip pat karinių
Vakarų šalys, pirmoje eilėje Sovietų įgulų pasilikimo laiko
JAV, turėtų nedelsdamos pasek klausimų.
ti Islandijos, Danijos bei Rusijos
Svarbus yra ir Pabaltijo šalių
pavyzdžiu ir pripažinti Pabaltijo narystės atstatymo Jungtinėse
vyriausybes bei nepriklauso Tautose klausimas.
mybės atstatymo faktą su viso
mis
diplomatinėmis
pa(nukelta į 2 psl.)

LIETUVOS LYDERIAI PASISAKO
DIDŽIOJOJ AMERIKOS SPAUDOJ
Lietuvių Informacijos Cen
tro pastangomis, plačiųjų JAV vi
suomenę pasiekė Lietuvos lyde
rių mintys apie Lietuvos ateitį ir
jos vietų pasaulyje. Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko Vytauto
Landsbergio straipsnis “Lithuania: The Absurdity of Non-Recognition” vedamuoju atspausdin
tas The Washington Post,
rugpjūčio 26 d. laidoje, o ryšių
ministro Kosto Birulio straipsnis
“Failed coup shovvs that Soviet
demonstration will continue”
vedamuoju atspausdintas The
Boston Sunday Globė, rugpjūčio
25 d. laidoje bei taip pat pasklei
stas per pasaulinę agentūrų.

— Halina Statkuvienė, Aust
ralijos lietuvių veikėja, su labda
ros misija viešėjo Lietuvoje. Ji
aplankė visų sausio mėn. žuvu
siųjų šeimas, susitiko su kai ku
Ministras Birulis rašo, kad
riais sužeistaisiais. Visiems vieš
nia įteikė po 200 dol. Šiuos pini pralaimėtas pučas SSSR išryški
gus suaukojo Australijos gyven no naujas galimybes Pabaltijo
valstybių nepriklausomybės reatojai.

LIETUVOS RESPUBUKOS
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS

NUTARIMAS
DĖL VISIŠKO SSRS
GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ
IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS
RESPUBUKOS

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba.

— remdamasi daugumos Lie
tuvos žmonių aiškiai išreikštais

reikalavimais nedelsiant išvesti
iš Lietuvos Sovietų Sąjungos ka
riuomenę,

— vertindama SSRS ginkluo
tųjų pajėgų buvimų Lietuvos Re

spublikos teritorijoje kaip Antro
jo pasaulinio karo reliktą,
— dar kartą patvirtindama
savo nekintamą nuostatų dėl
SSRS ginkluotųjų pajėgų išvedi
mo iš Lietuvos Respublikos teri
torijos.
(nukelta f 2 psl.)

VIZITACIJA
UETUVIŲ
PRANCIŠKONŲ
VIENUOLYNUOSE

•TRIS IS A CONf*IRMATION COPY OF THE FOLLOWING MESSAGE:

7184411801 MGMB TDBN NEW YORK NY 140 08-27 0311P ĖST
ZIP
PRESIDENT GEORGE BUSH
THE WHITE HOUSE
MASHINGTON DC 20500

a

DEAR MR. PRESIDENT,

AT A PRESS CONFERENCE HELD TODAY AT THE FRANCISCAN MONASTERY LOCATED
AT 361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, ATTENDED BY BISHOP PAUL A. BALTAKIS,
O.F.M., ANICETAS SIMUTIS, COUNSUL GENERAL OF LITHUANIA, GINTE
DAMUSIS, DIRECTOR OF LITHUANIAN INFORMATION CENTER, NEW YORK STATE
ASSEMBLYMAN FREDERICK D. SCHMIDT, AND NEW YORK CITY COUNCILMAN WALTER
WARD, THE FOLLOWING STATEMENT WAS ADOPTED. "WE, RESPECTFULLY REQUESf ,
THAT YOU RECOGNIZE THE INDEPENDENCE OF THE BALTIC STATES. IT IS
ESPECIALLY SIGNIFICANT IN THAT THE BALTIC STATES NEVER CONSENTED TO
ANNEXATION BY THE SOVIET UNION. WE ARE CONCERNED THAT CONDITI-ONS
MIGHT CHANGE AND THE OPPORTUNITY FOR INDEPENDENCE BE LOŠT FOREVER.“
IT- IS ABSOLUTELY ESSENTIAL THAT YOU ACT IMMEDIATELY. WE APPRECIATE
ALL OF YOUR EFFORTS ON BEHALF OF THE ENTIRE FREE WORLD.
RESPECTFULLY YOURS,
NEW YORK STATE ASSEMBLYMAN FREDERICK D. SCHMIDT

15:13 ĖST

Kas treji metai pranciškonų
ordino vadovybės įgaliotinis,
arba vizitatorius, aplanko lietu
vius pranciškonus, susipažįsta su
jų veikla, ją patikrina, išklauso
kiekvieno vienuolijos nario pasi
sakymų, vadovauja naujų virši
ninkų rinkimuose ir po viso to
pateikia pranešimą ordino gene
raliniam vyresniajam, kuris gy
vena Romoje. Šiemet lietuvių
pranciškonų vizitatoriumi pa
skirtas Tėv. William Gulas, iš
Chicagos, ilgai buvęs Pranciško
nų provinciolu ir pasižymėjęs
moksle
bei
žurnalistikoje.
Aplankęs lietuvių vienuolynus
JAV ir Kanadoje, jis vyks aplan
kyti pranciškonų Lietuvoje. Lie
tuvių pranciškonų vienuolyne
Brooklyne
vizitacija
įvyko
rugsėjo 4 - 6 d.

MGMCOMP
IEŠKOMI

TELEGRAMA JAV PREZIDENTUI
IŠ PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO
Rugpjūčio 27, antradienį, lie
tuvių pranciškonų vienuolyne
Brooklyne buvo speciali spaudos
konferencija, kurią nufilmavo
TV 7 kanalas ir parodė vaka
rinėse žiniose.
Konferencijoje dalyvavo: lie
tuvių išeivių vyskupas Paulius
Baltakis, OFM, Lietuvos gen.
konsulas Anicetas
Simutis,
Gintė Damušytė, Lietuvių In
formacijos Centro direktorė,
New Yorko valstijos assemblyman Frederick D. Schmidt ir
New Yorko miesto tarybos narys
Walter Ward.

Šioje konferencijoje buvo
priimtas nutarimas prašyti, kad
prezidentas tuoj pripažintų Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybę, nes Jungtinės Amerikos
Valstijos niekada nepripažino
Baltijos kraštų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. Dabar pasikeitė
aplinkybės ir reikia tuoj pri
pažinti Lietuvos nepriklauso
mybę. Prezidentas raginamas tai
padaryti.

Telegrama Amerikos prezi
dentui pasiųsta Frederick D.
Schmid vardu.

LIETUVOS LYDERIAI PASISAKO
DIDŽIOJOJ AMERIKOS SPAUDOJ

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS
NUTARIMAS
DĖL VISIŠKO SSRS
GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ
IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS

RESPUBUKOS

(atkelta iš 1 psl.)
nutari a:
1. Pareikalauti iš Sovietų Są
jungos, kad ji suderintais su Lie
tuvos Respublika terminais vi
siškai išvestų iš Lietuvos Respu
blikos teritorijos SSRS sausumos
kariuomenės, karinio jūrų laivy
no, karinių oro pajėgų, raketinės
ir visų kitų kariuomenės rūšių
dalinius.
NORI SUSIRAŠINĖTI
2. Prašyti Jungtinių Amerikos
Studentė iš Lietuvos nori susi
Valstijų, Jungtinės Didžiosios
rašinėti. Savo laiškelyje redakci
Britanijos ir Siaurės Airijos Ka
jai taip rašo:
ralystės bei Prancūzijos Respu
“Aš esu lietuvaitė studentė
blikos vyriausybių ryžtingai pa
menotyrininkė ir norėčiau susi
remti Lietuvos Respublikos rei
rašinėti su bendraamžiu Amerikalavimą visiškai išvesti SSRS
... , .
.
kos lietuviu (-e) lietuvių arba angi neduotąsias pajėgas ,s Uetuvos
iSėgstu
Respublikos teritorijos. , ..
tiftlžiką,'kiną? skaityti, su~
3. Prašyti visų pasaulio valsty
) sirašinėti. Mano adresas: Geda
bių — Jungtinių Tautų narių —
• Bačauskaitė, Varpo 10 - 40, Kau
jog reikalautų, kad Sovietų Są
nas 233028, Lithuania.
junga besąlygiškai įvykdytų
teisėtą Lietuvos Respublikos
Duok Darbininką paskaityti
reikalavimą visiškai išvesti SSRS tiems, kurie jo neprenųmeruoginkluotąsias pajėgas iš Lietuvos ja, paskui paragink užsisakyti.
Respublikos teritorijos.

SSSR — be Rusijos, Ukrainos,
Gruzijos, Armėnijos ir, žinoma,
Savo straipsnyje AT pirminin be Pabaltijo valstybių. Kas šiuo
kas Landsbergis klausia, kodėl gi metu yra mūsų aneksorius?
Ir štai klausimas: kas šiuo
JAV vis dar delsia pasakyti “taip”
Lietuvos
nepriklausomybei? metu vadinama nepripažinimo
Tam iš tikrųjų dabar jau nėra politika, ypač Lietuvos atžvilgiu
priežasties. Juk Washingtone šiandien?
veikė ir veikia Lietuvos Respu
blikos pasiuntinybė, atstovau
Ko gero, Lietuvos aneksijos
V. Landsbergis,
janti realiai egzistuojančiai val nepripažinimas šiandien jau
Lietuvos Respublikos
stybei. Per visą Sovietų okupaci reiškia, kad aneksija paradoksa
Aukščiausiosios Tarybos
jos laikotarpį 1940- 1990 m., liai pripažįstama, nes dar neva
pirmininkas
įskaitant nacių okupacijos me nėra ko pripažinti, rašo Land
tus, JAV nepripažino nei vienų sbergis. Taigi lieka egzistuoti Vilnius, 1991 m.
nei kitų valdžios teisėtumo, pa kažkas nepripažinto. Tačiau po rugpjūčio 27 d.
laikė atstovybę VVashingtone. litika neturi virsti tikru absurdu.
Visa tai palaikė Lietuvos žmonių O galbūt nepripažįstama Lietu ršiaus, klausia Landsbergis.
viltį, kad jų šalis anksčiau ar vos Respublika? Už ką tokia
Landsbergis dėkoja JAV už jų
vėliau bus laisva.
paramą
Lietuvai praeityje, bet
bausmė? Ar Lietuva dar mažai
Tačiau politiniai žodžiai, ter aukų sudėjo kovoje už savo ir tvirtina, kad dabar reikalinga
minai, anot pirm. Landsbergio, kitų tautų laisvę? Ar Lietuva svarbiausias viso pasaulio lietu
turi savybę pakisti iš esmės ir nėra valstybė, kuri padarė labai vių laukiamas, paramos ir poli
tapti apgaulingais. Tai aiškiai daug, neproporcingai daug — tinės apsaugos žingsnis, kuris at
matoma iš Sovietų praktikos. Jei pagal savo dydį — kad nusi vertų kelią į tarptautinę areną, į
ir toliau nepripažįstama aneksi kaltėliškas bolševikų totalitariz ^Centrinės Europos vystymosi ir
ja, tai ar dar egzistuoja buvusi mas dingtų nuo žemės pavi- pagalbos programas.

(atkelta iš 1 psl.)

Angelą Rosa Karsinskaitė, gy
venanti Buenos Aires, Argenti
noje, ieško savo giminių, gyve
nančių Amerikoje, Kanadoje ir
Lietuvoje. Tėvas — Juozas Karsinskas, kilęs iš Vilkavišldo-Kybartų, sūnus Petro ir Marijos.
Motina — Anelė Vidūnaitė.
Tėvas atvyko į Argentiną 19251927 m., mirė 1936 m., kai An
gelą buvo tik naujagimė. Gi
minės prašomi atsiliepti adresu:
Angelą Karsinskas de Pertuz,
122 Las Americas 1981 (C. P.
1888) Florencio Varela, Buenos
Aires, Argentina. Galima skam
binti:— 0-11-54-1-255-2231.

06070. Tol. 203 651-0261.
SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie FOrest
P’way St), Woodhavan, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius, Neb
ark Office: 426 Lafayette SL (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios,koplyčios, oraą saldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Av®-P®1®^? Smf mo
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W°°DLAWN FUNERAL HOME,
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLA
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 34+
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušio klijentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. WlnterJCdrdęn Tavern.
•1383 Madison St., Rldgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440- Sale vestu
vėms Irkt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietus. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver 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.

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

NEW YORK- NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 4552. FAX 718 769 - 3302.______________________
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
349.7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimą 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 anglų kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060.

Tel. 908 753 - 5636

Remkime

TA UTO S

FONDĄ

ir padėkime finansuoti EITĄ biuletenių leidimą šešiomis
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą.
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
Woodhaven, N.Y. 11421.

Savaitės
įvykiai
Gavril Popov, Maskvos me
ras, lankydamasis Berlyne pasi
rašyti ekonominio bendradar
biavimo sutarties, pareiškė, kad
turi rimto pagrindo maskviečiai,
siūlydami Lenino palaikus per
laidoti jo gimtinėje, Uljanovske,
šalia jo motinos, nes Leninas ir
savo testamente tą pageidavimą
yra pareiškęs. Užbalzamuotas
Lenino kūnas dabar yra Maskvo
je prie Kremliaus 1924 m. pasta
tytame mauzoliejuje, kurį ypač
pastaruoju metu žmonės lankė,
prisibaimindami, kad tasai mau
zoliejus nebūtų nugriautas.

Penki keleiviai žuvo ir apie
200 sužeisti New Yorko miesto
požeminio traukinio katastrofo
je, rugpjūčio 28 d. įvykusioje
vienoje judriausių IRT linijų. Tai
didžiausia eismo nelaimė per pa
staruosius 63 metus. Kaltinamas
mašinistas, girtame stovyje vai
ravęs traukinį ir dideliu greičiu
pralėkęs iešmą. įvykis dar tiria
mas.

Sovietų Sąjungos kariai vis dar matomi Vilniaus gatvėse . Nuotr. Viktoro Kapočiaus

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St.r~Slmsbury, Conn.

Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius Javier Perez de Cuellar savo
pranešime Generalinei asam
blėjai nurodo, kad per pastaruo
sius penkerius metus dar labiau
pablogėjo Afrikos tautų ekono
minė padėtis, ir prašo praplėsti
paramos programą. Jis konkre
čiai kviečia geriau pasiturinčias
šalis dovanoti Afrikos valstybių
skolą panašiai, kaip Amerika ją
dovanojo Egiptui ir Lenkijai.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ
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Praeities šventė ir ateitis
Rugsėjo 8 lietuvių tauta šven
čia dvigubą šventę — Marijos gi
mimą ir Tautos šventę.
Marijos gimimo šventė labai
sena, atėjusi iš pirmųjų krikščio
nybės amžių. Ir Vytautas, išrei
kšdamas savo prisirišimą ir meilę
Marijai, tą šventę, rugsėjo 8, pa
sirinko savo karūnacijos diena.
Rugsėjo 8 jis turėjo būti vaini
kuotas Lietuvos karaliumi, bet
sutrukdė kaimynai, sulaikę po
piežiaus
siųstą
karališkąją
karūną.
Tautos šventė pradėta švęsti
1930 metais, kai buvo minima
500 metų sukaktis nuo Vytauto
Didžiojo mirties. Tada Lietuva
buvo nepriklausoma, ji ir pa
skelbė, kad kiekvienais metais
rugsėjo 8 bus švenčiama kaip
Tautos šventė, praeities pager
bimas ir prisiminimas. Tos
praeities pati didžiausia asme
nybė ir buvo Vytautas. Todėl
jam ir suteiktas Didžiojo vardas.
Praeities prisiminimas turėjo
veikti dabartį ir stiprinti tautą
ateities žygiams. Praeitis buvo
dažnai sunki ir dramatiška. Se
noji Lietuvos valstybė, kurios
pagrindas buvo luominė siste
ma, susidėjusi su Lenkija, neiš
silaikė. Bajorija ir Lietuvos ari
stokratija nutauto, sulenkėjo.
Lietuviškas liko tik kaimas, bet
jis buvo baudžiavos nuvargintas,
didžiųjų užguitas. Tik su 19
amžiumi iškilo lietuviškasis tau
tos elementas. Atėjo pirmasis
lietuvis istorikas Simonas Dau
kantas ir pasakė: lietuvi, čia
tavo žemė. Atėjo vyskupas Mo
tiejus Valančius, kuris bemokslę
tautą išmokė skaityti ir rašyti,
nublaivino, išugdė kovingumą
ginti visa, kas lietuviška ir sava.
Iš jų didelio palikimo 1883 me
tais sušvito Aušra, pirmasis lie
tuvių tautinio atgimimo laikraš
tis. Su Aušra žengėm vis pirmyn
ir pirmyn. Tamsi bemokslė tauta

nepasimetė, nepražuvo tamsiau
siais priespaudos, spaudos drau
dimo laikais. Siekdama vieno
tikslo, susiklausiusi, pasiaukoju
si, ji pasiekė nepriklausomybės
laikų. Praeities prisiminimas ir
jos didybė gaivino visą tautinį at
gimimą ir vedė į nepriklauso
mybę.
Nepriklausomybė gi atskleidė
tautos genijų, kūrėją ir sudarė
naujas sąlygas kurti savo kultūrą,
meną, gražią ateitį. Tik neprik
lausomybė gali sudaryti tinka
mas sąlygas tautai išsiskleisti
visu savo kūrybiniu pajėgumu.
Nepriklausomybės netekome
didžiųjų klasta. Pergyvenome
baisiausios priespaudos, perse
kiojimų, trėmimų laikus, ir štai
Dievo Apvaizda mus išvedė į
naujus gyvenimo kelius.
Lietuvių tauta dabar yra mo
kyta, kaip niekada. Kančios ir
vargai užgrūdino lietuvį, kaip
dar niekada. Jis remiasi didele
ir garbinga lietuvių tautos praei
timi ir yra apsisprendęs dabar
čiai, kad tik nepriklausomybė
sukurs mums tikrą ateitį.
Tokie jau mūsų tautos vargo
keliai.
Pagerbdami Vytautą
Didįjį, pagerbkime ir prisimin
kime visus, kurie Lietuvą gynė
ir statė, kad ji nežūtų kaip tauta.
Kiek tokių žmonių buvo praeity
je, senojoje Lietuvoje, o kiek jų
daug yra naujoje Lietuvoje! Esa
me tikrai didvyrių tauta, kuri,
nesibijodama nieko, nori gyventi
laisvėje, kaip ir kitos tautos.
Laisvę gauna visi, kas jos verti.
Lietuvių tauta šimtais kartų
įrodė, kad ji tos laisvės verta. Ir
štai dabar pro rugsėjo 8 šventės
didybę ir prasmę keliasi ir švinta
naujoji Lietuva, daug vargo ir
kančių patyrusi, bet neįveikta.
Visi džiaugsmingai pasitinkame
naują rytojų ir visi ryžtamės
ateičiai. Ateitis atneš naujų sun-

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje
ANTANAS RUBŠYS

7 7

Manhattan College

kk

Al—Jahiliya laikotarpis, mu
sulmonų tikinčiajam,
buvo
amžiai prieš islamo pranašą Ma
hometą, kuris reiškėsi VII a. po
Kristaus. Papasakoju jiems apie
Baalą — semitų gamtos dievą,
garbintą žiloje senovėje, paaiški
nu, kad šventovė buvo pastatyta
130-aisiais krikščioniškosios eros
metais. Berniukai bando ap
skaičiuoti angliškai jos amžių ir
daro išvadą, kad tai labai sena
vieta.
Berniukai
ima
domėtis
griuvėsiais. Mane nutempia
plačia, akmenimis grįsta Kolonų
gatve, pro iškilmių vartus, į
milžinišką, 225 m terasą, ant ku
rios kadaise stovėjo kita Baalo
šventovė. Ir ji iš II kristinio
amžiaus. Berniukai prašo paaiš
kinti daug kur atstatytų kolonų
ir sienų reljefus ir papuošimus.
Palmyros architektai ir meninin
kai, neturėdami medžio, naudo
jo akmenį. Su akmeniu jie
elgėsi, kaip elgiasi su medžiu

Lietuvos liaudies meistrai. Rel
jefai ir papuošimai apima Baalo,
pagonių gamtos dievo ir valdo
vo, atgimimą ir mirtį — metinį
ciklą.

Palmyra buvo helenistinis
miestas — su agora ir teatru su
dar gerai atrodančia scena. Ber
niukai apie graikus žino iš istori
jos, bet apie helenizmą niekad
negirdėję. Jų mokyklinis auklėji
mas perdėm arabiškas ir musul
moniškas. Klausiu, kas buvo Zenobija? Berniukai atsako su
klaustuku plačiai atvertose aky
se.
Į šiaurės vakarus nuo Palmy
ros griuvėsių yra dykumos kal
vos. Ant vienos jų — sena arabų
pilis. Arabai užėmė Palmyrą 634
metais. Palmyra vėl tapo Tadmoru. Berniukai norėtų ir pilį iš
arčiau parodyti, bet mano po
pietė Palmyros griuvėsių gatvėje
turi baigtis. Autobusas į Damas
ką išvažiuoja 5 vai. popiet.

LIETUVOS VYČIAI SEIMAVO FLORIDOJE

sužinoti, ko labiausiai reikalingi
Lietuvos vaikai. Pasirodo, visko!
Palyginus su JAV, procentualiai
Lietuvoje yra daugiau našlaičių.
Šie “geresnieji” našlaitynai yra
lyg koncentracijos stovyklos ne
kaltom aukom. Prižiūrėtojus se
selė vadino budeliais, kurie už
plaukų kelia vaiką nuo grindų.
Patalpos apgriuvusios, supuvu
Ko reikia Lietuvos vaikams
sios. Sakoma, kad vienas paveik
Sesuo pasidalino įspūdžiais iš •
slas yra vertas tūkstančio žodžių.
viešnagės Lietuvoje. Tai buvo'-'
Tai patvirtino sesers parodytoji
tikrai graudi odisėja, kuri pra- ‘
vaizdajuostė. Pasibaisėtini vaiz
virkdino mūsų jautresniuosius.
dai. Matėme dalį atgimstančios
Ji lankė Lietuvos našlaitynus. *f
Lietuvos atžalyno. Niekados ne
Pagal jos gidus, — “pačius ge- ••
pamiršiu apie trejų metų berniu
riausius”. Ji buvo įpareigota or-ko akių, kuris, įsikibęs į vie
ganizacijos SOS — Vaikai '
nuolę, šaukė, kad jį paglamonėtų.
kūmų, nes didieji visada plėšrūs,
dažnai nori gyventi iš to, ką
VVilliam Hough kalbėjo apie
mažieji sutaupo ir uždirba. savo viešnagę Lietuvoje, susiti
Praeisime ir tas skriaudas, nes kimą su vadovybe, besidomint,
su mumis žygiuoja daugybė kitų ko labiausiai Lietuva iš mūsų pa
laisvę gerbiančių ir mylinčių tau geidauja. Jūs nepakankamai dir
tų. Jau nesame vieni ant didžiojo " bate Washingtone! Tenai yra
tautų vieškelio. Tik mes patys 1 pati derlingiausia dirva! Pagal jį
būkime vieningi, susiklausę. “You have to buttonhole the
Daugiau kantrybės ir tvirtumo ‘ Congressmen”! Dauguma iš jų
mūsų bendruose siekimuose!
* nežino, ką kiti daro, kokias rezo
Tik pažvelkime į praeitį, kaip ' liucijas rašo. Mūsų pareiga yra
keliavo tauta iš vargo į vargą, iš juos informuoti. Dauguma pa
vienos tamsumos į kitą, ir ne saulio tautų yra mūsų pusėje.
pražuvo, nes buvo žmonių, ku Pavyzdžiui, nei Prancūzija, nei
rie rūpinosi ir ją išvedė į šviesą, Šveicarija Sovietų Sąjungai ne
j laisvę.
perdavė nepriklausomos Lietu
Mūsų praeities didybė, dabar vos turto.
ties rūpesčiai ir ateities viltys
Baigiant simpoziumą, dr. Jo
gražiai susipina ir į Marijos gimi
kūbas
Stukas pasiūlė Bill tapti
mo šventę. Tai lietuviško reli
:
vyčių
korespondentu
(associate),
gingumo šventė. Tiek neapykan
tos, nužeminimo iškentęs lietu susirasti gražią lietuvaitę.
viškas religingumas štai sugrįžta
Pralinksmina koncertas
į gyvenimą ir švyti nauja galinga
šviesa. Marijos gimimo šventė
Tą vakarą įvyko koncertas, ku
simbolizuoja ir mūsų naujos Lie ris mus pralinksmino (po tokių
tuvos gimimą ir įsitvirtinimą. liūdnų vaizdų per simpoziumą).
Tegu tas religingumas sustiprina Atliko “Audros” šokių grupė, ku
mus ir veda į šviesią ateitį.
rios visi šokėjai 50 su viršum

Rugpjūčio 2, penktadienio, 3ji sesija prasidėjo simpoziumu
“Kaip mes galim geriau padėti
Lietuvai”. Moderavo prof. Jokū- ,
bas Stukas. Dalyvavo William
Hough ir sesuo Helen Ivanaus
kas iš Nukryžiuotojo Jėzaus vie
nuolijos.
.f

St. Petersburg, FL, lietuvių tautinių šokių grupė “Audra”
dalyvavo Lietuvos Vyčių seimo meninėje programoje.Nuotr.
Dalios Bulvičiūtės

metų amžiaus. Bet koks grakštu
mas, — galėtų prilygti mūsų jau
nimui! Trupei vadovauja Kleofa
Gražauskienė.
Solistai Ona Jameikienė ir Al
girdas Brazis atliko solo ir due
tus. Buvo malonu išgirsti (pirmą
kartą) sodrų Jameikienės balsą.
Algidas Brazis, ne tik puikus dai
nininkas, bet ir veiklus vytis.
Šiuo metu jis yra Vidurinės
Amerikos apygardos pirminin
kas. Taip pat gali įeiti į Guinnes.s
Book of Records. Jau 87 kartus
dainavo su Lietuvių Opera Chicagoje. į savo programą įpynė
malonią staigmeną — man dedi
kuodamas dainą “Kur bakūžė sa
manota . Turbūt neužmiršo, kai
mes kadaise traukėm “Brindisi”
iš La Traviata (G. Verdi). Rečita
lių integrali dalis yra akompania
toriai, kurie neturi nei perdaug
“pasislėpti,”, nei “išsikišti”. Nenusivylėm nei Aldonos Brazienės, nei Liudo Stuko talentu.
įdomus šeštadienis

Šv. Ananijo šventovė Damaske slypi už atminų krautuvių.
Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

Autobusą stabdo ginkluotas
būrys

Dykumoje greitai vėsta. Be
to, autobusas šaldomas. Malonu
sėdėti ir stebėti jau ryto metą
matytą dykumos gamtovaizdį.
Autobusas suka pirmyn per gin
taro spalva nudažytą dykumą.
Staigus autobuso stabdžių žvygtelėjimas ir žmonių klyksmas
grąžinaį Sirijos tikrovę. Priešais,
skersai kelio stovi kitas autobu
sas, o iš jo link mūsų autobuso
atskuba keletas vyrų su automa
tiniais ginklais. Apspinta visas
duris ir veržiasi vidun. Keleiviai
dar labiau klykia: “Užpuolis!” Po
to baisi tyla.
Iš mūsų autobuso pakyla du
augaloti vyrai ir pribėga prie
priekinių durų. Vieni kitiems
parodo savo ženklus. Po to išli
pa, paeina tolėliau nuo autobuso
ir, nervingai mosikuodami, kal
basi. “Mūsiškiai” grįžta paraudę.
Nežinia, kas nutiko. Niekas ne
klausia, kodėl taip įvyko...

“Saulius skelbia Jėzų . Jame
Paulius dar tebevadinamas Sau
liumi, jo žydiškuoju vardu.

O Saulius kaskart drąsiau
kalbėjo ir kėlė sąmyšį tarp Da
maske gyvenančių žydų, įro
dinėdamas, kad Jėzus yra Mesi
jas. Po kurio laiko žydai susi
mokė jį nužudyti. Vis dėlto Sau
lius sužinojo apie jų sąmokslą
(Apd 9, 22-23).
Apaštalas Paulius įamžino
Jėzaus Mesijo sampratą laiške
korintiečiams: “Žydai reikalauja
stebuklų, graikai iešk' ’šminties, o mes skelbiau.
Jėzų
nukryžiuotąjį, kuris žydams yra
papiktinimas, pagonims — kvai
lystė. Bet pašauktiesiems — tiek
žydams, tiek graikams — mes
skelbiame Kristų (Mesiją), kuris

Seimų veikliausia diena —
penktadieniai, įdomiausia —
šeštadieniai, iškilmingiausia —
sekmadieniai.
Šeštadienio mišios, pagal tra
diciją aukojamos už mirusiuosius
bei sergančiuosius vyčių narius.
Čia buvo prisimintas centro val
dybos dvasios vado kun. Juozo
Anderlonio tėvas, kuris sunkiai
serga. Dėlto kun. Juozas neatvy
ko į seimą. Visi jo pasigedom.
Taip pat prisiminti mirusieji: sei
mo organizatorius Al Zakarka ir
Elena Šaulytė, kuri savo testa

yra Dievo galybė ir Dievo išmin
tis” (1 Kor 1, 22-24).
Klausiu save, kokia buvo
anuomet Mesijo samprata žydų
tautoje? Apaštalo Pauliaus Gero
sios Naujienos skelbimo patirtis
liudija, kad ji nebuvo vienalytė
Kenčiantis — nukryžiuotas Me
sijas ir nūdien priverčia kiekvie
ną žmogų — tikintį ir netikintį
— susimąstyti. Kančia žydų vi
suomenėje buvo laikoma bau
sme už nuodėmę. Argi Dievas
baus savo Mesiją? Apaštalas Pau
lius, tapęs krikščioniu, rašė.
“Dabar aš džiaugiuosi savo
kentėjimais už jus ir savo kūną
papildau, ko dar trūksta Kristaus
(Mesijo) vargams dėl jo Kūno,
kuris yra Bažnyčia (Kol 1,24).
Anot Apaštalo, nors būtumei
aukso grynuolis, Karalystės pi

Homs’ą pasiekiame jau sute
mus. Iki Damasko dar trejetas
valandų kelionės.
Apaštalo Pauliaus pėdsakai
Damaske

Vėl vartau Apaštalų darbų
knygos puslapius. Vėl skaitau
apie Apaštalo Pauliaus atsiverti
mą pakeliui į Damaską. Akys su
stoja prie skyrelio antraštės:

mente Vyčių fondui paliko do
snią sumą. Neužmiršome ir Me
dininkų pasienio policininkų,
kuriuos vakar Lietuvoje laidojo.
Mirusieji pagerti atsistojimu ir
tylos minute.

Čia pasirodė mūsų jauniausi
nariai su vadove vicepirmininke
Sabina Henson, kuri papasakojo
apie jaunimo veiklą. Per savo 3
metų kadenciją Sabina redagavo
junjoram žurnaliuką Junior Jewels, kuris supažindino jaunimą
su lietuviškom, katalikiškom bei
vytiškom tradicijom. Per seimą
jie turėjo savo programą, kurioje
buvo konkursas — paplūdi mio
smėlyje pastatyti skulptūrą.
Laimėjo “Trakų pilis” ir “Aušros
Vartai kūrybos. Sabina šįmet
baigė kadenciją ir atsisveikino su
savo “vaikais”. Susigraudinęs
jaunimas įteikė savo mylimai va
dovei gėlių puokštę. Nauja junjorų vadove išrinkta Rita Zakarkaitė — veikli narė.
Baigminė sesija

Po pietų buvo paskutinė sesi
ja. Išrinkta nauja valdyba. Pirmi
ninkė — garbės narė Pranė Petkuvienė. Rinkimai buvo įdomūs,
nes kai kuriem postam buvo net
keli kandidatai. Net ir aš pa
keičiau “kepurę” — nuo “visuo
menės reikalų į “lietuvių kalbos
koordinatorę .
Dėl 1992 79-to seimo vietovės
taip pat rungtyniauta — Allentown, PA, bei Los Angeles, CA.
Laimėjo Pennsylvania, nors los(nukelta į 5 psl.)

nigėliu tapsi kančios žaizda.

Žydas Saulius ir krikščionis
Paulius Dievo Mesiją suprato
perdėm skirtingai. Ir tuome
tinėje žydų visuomenėje būta
skirtumų Mesijo sampratoje.
Vieni žydai, gyvendami pranašų
dvasioje, laukė Mesijo atėjimo
kaip religinio atnaujinimo ir su
taikinimo. Naujasis Testamentas
liudija, kad tokių asmenų buvo
žydų visuomenėje: Marija, El
zbieta, Ana, Zacharijas, Simeo
nas... Tai pajunti lėtai skaityda
mas Magnificat, Benedictus ir
Nunc dimittis giesmes Luko
evangelijoje (žr. Lk 1-2). Kiti
žydai, vedami politinių ir ekono
minių siekių, laukė Mesijo atėji
mo kaip politinio ir ekonominio
išvadavimo iš svetimųjų jungo ir
priespaudos. Tai liudija pranašy
sčių aiškinimas nešventraštinėje
to meto žy dų raštijoje ir apokri
finiai raštai, kaip antai, Saliamo
no psalmės, Enocho knyga. Ket
virtoji Esdro knyga ir Barucho
apokalipsė. Tauta, patyrusi šimt
metinį svetimųjų jungą ir prie
spaudą. svajojo apie išvadavimą.
Tai nesunku ir nūdien suprasti.
Žydai metėsi ilgėtis politinio
Mesijo. Šio polinkio įtakoje ju
daizmo religija savitai suprato
pranašų religiją.

Palmyros centras su arabų pilimi fone. Nuotr kun prof Antano
Rubšio

(Bus daugiau)
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Mieli Broliai, Sesės!
Šiemet sueina 25 metai nuo
Šiluvos Marijos koplyčios dedi
kacijos Amerikos tautinėje šven
tovėje Washingtone. Šią šven
tovę kasmet aplanko šimtai tūks
tančių maldininkų ir turistų.

Šią sukaktį švęsime š.m. spa
lio 12 - 13 dienomis su religinėm
iškilmėm ir kultūrine programa.
Simpoziume, kuriam vadovaus
prof. dr. S. Sužiedėlis, prisimin
sime Lietuvos dvidešimtojo
amžiaus kankinius. “Dainavos”
ansamblio, vadovaujamo Da
riaus Polikaičio, ir garsiojo Lie
tuvos pianisto Povilo Stravinsko
koncerte turėsime progos atsi
gaivinti dvasiniai. Iškilmingomis
mišiomis, kurias koncelebruos
Washingtono kardinolas James
Hickey, Šv. Sosto pronuncijus
Amerikai arkivysk. Agostino Cociavillan su lietuviais vyskupais
ir kunigais, išreikšime padėką
Dievui už Jo globą mūsų tautai.
Iškilmingu pasiaukojimo atnau
jinimu prašysime, kad Marija ir
toliau globotų mūsų tautą, kaip
ji globojo per šimtmečius nuo
apsireiškimo Šiluvoje 1608 me
tais iki mūsų dienų. Kartu su
mumis, lietuviška išeivija, tą
dieną melsis ir visa Lietuva. Kar
dinolas Vincentas Sladkevičius

Lietuvoje pasirodė religijos ir
kultūros žurnalo Naujasis Židi
nys penktas numeris. Šis nese
niai pradėtas leisti žurnalas sie
kia tenkinti krikščioniškai kultū
rai atstovaujančių leidinių badą,
kuris kol kas Lietuvoje labai jun
tamas.
Kiekviename numeryje pri
statomi senųjų krikščionybės
amžių mąstytojai, kurių raštai
dar labai menkai versti į lietuvių
kalbą. Dabar yra vokiečių domi
ninkono, garsaus 13 a. pamoksli
ninko Ekharto mintis apie Dievo
karalystės artumą.
Besidomintiems Lietuvos kri
kščioniškosios raštijos istorija
bus įdomu susipažinti ir su
praėjusio šimtmečio pamoksli
ninko Silvestro Gimžausko pa
mokslų rinkiniu, kurį palydi tu
riningi Pauliaus Subačiaus ko
mentarai.

rašo: “Čia Lietuvoje vienysimės
su jumis dvasioje bendra malda
ir pasiaukojimo atnaujinimu”.
Sv. Tėvas Jonas Paulius II laiš
ke pasaulio jaunimui teigia, kad
šių dienų dramatiškiems pasikei
timams vadovauja Dievo Dva
sia, o buvusio Amerikos vyskupų
konferencijos pirmininko arki v.
John May įsitikinimu, ši taiki re
voliucija yra dangaus atsakymas
į mūsų ilgametes maldas. Pilnos
laisvės ir nepriklausomybės bei
dvasinio atsinaujinimo ryžtingai
siekianti mūsų tauta yra reikalin
ga visokeriopos pagalbos, bet
ypač maldų — Dievo palaimos.
Todėl spalio 13 skelbiu maldos
diena už Lietuvą ir maloniai
prašau šia proga atnaujinti lietu
vių tautos pasiaukojimą Nekaltajai Marijos Širdžiai.
Kuriems sąlygos leis, atvyki
me į VVashingtoną. Gausiu daly
vavimu šiose iškilmėse viešai pa
liudysime savo tikėjimą ir išrei
kšime krikščionišką solidarumą
su Dievo ir mūsų pagalbos praša
nčia tauta. Tikiuosi, kad, jei po
litinės sąlygos ir sveikata leis,
šventėje dalyvaus ir jai vadovaus
J. Em. kardinolas V. Sladke
vičius.

Nūdienos Lietuvos krikščio
nišką mąstyseną liudys kun. Vy
tauto Sidaro straipsnis apie sie
los nemirtingumo problemą ka
talikiškoje ir protestantiškoje
teologijoje.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

VIKTORO PETRAVIČIAUS KNYGA
Dabar, kai Lietuva eina išsi
laisvinimo keliu, kiekvienas kaip
beišgalėdamas stengiasi prisidė
ti: ruošiami mitingai ir demon
stracijos, minėjimai ir koncertai,
sakomos kalbos, skaitoma poezi
ja, leidžiamos knygos. Algiman
tas Kezys, Lietuvos nepriklauso
mybės metinių dienomis, nu
galėjęs visus leidybos sunku
mus, pristatė kruopščiai paruoš
tą dailininko Viktoro Petra
vičiaus kūrybai skirtą knygą.
Knyga, kurią jau galime laikyti
rankose, yra pirmoji, apimanti
ankstyvąjį dailininko Viktoro
Petravičiaus gyvenimo ir kūry
bos laikotarpį 1936 -. 1949 metus.
Knygos redaktorius Algimantas
Kazys planuoja išleisti tris daili
ninko kūrybai skirtas knygas,
visą kūrybinį kelią pateikiant
chronologine tvarka.
Su nuostaba ir susidomėjimu
vartau šią knygą ir norėčiau, kad
kuo daugiau knygos gerbėjų,
dailininko kūrybos mylėtojų at
kreiptų į ją dėmesį, nes ir geriau
sia knyga, nenaudojama, nevar
toma, tampa niekam nereikalin
gu daiktu.
Knygos viršelis su dailininko
grafikos darbais geriausiai nusa
ko knygos tematiką — medžio
raižiniai, iškilioji dailininko Vik
toro Petravičiaus grafika. Kuo
.vertinga ši pirmoji dailininko

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO
REGISTRACIJOS KOORDINATORIAI

Šiluvos Marijos koplyčia Nekaltai Pradėtosios Marijos bazili
koje VVashingtone, DC. Altoriaus statula — dail. Vytauto
Kašubos kūrinys. Čia spalio 12 - 13 vyks Maldos diena už
Lietuvą, o taip pat bus paminėta šios koplyčios šventinimo
25 metų sukaktis.

PIRMOJI PAŽINTIS SU
kūrybai skirta knyga? Visų pir
ma, ji išleista dviem kalbom ir
garsins dailininką visame pasau
lyje. Profesionaliai atliktas re
daktoriaus darbas, kruopščiai su
rinkta didesnė dalis jaunystės
kūrybos, tiksliai pateikti senieji
straipsniai, r ' • •••
Įvadiniame žodyje Algimantas
Kezys rašo: “...manau, kad ge
riausias ėjimas prie dailininko
kūrybos turėtų būti toks, kaip ir
paties menininko kūrybinis pro
cesas: impulsyvus, savaimingas,
plaukiantis natūralia vaga, be
dirbtinių užtvankų ar suplanuo
tų posūkių... Pamažu formuojasi
šio produktyvaus kūrėjo portre
tas: išaugęs ir subrendęs savosios
žemės dirvonuose, V. Petravi
čius išliko artimas senovinei tos
žemės dvasiai visą gyvenimą”.
Daug informacijos apie gyve
nimo ir kūrybos kelią rasime
straipsniuose “Gyvenimo chro
nologija” ir “Viktoro Petra
vičiaus gyvenimo apybraiža".
Jautriai sudarytas pirmasis sky
rius, įdomus dailininko autopor
tretas, jo šeimos narių portretų
galerija, jaunystėje sukurti dar
bai. Paveikslai, surinkti iš pri
vačių kolekcijų ar senųjų leidi
nių labai padidina knygos vertę.
Viskas spontaniška, viskas išgy
venta, ir gyvenimo realijos įgyja
ir sąlyginę, poetinę, filosofinę ir

žymiai gilesnę bei platesnę
prasmę.
Knygoje du pagrindiniai sky
riai: Prieš karą (Nuo pat jau
nystės jis junta senų pasakų pul
są ir supranta žilos senovės kal
bą) ir Po karo (Pokarinė tremtis
atskleidžia jam juodų saulių bei
grūmojančių debesų peisažus,
iškankintų medžių ir išsigandūsiu veidų tragiką) i f 16 mažųpfa-'
smingų poskyrių.
Ankstyvoji lakštinė grafika —
1936 - 1938 metai, lietuvių liau
dies pasakų iliustracijos, sukur
tos studijų metais Paryžiuje. Pa
sakose “Gulbė, karaliaus pati” ir
“Marti iš jaujos” dailininkas
“bando apibendrintai perteikti
archaišką žemdirbių gadynės
dvasią, jos emocionalų pojūtį” —
rašo Eglė Kunciuvienė. Nepa
prasto grožio pasakoje “Marti iš
jaujos” į vieną kompoziciją susi
pina paveikslo tema ir tekstas.
1945- 1946 metai. Karo pabė
gėlis. Tragiški, pilni nevilties linoraižiai.
Dailininkas,
lyg
peržengęs save, savo skausmą,
nelaimę, raižo visos savo paverg
tos ir išniekintos tautos skausmą.
1947 m. sukurti raižiniai Faus
to Kiršos eilėraščių knygai Tolu
mos, 1948 m. iliustruoja Dainos
— Vieux chants lituaniens. Ir,
verčiant puslapį po puslapio, su
sidaro įspūdis, kad viena ilga
liaudies melodija, tautos ilgesio

Įdomūs Edvardo Čiuldės ir
Arūno Manvydo rašiniai. Edvar
das Čiuldė, aptardamas Tomo
Mann knygą Daktaras Faustas,
žvelgia į naujųjų laikų meninin
ką kaip į pilniausią žmogaus pui
kybės atstovą, kuriam lemta
pačiu baisiausiu, visiškai žmogų
sunaikinančiu būdu pergyventi
nusigręžusio nuo Dievo žmo
gaus tragediją. Arūnas Manvydas komentuoja rusų režisieriaus
Andrejaus Tarkovskio filmą No
stalgija, nagrinėja vaizdinę filmo
simboliką, aptaria jo asociacinius
ryšius ir tokiu būdu kalba apie
režisieriaus pasaulėvaizdį, jo
santykį su krikščionybe.
Pastoviai publikuojami ir mo
derniajai krikščioniškajai kultū
rai atstovaujantys vertimai.
Apžvalgų skyriuje atspausdin
tas pokalbis su Lietuvos jėzuitų
provinciolu tėvu Jonu Boruta,
aptariamos JAV ir Kanados teo
logijos raidos problemos.
Knygų apžvalgoje recenzuoja
mas lietuviškas Hėgelio istorijos
filosofijos leidimas ir Mečislovo
Malinskio knyga Pašaukė mane.

legenda skamba tai švelniau, tai
aiškiau, su pauzėmis, pasiliūliavimais, lyg išaustas raštas tau
tinėje juostoje.
1947 - 1952 m. kuria mažus mi
niatiūrinius kūrinius — ekslib
rius. Jie gauti iš Viktoro Petra
vičiaus ir Gintauto ir Lakštuonės
Vėžių rinkinio. 1949 m. Mūnchėne, Vakarų Vokietijoje, išlei
sti'Ltrio'raižiniai Viktoro'Petravičiaus. “Dailininko^ raižinių
žavesį sudaro tik jam būdinga ar
chaika, stilizacija ir virpančios,
judančios, skambančios ritminės
plastikos priemonės. Liaudies
meno motyvai įgyja gyvą sava
rankišką prasmę” — taip
apibūdina dailininko kūrybą Ve
ronika Vildžiūnaitė.
Prieš užverčiant knygą, norisi
pagarsinti autoriaus dedikaciją:
“Raižiniai
atlikti
svetimoje
žemėje, beieškant laisvės ir pri
simenant svetimų pavergtą ir
žiauriai kankinamą mano tėvynę
Lietuvą. Šias knygas skiriu savo
sūnui Linus-Vincentus ir dukrai
Izis-Viktorija Petravičius. Mano
gimtasis kraštas sutraukys vergi
jos retežius, ir bus laisva Lietuva

Kongreso Rengimo Komitetas
įgaliojo šiuos savo atstovus tvar
kyti Kongreso registraciją, pri
imti registracijos anketas ir mo.
kesčius ir tvarkyti keliones.
Kreipkitės į juos ir dėl platesnės
informacijos apie Kongresą:
PIETŲ AMERIKOJE
VII PLJ Kongreso Ruošos Ko
mitetas, c/o Ariana Rastauskaitė,
VII PLJ Kongreso pirmininkė,
V. de Obligado 2702 3 B, (1428)
Buenos Aires, Argentina. Tel: 1
- 786 - 8321.

KANADOJE

VII PLJK Talkos Komitetas
Kanadoje, c/o Arūnas Pabedins-

Jums ir Jūsų ainiams? Užverčia
me “V. A. Petravičius, 1949 m.
vasario 16 d.” knygą, bet dar il
gai mintyse skamba talentingai
poetine linija išdainuota grafiš
kojo meno melodija. Ši knyga tai
tyras himnas žmogui, jo talentui,
jo kūrėjo kančiai, tai himnas me
nui, kūrybai. Turim būti dėkingi
visiem, prisidėjusiem prie šio
sunkaus darbo. Skaitykime,
žiūrėkime, studijuokime pirmą
ją, kantriai laukdami sekančių
dviejų.
Laima Krivickienė

kas, 194 Lloyd Manor Road,
Etobikoke, ON, M9B5K5Canada, Tel. 416 - 233 - 8802.
ANGLIJOJE
VII PLJK Talkos Komitetas
Anglijoje, c/o Vincent O’Brien,
66 James Lane, Leyton London,

E 106 H1 England. Tel. 81-539
- 6749.
JUNGTINĖSE AMERIKOS
VALSTIJOSE

VII PLJK Talkos Komitetas JAV, c/o Vytautas Kamantas, VII
PJLK Talkos Komiteto pirmi
ninkas, 1851 Skyview Drive,
Sparta, MI 49345, U.S.A. Tel.
616 - 887 - 1436.

AUSTRALIJOJE
VII PLJK Talkos Komitetas
Australijoje, c/o Henrikas Anta
naitis, 4 Robert St., North Baldvvyn, VIC 3104, Australia, Tek:
3 - 857 - 7248.

VOKIETIJOJE IR
EUROPOJE

VII PLJK Talkos Komitetas
Vokietijoje, c/o Tomas Bartuse
vičius, Anne-Frank Str. 31, 5660
VVittlich, Germany. Tel.: 6571 4629.

VII Pasaulio LietuviŲ Jaunimo Kongreso
Registracija
Vll-tas PLJ Kongresas, Pietų Amerikoje

Buenos Aires, Argentina, 1991-XII-18 iki 1991-XI1-27
Montevideo, Uruguay, 1991-XII-28 iki 1992-1-1
Sao Paulo, Brazil, 1992-1-2 iki 1992-1-8
Jau prasidėjo VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso registracija. Visi, kurie dalyvaus VII PLJ
Kongrese krašto atstovu, kongreso dalyviu arba turistu gab jau registruotis. Norintįs gauti
Registracijos Anketą ir kartu daugiau informacijos apie VII PLJ Kongreso programą, turistines
keliones, kainas, registracijos sąlygas ir t.t., kreipkitės kiek galint greičiau :

#

■■
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VII PLJK TALKOS KOMITETAS
c/o VYTAUTAS KAMANTAS
1851 SKYVIEVJ DRIVE SPARTA MI 49345
tel. 616-887-1436
VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas vyks Pietų Amerikoje, nuo 1991 metų gruodžio 18 dienos iki
1992 metų sausio 8 dienos. Kongreso programa bus padalinta j tris dalis ir vyks trijuose Pietų Amerikos
kraštuose4. Studijų Dienos Argentinoje, Kultūros Dienos Urugvajuje, ir Kongreso Stovykla Brazilijoje.

Kaip ir praėjusiuose PLJ Kongresuose, taip ir šiame Kongrese gali dalyvauti:
ATSTOVAI: išrinkti savo krašto Lietuvių Jaunimo Sąjungos - atstovauja savo krašto jaunimą
Studijų Dienose ir visuose Kongreso parengimuose.

DALYVIAI: jaunuoliai/jaunuolės, tarp 16 ir 35 metų amžiaus - Argentinoje dalyvauja pasirinktoje
ekskursijoje ir - Brazilijoje dalyvauja Stovykloje.
Taip pat dalyvauja visuose Kongreso
parengimuose.
TURISTAI: visi susidomėję Kongresu - nežiūrint amžiaus - Kongreso metų dalyvauja pasirinktose
ekskursijose ir Kongreso parengimuose.

Vilniuje laidojami rugpjūčio 3 Medininkuose nužudytieji Lietuvos pasienio pareigūnai.
Gedulingoje procesijoje matoma dalis JAV lietuvių sportininkų delegacijos. Pirmoje
eilėje iš k.: JAV LB Krašto valdybos ir ŠALFASS viacepirm. Rimantas Dirvoms,
ŠALFASS kontrolės komisijos pirm, ir VLIKo valdybos vicepirm. Vytautas Jokūbaitis,
ŠALFASS valdybos nariai: Renata Žilionienė ir Algis Tamošiūnas. Nuotr. Violctoro Ka
počiaus
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KAI BUVO DAR KITI LAIKAI
Kelios mintys iš LFB studijų ir polsio savaitės
Prieš penkias ar šešias savaites
gyvenome skirtingoje politinėje
aplinkoje. Tada dar egzistavo
SSSR su KGB ir partija. Gor
bačiovas buvo valdovas, Raiša —
jo sveika žmona. Jelcinas dar tik
pradėjo mindžioti Gorbio kojas,
o mūsų George žvalgėsi pro Bal
to Namo langus ir laukė iš Krem
liaus nurodymų, kaip elgtis su
Baltijos valstybėmis. Tuose lai
kuose ir mintys buvo kitokios
kaip šiandien.
Lietuvių Fronto Bičiulių poil
sio ir studijų savaitėje — rug
pjūčio 4-11 — rūpinimasis su
kosi apie du centrus: Lietuvos
padėtis ir pačių LFB ateities
planai, peržvelgus praeitį. Iš
anksto gal buvo kiek nuogąstau
jama dėl dalyvių skaičiaus, nes
kaip tik tuo metu daugokai mūsų
žmonių buvo į Lietuvą išvykę,
kiti vos spėję grįžti, tretieji jau
į aerouostus besileidžią. Tačiau
šie nepalankūs spėliojimai nepa
teikė tikrovės — dalyvių buvo
tiek pat, kaip kasmet, o ne
galėjusius atvykti pakeitė kiti.
Lietuvos padėtis kėlė sunkius
rūpesčius. Juk tik prieš kelias
dienas buvo įvykdytas smurtas
ties Medininkais. O sausio 13
įvykiai? Koks lietuvis galėjo juos
pamiršti? Lietuva gyveno kraujo
aukų ir teroro dienas, ateities
niekas nepajėgė įžiūrėti, ji
atrodė tamsi, gąsdinanti, pilna
jau paruoštų teroro aktų. Dide
lio entuziazmo nerodė ir ką tik
iš Lietuvos atvykę arba ten
svečiavęsi pranešėjai.
Taigi ir svarstyta paskaitomis,
pokalbiais, seminarais, diskusi
jomis ir pasitarimais — kokie pa
našumai tarp Prunskienės ir da
bartinės vyriausybių; ką įskaitome Lietuvos konstitucjoje; koks
yra nuosavybės įstatymas; ar rei
kia Lietuvoje naujos enciklope
dijos; kam labiausiai reikalinga
finansinė pagalba; koks ten yra
visuomenės politinis pasiskirsty
mas. Su šiomis gausiomis ir labai
rimtomis problemomis supažin
dino specialistai paskaitininkai iš
mūsų tarpo ir iš Lietuvos. Aišku,
nebvo jokių sprendimų ir tvar-

kingai surašytų išvadų bei rezo
liucijų, nes kas šiais klausimais
turėtų moralinę teisę ką nors
spręsti ar bent dalyvių gausius
išsitarimus į bendresnes frazes
sujungti?
Išeivija, kalbanti apie save
arba savo tėvų gimtąjį kraštą, vi
sada yra priversta ir pati į save
pasižiūrėti. Tai ir buvo žvalgo
mas!: ar mokame tvarkytis su
savo istorine medžiaga ir archy
vais; ar Lietuvių Fondo pagrin
dinį kapitalą jau dabar krauti į
dėžutes ir garbingai vežti Lietu
von; o gal dar kiek palaukti; ar
visą dėti ar tik dalį; kiek pasaulio
jau spėjo užvaldyti mūsų libera
lai savo garsiu, kartais net kuklu
mo stokojančiu, kalbėjimu; ar
gerai, kad JAV LB Krašto valdy
ba siunčia Lietuvon instrukto
rių, kad pamokytų prez. V.
Landsbergį. Ir šiomis temomis,
aišku, išsitarė visi, tačiau pokal
biams pradžią ir kryptį duodavo
daugiausia su klausimais susi
pažinę prelegentai. O vienas jų,
tikras lietuvis iš Lietuvos, išeivi
ją kiek ir pabarė.

Šįmet saviems reikalams —
taigi pačių LFB reikalams —
buvo skirta daugiausia laiko.
Taip smulkiai savi namai nebuvo
apkalbėti nei vienoje iš paskuti
niųjų poilsio ir studijų savaičių.
Klausimai principiniai: ką LFB
atliko išeivijoje (žvilgsnis be pa
gyrų, pateisinimų, nutylėjimų);
kokia svarbiausia kryptis laukia
šiandien — išeivija ar Lietuva;
kuriuos darbus čiupti tuojau pat.
Daug kalbų, daug pasiūlų, o peš
tynių — jokių. Buvo ryžtasi ir
dideliems gestams: susirūpinti
geros spaustuvės įsteigimo Lie
tuvoje galimybėmis. Tarp kita
ko, ryžtasi sekančiais metais
turėti dvi studijų ir poilsio savai
tes, vieną Lietuvoje, antrą šiame
krašte.
Savaitę
baigė
solistės
Gražinos Apanavičiūtės koncer
tas. Po jo pasilinksminta, kiek
leido nuotaikos ir kojos, o šo
kiams grojo orkestras iš Lietu
vos.

IŠ VISUR

Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėje Dainavoje susipažįsta su programa.
Iš k.: Algis Raulinaitis, LFB tarybos pirmininkas, Vidmantas Valiušaitis iš Lietuvos,
Jonas Pabedinskas. Nuotr. V. Maželio

— Didžiosios Britanijos lietu
vių sąskrydis — Tautos šventė
bus rengiama Bradforde. Ren
gėjai: DBLS-gos Bradfordo sky
rius ir Vyties klubas. Jiems
padės DBLS-gos centro valdy
ba. Sąskrydis įvyks rugsėjo 7
Latvių Namuose, netoli Vyties
klubo. Programoje DBLS-gos
meninės pajėgos.
— Dail. Marijos Strasevičiūtės-McBride dailės darbų
parodos atidarymas įvyks rug
sėjo 13d., 7:30 vai. vak. Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje,
Chicagoje.

Lietuvių Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitėje Dainavoje darbo posėdžio metu
kalba dr. Zigmas Brinkis. Prie stalo iš k. sėdi: prof. dr. Vytautas Vardys, Daina
Kojelytė, Juozas Kojelis. Nuotr. Vytauto Maželio
.......................
Ši savaitė buvo rūpinimosi ir
palaimos apgaubta. Rūpesčius
minėjome. O palaima — tai Dai
navos maloni aplinka, labai geras
oras ir premijinės šeimininkės
bei gera vadovų tvarka.
Vytautas Seirijis

LIETUVOS VYČIAI SEIMAVO FLORIDOJE
(atkelta iš 3 psl.)
angeliečiai, kurių buvo 6, pa
siūlė 1993-uosius.
Garbės narys Stanley Vaitkus
nominavo Aldoną Ryan į garbės
narystę 1992. Seimo oficialioji
dalis užbaigta Amerikos, Lietu
vos ir Vyčių himnais.
Metinis banketas

Sesija užtruko ilgokai, tad
mažai laiko beliko pasiruošti
banketui. Susirinko apie 300 de
legatų ir svečių. Visiem atsisto
jus ir plojant, į salę įžygiavo nau
joji centro valdyba. Pirmininkei
Pranei Petkuvienei prisegtas
gražus
korsažas,
atsiųstas
sūnaus.

“VVelcome” 1693 m. atyko į
Pennsylvania. Jis patarė lietu
viams nesibaimint, kad mūsų
tauta maža. Kita maža tauta —
Meksika, kuri nebijodama pa
šaulio rūstybės pripažino Austri
jos nepriklausomybę. Vienos
miesto aikštėje stovi obeliskas su
įrašu: “Ačiū Meksikos žmo
nėms’. Jis užbaigė: “Nenustokim
klabenti pasaulio duris — iki
Lietuvos Vyčių lietuviškų rei Lietuva bus laisva”. Jaučiausi
kalų komiteto pirmininkė Rita laiminga, kad jo vardą pasiūliau
Zakarkaitė pristatė Bill Hough ir centro valdybai kaipo kandidatą
įteikė žymenį. Dėkodamas, Lie į Lietuvos Bičiulius.
tuvos bičiulis papasakojo apie
Sekė stipendijų įteikimas.
save. Apie lietuvius jis sužinojęs Keli tūkstančiai dolerių teko
iš A. Kučo knygos Lithuanians Vyčių gabiam jaunimui.
in America. Jo proseneliai iš Rei
Vėl mus nudžiugino talentin
no krašto, Vokietijos geru laivu ga solistė Emira Dervinytė savo
sidabriniu balsu. Akomponavo
muzikas Faustas Strolia, kurio
švelnūs tonai mus lydėjo salėje
ir bažnyčioje.
Banketas baigėsi šokiais.

Programą pravedė Walter
Svvekla, iš Pennsylvanijos, pa
sidžiaugdamas, kad tarptauti
niam teisių žinovui William
Hough iš jo valstijos, bus įteiktas
“Lietuvos Bičiulio” žymuo.
Prižadėjo, kad išpildys visus pro
gramų vedėjų reikalavimus,
būtent “be sincere, be honest,
be seated".

aukščiausias laipsnis. Sveikino
parapijos klebonas kun. John
Murphy, priminęs, kad šiandien
yra parapijos globėjo šventė. Šv.
Jonas Vianney yra taip pat kuni
gų globėjas. Mišias aukojo prel.
Algimantas Bartkus ir kun. Al
bertas Kontautas, kuris taip pat
pasakė pamoksą. Mišias pratur
tino Onos Jameikienės ir Algirdo
Brazio giedojimas. Akomponavo
Faustas
Strolia.
Baigiantis
mišiom, sugiedota “Parveski,
Viešpatie” (žodžiai Pauliaus Jur
kaus, muzika Juozo Strolios —
mūsų talentingo Fausto tėvo).

Dosnūs Vyčiai

Šis seimas pasireiškė dosnu
mu. Kas galėjo užmiršti Lietu
vos našlaičius bei ligonius. Visas
seimas tapo lyg TV7 PBS pinigų
telkimo teletonas!
Suma augo ir augo, gerokai
pabaigoje prašokdama $10,000.
Čia ypatingai pasireiškė dosnioji
Antanaičių šeima, mums newjorkiečiams gerai žinoma Marytė
Šalinskienė ir jos giminės. Tarp
savęs suaukojo per $7000. Ma
rytė $5000 paskyrė Šv. Kazimie
ro kolegijai Romoje ir $ 1000 SOS
Vaikams. Kad mes daugiau tokių
Maryčių turėtume!

Vyčių fondo pirmininkė Lore
ta Stukienė pranešė, kad suma
Sekmadienį, rugpjūčio 4, pro siekia $56,000. Procentų iš jos
grama prasidėjo iškilmingais at — $7,000. Šiemet rašymo kon
sisveikinimo pusryčiais. Sunku kursui paskirta $600 bei keli
buvo atsiskirti su mielais žmo tūkstančiai medikamentams į
nėmis, nors ir linksmino mus Joe Lietuvą.
Thomas su dainą “Memories" (iš
Priimta rezoliucija įteikti $500
vaidinimo Cats). Pagalvojau apie
Bill Hough kabineto išlaidom.
savo “dvynukes” katytes Sasha
Taip pat nutarta duoti kasmetinę
ir Karia, laukiankčias namie.
$150 auką lietuvių seselių vie
nuolynams: Šv. Kazimiero, Nu
Seimo uždarymas
kryžiuoto
Jėzaus,
Nekaltai
Seimo uždarymo mišios buvo
Pradėtos Marijos ir Šv. Pranciš
St. John Vianney bažnyčioje. Su
kaus. $50 auka paremti Darbi
degančiom žvakutėm įžygiavo
ninkas ir Draugas,
kurie
naujoji centro valdyba, kuri davė
nuoširdžiai bendradarbiauja su
priesaiką. Keturiolikai kandida
organizacija.
tų įteikti organizacijos 4-tas ir

Nuženk Galybe iš Dangaus

Uetuvos Vyčių seime, rugpjūčio 2 St. Keters&urg Beacn, r L.,
koncerto programos atlikėjai. Iš k.: muz. Liudas Stukas, so
listė Ona Jemeikienė, akompaniatorė Aldona Brazienė, solis
tas Algirdas Brazis. Nuotr. Dalios Bulvičiūtės

— Aldona Balsienė, Lietuvos
Darbininkų Sąjungos pirmi
ninkė,
atstovavo
Lietuvai
rugpjūčio 31 d. VVashingtone
įvykusioje Amerikos Darbo Fe
deracijos ir Industrijos organiza
cijų kongreso — AFL-CIO soli
darumo dienoje 91. AFL-CIO
organizacija remia Lietuvos pa
stangas tapti nepriklausoma ir
yra pasiruošusi Lietuvai padėti.

Ar tu pingvinas
ar dolfinas?
Seimas buvo tikrai sėkmingas!
Viešbutis liuksusinis, įvairios
veiklos galybės. Kas norėjo (ir
turėjo laiko), galėjo palesinti
antis bei gulbes! Intelektualai
galėjo pastumdyti žmogaus dy
džio šachmatus. Gal tik sekma
dienį pripratome prie viešbučio
labirintiškų koridorių. Kiekvie
na viešbučio dalis pavadinta pa
gal floridišką gyvį, paukštį ar
daiktą, tad ir pripratome klausti:
ar tu pingvinas ar dolfinas? Ma
rytės Šalinskienės šeima buvo
dolfinai, aš — burlaivis.
Skrendant namo, lėktuve pa
kelėm su draugais vyno stiklelius
— už greitą laisvę Lietuvai ir pri
siminiau žodžius iš “Parveski,
Viešpatie”:
Po Tavo Apvaizdos ranka
Tegu atsiverčia vaga!
Dalia Bulvičiūtė

KONKURSAS

SKULPTORIUI JUOZUI
ZIKARUI PAGERBTI
Šiemet sueina 110 metų kaip
gimė skulptorius Juozas Zikaras.
Ta proga Panevėžio miesto Kul
tūros skyrius. Dailės galerija,
“Bitė” ekslibriso klubas yra pa
skelbę konkursą— sukurti eksli
brisą. Tuo nori propaguoti eksli
briso meną, įprasminti knygos
ženkle prakilnią asmenybę.
Būtinas įrašas: “EX LIBRIS
JUOZAS ZIKARAS 110 PANE
VĖŽYS” arba “EX LIBRIS JUO
ZAS ZIKARAS 1881 1944 1991
PANEVĖŽYS”.
Ekslibrisus siūloma atlikti gra
fikos technika. Išmatavimai: vie
na kraštinė ne didesnė, kaip 12
cm. Reikia atsiųsti 4 atspaudus
ir kataloginius duomenis. Dar
bus siųsti iki nigsėjo 15 adresu:
■235300 Panevėžys, Domaše-

— Solistė Jina Varytė, popu
liari Chicagos dainininkė, sutiko
padainuoti nuotaikingų dainų
bei arijų Draugo pokylyje
rugsėjo 22, sekmadienį, Martinique salėje, Evergreen Park,
IL. Akomponuos muz. Manigirdas
Motekaitis.
.
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— Derliaus šventė įvyks
rugsėjo 21, Lietuvių Centre, Le
ment, IL. Gros “Vytis”.
— Hartford, CT, užsakytas
autobusas spalio 11 - 13 d. kelio
nei į VVashington, DC, kur įvyks
“Šiluvos” koplyčio 25-rių metų
sukakties minėjimas. Autobusas
paims keleivius iš Hartfordo ir
VVaterburio. Kelionės progra
moj bus aplankyta Baltimorė (su
nakvyne), Annapolis, M D, ir
VVashington, DC. Dėl informa
cijų ir rezervacijų skambinti Da
nutei Grajauskienei 203 - 658 6452.
— Varšuvos radijas pradėjo
transliuoti lietuviškas progra
mas. Lietuviškai transliuojama
kasdien po pusę valandos.

— Prof. Broniui Vaškeliui, Li
tuanistikos katedros vedėjui Illi
nois universitete, pavyko suda
ryti mokslo pasigilinimo sąlygas
Chicagoje keturiems tik ką Lie
tuvos universitetus baigusiems
lietuviams.

— St. Petersburg, Fl, Ameri
kos lietuvių klubui reikalingas
choro vadovas. Dėl informacijų
skambinti po 6 vai. vak. A. Gudoniui, telef. 813 360-4388.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Štokas, Cranford, NJ, V.
ir R. Gauba, Richmond Hill,
NY, H. Paulauskas-Poelker, Lakewood, CO. Sveikiname nau
jus skaitytojus ir dėkojame užsa
kytojams. Naujiems skaityto
jams Darbininko prenumerata
pirmiems metams tik 15dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.

vičiaus 2-2, Stasė Medytė. Pasi
teiravimui tel. 6-58-58.
Bus premijuojami 6 geriausi
darbai. Visi išstatomi parodoje.
Visi bus palikti kuriamame eksli
briso muziejuje.
Vasaros karščiai ir paštas viską
suvėlino. Jei kas suspės, prašomi
pamėginti atsiliepti savo kūryba.
Kviečia dalyvauti ir Amerikos
lietuvius dailininkus.

— pagaliau pareiškia užsie
— Užaugsi, vaikeli, pamaty
nietis.
si...
— Taip, — paaiškina vadovas,
— bet ar jūs žinote, kodėl jie
tai daro? Jie apčiupinėja vienas
Zoologijos sode
kitą, kad galėtų nustatyti, ar jis
— Žinai, vakar mane nemoka
turi ginklą, kokios jis markės, mai jleido j zoologijos sodą.
kokio kalibro ir kur jis paslėp
— Nieko nuostabaus. Tik
tas ...
keista, kaip tave iš jo išleido.

Kodėl taip daro?
Užsienietis Brazilijoje stebi,
kaip visur susitikę žmonės
glebėsčiuojasi, ploja vienas ki
tam per pečius, per pilvą, per
nugarą ir beveik su ašaromis
akyse šaukia: “Mon karo amigo!”
— Tai ne žmonės, o angelai,

Vištos amžius
Padėka
— Kaip nustatyti, ar višta se
— Ar tai jūs vakar išgelbėjot
na, ar ne? — klausia mokyto
mano sūnų, skendusį upėj?
— Taip, bet neverta apie tai jas.
— Iš dantų, ponas mokytojau.
kalbėti. Mano vietoj taip būtų
— Nesąmonė! Višta neturi jo
pasielgęs kiekvienas.
— Kaip tai neverta! O kur vai kių dantų, — sako mokytojas.
— Bet mes turim.
ko kepurė?
Raganos
Sūnelis klausia tėvą:
— Ar iš tikrųjų būna raganų?

Prie upės
— Eini meškerioti?
— Ne, sliekų skandinti.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo klientus
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS
su apmokėtu muitu
J TSRS, tame tarpe j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir kt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Klientų patogumui visi mūsų agentai turi didelj pasirinkimą aukštos kokybės
prekių prieinamomis kainomis.
Turime pardavimui mašinas: ““Volga”, “Žiguli”, “Volvo”, “Toyota”.

VISI DRABUŽIAI, MEDŽIAGOS IR MAISTO PRODUKTAI, IŠSKYRUS ELEK
TRONINĘ APARATŪRĄ BEI ODOS IR KAILIO IŠDIRBINIUS, DABAR PER
SIUNČIAMI BE MUITO.
Dėl informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorą arba j visus
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
25 West 45th Street, Room 301 A
New York, NY 10036
Tel. (212) 869-0347
BOSTON, MA 02127
BROOKLYN, NY11222
BUFFALO,NY 14212
CHICAGO, IL 60622
CHICAGO, IL 60622
CLEVELAND, OH44134
FORT WAYNE, IN 46808
HAMTRAMCK, Ml
HARTFORD, CT 06106
HERKIMER, NY 13350
INDI ANOPOLIS, IN 46227

IRVINGTON, NJ07111
LAKEWOOD, NJ 08701
LOS ANGELES, CA 90046
MIAMI BEACH, FL 33139
MINNEAPOLIS, MN55418
NEWARK,NJ 07106
NEWYORK, NY 10009
PHILADELPHIA, PA 19116
PITTSBURGH, PA 15203
ROCHESTER, NY 14621
TRENTON, NJ 08611
VVATERVUET, NY12189
WORCESTER, MA 01607
WHEATRIDGE, CO 80033

632 Dorchester Avenue
661 Manhattan Avenue
701 Filmpre Avenue
2242 W. Chicago Avenue
1723 W. Chicago Avenue
6089 State Road
1807BeinekeRoad
11415 Jos Campau Avenue
1839 Park Street
RR No. 1, Box 765 McKennan Rd.
3216 St JudeDrive
1082 Springfield Avenue
901 E.CountyLine
7706 Santa Monica Blvd.
1352 Washington Avenue
2422 Central Avenue N.E.
698 Sanford Avenue
122 First Avenue
10182 Bustleton Avenue
1307 E. Carson
681-683 Hudson Avenue
703 So. Broad Street
1828 3rd Avenue
22 Caristad Street
4330 Quay Street

Tel. (617) 268-1303
TeL (718) 389-6747
Tel. (716) 895-0700
Tel. (312) 235-7788
Tel. (312) 666-3985
Tel. (216) 884-1738
Tel. (219) 432-5402
Tel. (313) 365-6350
Tel. (203) 232-6600
Tel. (315) 886-3939
Tel. (317) 787-0052
Tel. (201) 374-6446
Tel. (201) 363-2251
Tel. (213) 656-1962
Tel. (305) 532-7026
Tel. (612) 788-2545
Tel. (201) 373-8783
Tel. (212) 533-2906
Tel. (215) 969-1150
Tel. (412) 481-2750
Tel. (716) 544-2151
Tel. (609) 393-9455
Tel. (518) 274-5242
Tel. (508) 798-2868
Tel. (303) 422-4330

Rakutienė rytą klausia:
Bausmės
— Kas ta Zuzana, kurią tu per
— Petruk, ar tave tėvas lupa?
— Ne. Aš mažiausias iš dešim miegus šaukei?
— Zuzana? O ... taip ... Tai
ties brolių. Kol ateina mano ei
lenktynių arklys, dėl kurio vakar
lė, tėtė jau būna pavargęs.
aš susilažinau dviem šimtais
dolerių.
Šaltis nukrito
Vakare, parėjęs namo, Rakutis
Vieną žiemos dieną močiutė,
sugrįžusi iš lauko, pastatė kibi klausia žmoną, kas girdėti. Ji
atsako:
rą ir pasakė:
— Tavo lenktynių “arklys” te— Tai gerai, jau šaltis nu
lefonavo ir klausė, kada tu būsi
krito. Greit ateis pavasaris.
namie ...
Mažoji Onutė nustebo;
— Ar šaltis labai susikūlė?
Nuolaida
Mažo
miestelio
parke parašy
Dalybos
— Sveikinu! Jau susitaikei su ta: Vaikščioti ant žolės drau
savo žmona! Mačiau, kaip va džiama — pabauda 50 c.
Turistas klausia prižiūrėtoją:
kar abudu sutartinai skaldėt
—
Kaip tai suprasti? Kai viskas
malkas.
— Kur tau! Mudu po skyrybų eina brangyn, jūs piginat, nes
neseniai pabauda buvo doleris.
dalinomės baldais.
— Matai, — atsakė prižiūrė
tojas, — už dolerį niekas nelipa
Tėvo pėdomis
ant žolės, o už pusę — vienas
Tėvas dažnai keikdavo. Iš jo kitas.
išmoko ir vaikai. Kartą, tėvui
sunkiai susirgus, išbėgo į kiemą
Susitarta
mažesnysis penkerių metų sū
— Paskolink man šimtą dole
nus ir šaukia:
rių!
— Velniai, eikit į vidų, tėvas
— Negaliu!
miršta!
— Gerai! Aš to niekada ne
užmiršiu, — karčiai prikiša pra
Lenktynių arklys
šantysis.
Rakutis, naktį pabudęs, ėmė
— Puiku, nes, jei paskolin
čiau, tai tikrai greitai užmirš
balsu šaukti:
— Zuzana, Zuzana!
tum, — pritaria prašytasis.

Motina ir vaikas
— Mokytoja šiandien vėl ta
vimi skundėsi,—sako motina.
— Negali būti, aš iš viso mo
kykloje nebuvau, — atsako sū
nus.
Ateitis
— Kaziuk, kuo tu norėtum
būti?
— Aš . . . kaminkrėčiu . . .
— Kodėl?
— Nereikėtų taip dažnai praus
tis.
Kada pareis?
Nusipirkom gėlių. Eisim svei
kinti senelio, išėjusio į pensiją.
Sūnus klausia:
— Mamyte, ar tai senelio gi
mimo diena?
— Ne. Senelis išėjo į pen
siją.
— O kada pareis?

Iš mokyklos
— Ką tu, sūneli, veikei šian
dien mokykloj?
— Laukiau skambučio, tėveli.

Piršto paskirtis
— Negražu rodyti pirštu, —
barasi mama.
— Tai kodėl šis pirštas vadi
namas rodomuoju? — užklausia
sūnelis.
Arklys
Petriukas labai mėgsta ark
lius. Jis viską nori apie juos suži
noti. Tad jis klausia tėvelį:
— Kaip vadinas i arklio tėvas ?
— Eržilas.
— O arklio mama?
— Kumelė.
— Kaip vadinasi arklio vaikas?
— Kumeliukas.
— Tai dabar tik vieno daly
ko nesuprantu — kas yra arklys?

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos pUthus.
Susiv. savo nariams moka dividendus
prašant — gavimui mortgičių.

ir teikia pirmenybes

Norį įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre,
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

Išėjo trumpam
— Kur tavo mama?
— Prieš pusvalandį išėjo pas
kaimyną penkiom minutėm.

BnnK-BV-mnii

Pastoge pairi both ūkius

Išradimas
Mokytoja: Šiais laikais matom
labai daug naujų išradimų. Jo
nuk, pasakyk man, ką dabar tu
rim, o prieš 25 metus neturėjom.
Jonukas: Mane, panele, moky
toja.

Fost, mnvenient.privntE, sofa,
įtars uitat BnnKinE-BIHnRILis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-■’rnal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings __
\ Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti j ban-■’*'
f ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet "-

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j-

Nauda
Mokytojas paklausė klasėj:
— Kokia nauda iš automobi
linio amžiaus?
— Nustojo arklius vogti, —
atsakė studentas.

traukia sumą | sąskaitą. Prisideda Ir užtikrinimas, kad jūsų pinigai
pelno aukščiausius,
E3

procentus,
leidžiamus {statymų. \ t

Dėl lengvo taupymo bū-. *
do per paštą skambinkit Mr.“

Donahue 268-2500

Apie grožį
— Ar tu, tetule, nesupyksi
ant manęs už klausimą?
— Tikrai ne. Gali klausti.
— Tai pasakyk man, tetule, ar
tu tikrai esi gražiosios lyties?

arba rašykit paduotais adresais.

South Boston')
Savings Bankv
^»LWAYS THE LEAOER"

ALFRED W. ARCMIBALD PRCSlDCHT

Dalybos
— Turiu tris obuolius, o mūsų
keturi. Kaip pasidalysime?
— Išvirk, mamyte, kompotą!

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

INTERNATIONAL

KA S A

TRAVEL CONSULTANTS

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY MILLS, IL 60457—2259 U.S.A.

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į UETUVĄ

Nr. 9901-A

26 rugpjūčio — 11 rugsėjo / 14 naktų .Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.

Nr. 9902-S

06 rugsėjo — 22 rugsėjo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.

Nr. 9903-S

16 rugsėjo — 02 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.

Nr. 9904-S

20 rugsėjo iki 06 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.

Nr. 9905-S

23 rugsėjo — 13 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.

Nr. 9906-S

27 rugsėjo iki 27 spalio / 28 NAKTYS VILNIUS, 1 naktis Kopenhaga.

Nr. 9907-OC

04 spalio iki 29 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.

Nr. 99O8-D

KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio.
Kainon įskaitant „Traviatos” bilietus ir Naujųjų Metų balių.

Nr. 9909-D

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio. Kainon įskaitant
„Traviatos” bilietus ir Naujųjų Metų balių.

Nr. 9910-F

----------------------------------------------------NEWYORKE:

CHICAGO):

o

-----------------------

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418

2615W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., HickoryHilIs, IL 60457, 708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706,

DETROITE:

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034,

WATERBURY:

718-441-6401

813-367-6304

313-350-2350

6CongressAvė.,Waterbury,CT06708, 203-756-5223

VASARIO 1S-TOJI. 14 vasario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis

Kopenhaga.

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS!
VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖLTOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME

Taupymo sąskaitos ir certifikatai, įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai
— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

KREIPTIS: G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY MILLS,
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272.

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

MIRĖ DAIL. ANASTAZIJA

PERVERSMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE
PALIETĖ IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ

TAMOŠAITIENĖ
Rugpjūčio 28, trečiadienį,
4:30 v. r. Gananoųue, Ont.,
(prie Kingstono, kur Tamošaičiai
anksčiau gyveno), mirė daili
ninkė Anastazija TamošaitienėMažeikaitė, lietuviškų tautinių
drabužių audėja ir kūrėja, lietu
viškų kilimų ir gobelenų kūrėja,
lietuviškos
tauto
dailės propagatorė, daugelio
straipsnių apie dailę autorė.
Drauge su vyru, liaudies meno
tyrinėtoju ir dailininku Antanu
Tamošaičiu, anglų kalba išleido
vertingas ir gražias lietuvišką
liaudies meną reprezentuoja
nčias knygas: apie tautinius dra
bužius 1979 m., apie Velykų
margučius 1982 m., lietuviškas
juostas — 1988 m. Gi 1989 m.
data pasirodė graži ir vertinga
monografija apie velionės plačią
kūrybą.
Buvo pašarvota Toronte, rug
pjūčio 31 d. iš Lietuvių Kankinių
bažnyčios palaidota Mississauga,
Ont., Lietuvių kapinėse. Nu
liūdime liko vyras, dailininkas
Antanas Tamošaitis, ir visi lietu
viškojo meno puoselėtojai.
-oAnastazija Tamošaitienė-Mažeikaitė buvo gimusi 1910 m.
rugsėjo 9 d. Vainuto miestelyje,
Tauragės apskrityje. Mokėsi
Naumiestyje, Švėkšnos gimnazi
joje ir Kauno dailės darbų mo
kykloje. VD universitete klausė
švedų kalbos kursą. Studijas gili
no Švedijoje ir Austrijoje.
Audimo instruktorė ir
dėstytoja

Ji jau 1932 m jsijungė į
Žemės Ūkio Rūmų programas.
Kaip audimo kursų vedėja, ji
aplankė daug vietovių Suvalkijo
je, Dzūkijoje, Aukštaitijoje,
Žemaitijoje. Ji pravedė audimo
kursus: Vilkaviškyje, Kudirkos
Naumiestyje, Parlojoje. Mari
jampolėje, Žiežmariuose, Prie
nuose, Salake, Priekulėje, Kre
tingoje, Telšiuose, Rietave ir Se
doje.
Tų kursų metu ji pradėjo rink
ti ir studijuoti lietuviškus senovi
nius audinius, mezginius ir šiaip
rankdarbius.

IvykiŲ Lietuvoje užklupto turisto pirmieji įspūdžiai
Potodirbo Žemės Ūkio Rūmų
Centre kaip audimo instruktorė.
Ąžuolų Būdoje buvo suorganiza
vusi kilimų audimo kursus, va
dovavo Vilniaus Marginių dailės
kooperatyvui, Kauno taikomo
sios dailės institute dėstė kilimų
ir dekoratyvinių audinių audi
mą. Pokario metais Vokietijoje,
Freiburge pritaikomosios dailės
mokykloje, buvo audimo studi
jos instruktorė.
Veikla Kanadoje

J Kanadą atvyko 1948 m. ir
tuoj dailės studiją įsteigė Montrealyje, 1950 m. persikėlė į
Kingston, Ontario, kur buvo
dailės, kilimų ir tautinių dra
bužių audimo studija. Ten iš
vystė labai plačią veiklą. Išaudė
daug tautinių drabužių, juostų,
kilimų, rengė savo kūrinių paro
das, rengdavo audimo ir liaudies
meno puoselėjimo kursus. Jų na
mai buvo lietuviškojo meno ir
dailės namai. Drauge su vyru
įkūrė Lietuvių Tautodailės Insti
tutą, kuris veikia keliuose Kana
dos ir Amerikos miestuose.
Šalia audimo ėmėsi tapybos.
Tapė aliejiniais dažais ir guašo
technika. Sukūrė eilę gražių pa
veikslų, kurių didžiuma yra ab
straktūs.
Pasižymėjo savo tautiniais ki
limais, kur su pamėgimu vaizda
vo lietuvių tautosaką, Eglės
Žalčių karalienės pasaką, Jūratę
ir Kastytį, Žemaitijos prisimini
mus. Guašo technika atskleidė
subtilius gamtos stebėjimus, su
rado grožį vandens lašuose.
Nuo 1935 m. ji ėmė rašyti
spaudai lietuvių audinių temo
mis, propaguoti audimą ir kitą
lietuvišką liaudies meną. Parašė
daug straipsnių. Savo gilų lietu
vių liaudies meno pažinimą ji
apiformino minėtose knygose,
kurias išleido drauge su vyru.

Velionė buvo giliai nuoširdi,
jaukaus būdo, atsidavusi lietu
viškam menui ir tiems, kurie tą
menų puoselėjo. Jos netekimas
yra didelis nuostolis lietuviškai
dailei ir jos raidai. Didelis nuo
stolis lietuviškiems tautiniams
drabužiams.

A. A.
VLADUI BALSIUI
mirus, žmonai Albinai, sūnums ir jų šeimoms reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Jonas ir Valė Zubavičiai

Povilas Grigalauskas

Įžymiajai Lietuvių Tautodailininkei

A. A.
ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI

Dail. Anastazija Tamošaitienė, lietuviškų kilimų kūrėja, tau
tinių drabužių audėja. Nuotr. V. Maželio
Abu Tamošaičiai, Anastazija ir
Antanas, buvo ir šio laikraščio
skaitytojai, visada jautrūs ir
bičiuliški, atsiuntę švenčių svei
kinimus, pasidalinę kultūros
rūpesčiais, susirūpinę Lietuvos
likimu.
-----

nu

_

Darbininko redakcija, admi
nistracija ir leidėjai šia proga
reiškia gilią užuojautą dailinin
kui Antanui Tamošaičiui ir visam
Lietuvių Tautodailės Institutui.
(P-j-)

____________ HĮJ_______

DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO PRANEŠIMAS
s galerijose.
Dail. Anastazija Tamošaitienė
•-yra laimėjusi 1991 m. iškiliosios
*■ lietuvių moters žymenį, kurį pa' skyrė Lietuvių R. Katalikių Mo
terų Sąjunga. Anastazija yra
įkūrusi savo dailės studiją ir Lie
tuvių Tautodailės Institutą,
buvo to instituto švietimo vado
ve ir pastaruoju metu išrinkta
garbės nare. Anastazija taip pat
yra garbės narė Kingstono au
dėjų klubo, 1988 m. išleido savo
dailės monografiją su Vytauto A.
Jonyno įžanga.
Velionės kūnas pašarvotas
Tumer & Porter koplyčioje, 436
Roncesvalles Avė., Toronto,
Anastazija Tamošaitienė buvo Ontario, rugpjūčio 29 - 30 dieno
dailininkė, keleto knygų au mis. Atsisveikinimas penkta
torė, paskaitininke, pedagogė,
dienį 8 vai. vak., mišios šešta
lietuvių tautinių drabužių ir go dienį 10 vai. ryto Anapilio šven
belenų kūrėja. Velionė yra su tovėje, o iš ten palydėta amžino
rengusi daugiau kaip 20 dailės poilsio į Šv. Jono Lietuvių kapi
parodų Kanadoje, JAV ir Pietų nes, Mississauga, Ontario.
Amerikoje. Jos dailės darbų yra
Jos pageidavimas buvo, kad
Ottavvos Civilizacijos muziejuje, po mirties
pagerbti ją ne
Edmontono muziejuje, Vatika gėlėmis, bet aukomis, pare
no kolekcijoje Romoje, Čiurlionio miant lietuvių spaudą. Antanas
galerijoje Chicagoje, Adomo Tamošaitis, 325 Elizabeth DriGaldiko galerijoje Brooklyne ir ve,, Gananoque, Ontario, Canaįvairiose Kanados universitetų daK7G lP6Tel. (613).382-8972.

Dail. Anastazija Tamošaitienė-Mažeikaitė po trumpos li
gos atsiskyrė su šiuo pasauliu
š.m. rugpjūčio 28 d.4:30 vai.
ryto,
sulaukusi
brandaus
amžiaus.
Anastazija
paliko
nuliūdime savo vyrą dail. Antaną
Tamošaitį, savo seseris Juzę
Šumskienę su šeima Lietuvoje,
tautodailininkę Aldoną Veselkienę su šeima Kanadoje ir JAV,
brolius — dr. Povilą Mažeiką su
šeima JAV, tekstilininką inž. Pe
trą Mažeiką su šeima Montrealyje, Vladą Mažeiką su šeima Venezueloje ir Juozo Mažeikos šei
mą Venezueloje ir JAV.

Rugpjūčio 19 d. ankstyvą rytą
per Vilniaus radiją padarytas
pranešimas apie Gorbačiovo nu
vertimą (pradžioje buvo sakoma,
kad jis buvo pakeistas dėl ligos),
kurį išgirdau aš ir daugelis kitų.
Tai buvo lyg griaustinis iš gie
dro dangaus, gerokai sukrėtęs
Lietuvos gyventojus. Tokio da
lyko nedaug kas tikėjosi, nors ir
buvo minčių, jog kada nors tai
galėtų įvykti.
Kiek vėliau per Vilniaus radiją
prabilo Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis, sakydamas, kad
gali būti įvesta karinė diktatūra
ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir
Lietuvoje.
“Visi žinome, kad nepripažinsime ir nebendradarbiausime su
jokia neteisėta miniatiūrine
valdžia, kuri gali apsiskelbti val
danti Lietuvą. Tokia yra mūsų
pilietinė pareiga, toks mūsų
būdas ginti Lietuvą ir nepriklau
somybę".
Pirmininkas kvietė gyvento
jus rinktis prie Parlamento bei
valdžios rūmų. Sis jo balsas neli
ko neišgirstas. Per kelias valan
das į Nepriklausomybėj aikštę
prisirinko keli tūkstančiai lietu
vių, o iki vakaro ši minia paaugo
iki 10 tūkstančių, gi temstant dar
padvigubėjo.
Po pietų, Aukščiausiosios Ta
rybos pastate įvyko spaudos kon
ferencija, kur buvo gausu spau
dos, radijo bei TV reporterių,
pasitaikė ir užsienio žurnalistų,
kurie apie pietus pradėjo atvykti
į Vilnių iš Maskvos. Kita spaudos
konferencija įvyko pirmadienio
vakare.
Teko lankytis ir Lietuvos Žur
nalistų Sąjungos rūmuose, ku
riuose vyko aktyvus darbas prie
ten
esančių
kompiuterių,
ruošiant medžiagą Lietuvos bei
užsienio spaudai. Čia daugiausia
darbavosi žurn. Vilius Kavaliau
skas. Apie pietus jis išsiuntė
telefaksą Chicagos lietuvių Ryt
mečio ekspreso radijo va
landėlei, kuriai vadovauja Rai
mundas Lapas, o žinias perduo
da buvusi vilnietė Ramunė Zdanevičiūtė.

Stebint Vilniaus gatvėse juda
nčius vietinius gyventojus, pir
madienį didelių pasikeitimų, ne
pastebėta. įstaigose ir įmonėse
darbas vyko normalia vaga, nors
tarnautojų skaičius mažesnis
negu normaliai, nes kai kurie
darbininkai išskubėjo prie Parla
mento. Krautuvėse pirkėjų bent
dvigubai daugiau negu norma
liai, nes kiti galvojo, kad reikia
apsirūpinti prekėmis, kadangi jų
ateityje gali pritrūkti. Todėl
žmonės pirko viską, kas tik po
ranka pasitaikė.
Laikraščių ekstra laidos
Lietuvos spaudai pirmadienis
— poilsio laikas. Tačiau bent du

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Antanui Ta
mošaičiui, seseriai Aldonai Veselkienei su šeima ir
visiems velionės giminėms Lietuvoje bei išeivijoje ir

laikraščiai išleido ekstra laidas.
Pirmasis iš jų su tokia laida pasi
rodė Tiesa, o kiek vėliau —Lie
tuvos aidas.
Tiesa virš vinjetės didelėmis
raidėmis įdėjo šūkį: “Už neprik
lausomą ir demokratinę Lietu
vą , o apačioje “Perversmas Ta
rybų Sąjungoje”. Lietuvos aidas
pirmame puslapyje pasirodė su
didžiule antrašte “Lietuva pavo
juje”.
Premjero pareiškimas

Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius išleistame pareiš
kime sakė:
“Gali atsitikti, kad kaimyninės
šalies kariškiai paskirs Respubli
koje, miestuose ir rajonuose
savo įgaliotus asmenis. Tačiau
Lietuvoje veikia Lietuvos Re
spublikos įstatymai. Kaip besivystytų įvykiai, mes tikime, kad
Lietuvos žmonės nuosekliai ir
pasiaukojančiai vykdys Lietuvos
įstatymus bei Vyriausybės nuro
dymus, kiekvienas dirbs savo
vietoje, išlaikydamas rimtį, oru
mą ir susitelkimą.”

Šį kartą vilniečiai buvo laimin
gesni, nes jie galėjo stebėti tele
viziją bei klausyti radiją. Tuo tar
pu pirmadienio ryte į Kauno ra
dijo ir televizijos redakciją at
vykę kariškiai įsakė darbuoto
jams palikti patalpas.
Užgrobti radijo ir televizijos
objektai ne tik Kaune, bet ir ne
toliese esančiuose Sitkūnuose
bei Juragiuose.
Vilniuje pasitaikė keli atsitiki
mai, kai kariuomenė įsiveržė net
į privačius namus, bet tai buvo
pavieniai įvykiai. Buvo apsupta
ir užimta telefonų centrinė Vil
niuje, bet tarnautojams buvo lei
sta dirbti savo darbą.
Užsienio piliečiams Lietuvoje
iškilo nemaža problemų dėl ap
saugos, o taip pat ir dėl gali
mybės sugrįžti į savo gyvenamą
sias valstybes. Rašantis šias eilu
tes irgi nebuvo tikras, ar galės
išvykti per Maskvą.
Rašau pirmadienio vėlyvą va
karą, o prieš akis esančiame tele
vizijos ekrane matau Aukščiau
siosios Tarybos pirm. V. Land
sbergį, kuris dar kartą nušvietė
susidariusią padėtį ir kvietė Lie
tuvos gyventojus laikytis rimties
ir nepasiduoti provokacijoms.
Ed. Šulaitis

MIRĖ KUN.

ANTANAS
DRANGINIS
Kun. Antanas Dranginis, bu
vęs ilgametis Šv. Alfonso lietu
vių parapijos klebonas Balti morėje, mirė rugpjūčio 27, an
tradienį. Palaidotas rugpjūčio
30, penktadienį. Laidotuvėse
dalyvavo vysk. Paulius Baltakis,
OFM, ir Lietuvių Religinės Šal
pos vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius, anksčiau dirbęs Baltimorės vyskupijoje.

kartu liūdime.

Kun. A. Dranginis buvo gi
męs 1917 spalio 8. Antrojo pa
saulinio karo metu tarnavo Ame
rikos marinų kariuomenėje. Po
karo įstojo į kunigų seminariją.
Kunigu buvo įšventintas 1956
gegužės 26.
Jis buvo uolus Darbininko
bendradarbis. J. Obelinio slapy
vardžiu daug metų rašė kores
pondencijas iš Balti morės gyve
nimo. Taip pat mėgo dainavimą
ir dalyvavo Dainos chore. Šv. Al
fonso bažnyčioje,
organi
zavo ir lietuviškų švenčių
minėjimus. Buvo amerikiečių
karo veteranų vieno dalinio ka
pelionas.

Lietuvių Tautodailės Instituto
Philadelphijos skyrius

A. A.
VLADUI BALSIUI
mirus, liūdesio valandoje žmoną Aibinę bei sūnus —
Liukrecijų su šeima Ir Raimundą—užjaučiame Ir kartu
liūdime.

Jadvyga ir Apolinara^
Ve b e l i ū n a i

Tarp Vilniuje demonstruojančių lietuvių pirmoje eilėje antras iš kairės matomas ir
Darbininko korespondentas Edvardas Šulaitis. Nuotr Viktoro Kapočiaus

Neužmirškime
lietuviškos
knygos. Ji šaukte šaukiasi
mūsų pagalbos.

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: rugsėjo 8, sekmadienį,
Apreiškimo parapijos piknikas
— gegužinė, salėse ir kieme.
Dr. Rasa Rastauskienė, Lie
tuvių Tautinės Sąjungos frakci
jos atstovė Lietuvos Aukščiau
siojoje Taryboje, rugsėjo 4, atvy
ko iš Lietuvos. Ją globoja N Y
Tautinės
Sąjungos
skyrius.
Rugsėjo 5, ketvirtadienį, 7:30
v.v. Kultūros Židinyje, ji pada
rys pranešimą apie dabartinius
įvykius Lietuvoje. Visuomenė
kviečiama atsilankyti.
Lietuvos nepriklausomybės
pripažinimo dieną rugsėjo 1 Bal
tijos restorane buvo didelės iš
kilmės ir daug žmonių, filmavo
visi televizijos kanalai, aprašė
NY spauda. Plačiau kitame nu
meryje.

Piknikas - gegužinė, palydint
karštas vasaros dienas ir pasitin
kant mielą rudenėlį, rengiamas
rugsėjo 8, sekmadienį, Kultūros
Židinyje. Rengia Apreiškimo pa
rapijos taryba ir klebonas. Jie vi
sus kviečia atsilankyti. Bus
įdomu ir linksma. Bus daugįvairikų laimėjimų.
JAV LB Newark, NJ, apy
linkės valdyba praneša apie jau
tradicija tapusią metinę gegu
žinę — pikniką. Visi kviečiami
atvykti rugsėjo 15, sekmadienį,
12 vai. dienos į Algirdo Bražins
ko sodybą. Adresas: 44 Kingman
Road, So. Orange, NJ. Telef.
201 762-4192. LB Nevvarko apy
linkės valdyba kviečia gamtos
aplinkoje pabendrauti, aptarti
ateities veiklos planus, pasi
vaišinti, atsigaivinti.
Stalo
tenisas
žaidžiamas
Kultūros Židinyje nuo pirmadie
nio iki ketvirtadienio vakarais
nuo 8 iki 10 v. Informacijai skam
binti: 718 296 - 2890.
Arts Club Teatras pradėjo
naują sezoną rugpjūčio 28. Sta
tomas esto autoriaus Mati Unt
spektaklis “Doomsday” (Pa
smerkimo diena). Režisuoja Lin
da Pakri. Spektaklis vaizduoja
gyvenimą prieš perestroiką Es
tijoje. Kiti spektakliai: rugsėjo 6,
7, 11, 12, 13, 19, 20, 21 dieno
mis. Adresas: Our Lady of Vil
nius parapijos salė, 570 Broome
St., NYC, 8 v.v. Auka — $10.
Dėl informacijos skambinti: 212
447 - 5358.
Vyras ieško darbo. Skambinti
rytais ar vakarais Raimundui:
718 - 857 - 5108.
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. 79tb Avė., Hickory Hills, IL
60457 — tel. (708) 430 - 8090.

“ŽAIBAS” N R. 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.

NAUJAS KARIONUMERIS

Kario žurnalo naujas numeris
— skirtas liepos — rugpjūčio
mėnesiams, rugpjūčio 29 išsiun
Redakcija .......(718)827-1352
tinėtas skaitytojams. Pirmiausia
Redakc. FAX ..(718)827-2964
žurnalas paskirtas Didžiojo Lie
Administr.......... (718) 827-1351
tuvos Kunigaikščio Gedimino
Spaustuvė ......(718) 827-1350
650 metų mirties sukakčiai
Vienuolynas ... (718) 235-5962
pamiėti. Viršelyje uždėtas jo
Vyskupas .......(718) 827-7932
piešinys. Zigmas Raulinaitis pa
Salė (kor.) .......(718)827-9645
rašė išsamų straipsnį apie mini
Salės adm......... (718) 235-8386
mą valdovą ir jo mirtį.
Toliau Osvaldas Žadvydas pri
simena tragiškas Červenės žudy
Karščiai siautė per visą vasa nes, kurios vyko prieš 50 metų
rą. Reta kuri diena ar savaitė ir kuriose jis pats buvo pakliuvęs
buvo nekaršta, kada galėjai dirb ir laimingu būdu išliko gyvas.
ti lauko darbus. Karščiai su Vytautas Skuodis rašo apie kny
stabdė ir kultūrinės veiklos plan gą Dokumentai Lietuvos Vie
avimą, organizacijų veiklą, liki- tinės Rinktinės istorijai, Bronius
masi, kad visa atsigaus rudenį. Ramūnas tęsia “Kapinės be ka
Laukiame ir daugiau dailės paro pų” aprašymą. Marius Tytuvenis
dų, koncertų, literatūros vakarų. tęsia Lietuvos karininko prisimi
Rudens dailės paroda rengia nimus iš 1944 metų vasaros, ap
ma spalio 12 - 13 dienomis rašo pasitraukimą iš Lietuvos.
Dėmesio vertas perspausdini
Kultūros Židinyje. Rengia NY
Lietuvių Dailininkų sąjunga. mas iš 1930 metų Kario apie tai,
Pirmininkas J. Bagdonas dabar kas buvo apdovanoti Vyčių
siuntinėja pakvietimus dalyvauti kryžiumi ir jo ordinu. Tai įdomi
parodoje ir atgaivinti lietuvių medžiaga, prie kurios jau nebe
galėjome prieiti, nes neturime
dailininkų veiklą New Yorke.
arti Kario komplektų.
Susidomėjimas vaizdajuos
‘Tremties trimite” A. Budrectėm, kurios yra atvežtos iš Lietu
vos, yra nemažas. Daugiausia kis rašo apie Vlado Putvio nema
užsakoma apie sportines žaidy rias idėjas, aprašomas šaulių su
nes. Žmonės jau nebemėgsta važiavimas Kaune, prisimenama
didžiųjų žiaurumų, kuriuos praeitis, mirę šauliai, aprašomas
matė sausio 13 d. vaizda a. a. Kazimieras Bačauskas ir
juostėse. Taip susidėstė, kad vai kiti.
Žurnalą redaguoja Balys Rau
zdajuostės užsakomos per Dar
bininko redakciją. Medininkų gas, administruoja Alfonsas Saįvykių vaizdajuostė, 45 minučių mušis.

ilgumo, — 25 dol., sporto žaidy
nių vaizdajuostė dviejų valandų
— 35 dol, sukilimo savaitės vai
zdajuostė, dviejų valandų — 35
dol. Vaizdajuostes nufilmavo
Lietuvoje žinomas fotografas
Viktoras Kapočius ir tuoj per
siuntė į Ameriką. Sukilimo sąvaitės vaizdajuostė jau už poros
dienų pasiekė Ameriką. Darbi
ninko redakcija tik priima užsa
kymus ir juos persiunčia ten, kur
užsakymai tuoj įvykdomi

Bronius Bieliukas rugsėjo 5
išskrido į Santaros - Šviesos tris
dešimt aštuntąjį suvažiavimą,
kuris bus rugsėjo 5 - 8 dienomis
pirmą kartą Lemonte, Pasaulio
Lietuvių Centre. Jis sutiko at
vykstančius iš Lietuvos ir išleido
į Chicagą istoriką Alfredą Bumbliauską, rašytoją Ričardą Ga
velį, istoriką Egidijų Aleksan
dravičių ir filosofą, Liberalų par
tijos
pirmininką
Vytautą
Radžvilą.

ADVOKATAS, pradedantis
dirbti su Nepriklausoma
Lietuva, IEŠKO SEKRE
TORĖS, kuri gerai vartotų
anglų ir lietuvių kalbas, būtų
prityrusi sekretorės darbe;
turi mokėti naudoti Word
processor. Kreiptis: Marius
Jakulis Jason, Felse &
Lynch, 805Third Avė., New
York, NY 10022. Tel. (212)
688-9200.

KARGO I LIETUVĄ BE
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti
Rygos muitinėje. Minimumas
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.55
už svarą. Galima siųsti naujus ir
dėvėtus
drabužius,
batus,
medžiagas, maistą bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T.
INTERNATIONAL, 9525 So
79th Avenue, Hickory Hills, IL
60457. Tel. 708 430-7334.

Skubiai ieškoma moteris
prižiūrėti vyresnio amžiaus li
gonį. Skambinti į New Jersey
telef. 1 -609 - 461 7899.
Vilniuje, Antakalnio rajone,
parduodamas 4 nepereinamų
kambarių butas. Be to, mūrinis
garažas, sodų namas (dviejų au
kštų) ir automobilis VAZ 2108.
Skambinti vakarais nuo 7 iki 8
vai. tel. 718 266 - 7651.

New Yorko rugpjūčio 23 prie Jungtinių Tautų demonstravo pabaltiečiai ir jų draugai.
Juodojo Kaspino dienos proga. Invokaciją sukalbėjo kun. Kazimieras Pugevičius, Lie
tuvių Religinės Šalpos vedėjas. Lietuviškais tautiniais drabužiais pasipuošusi, su Lie
tuvos trispalve, stovi Malvina Klivečkienė.Nuotr. Vytauto Maželio

MAIRONIO LITUANISTINĖ
MOKYKLA PRADEDA
DARBĄ

New Yorko lituanistinė mo
kykla pradeda naujus mokslo
metus rugsėjo 7, šeštadienį, 9
v. r. įprastinėje vietoje, Holy
Child Jesus parapijos mokyklo
je, 111 St. ir 85 Rd. kampas,
Richmond Hill, NY. Įėjimas iš
111 St.
Visi mokiniai pradžioje susi
renka į apatinę salę, iš kur išsi
skirstys į klases. Veiks visi 10
skyrių, darželis ir klasė norin
tiems išmokti lietuviškai.
Mokyklai sumaniai vadovauja
jauna mokytoja Rasa JuškienėArdytė. Kas nori gauti daugiau
informacijų, skambinti jai: 908 351 - 3808.

,

KASOS NARIAMS IR VISUOMENEI

»
t
•
,

Neužmirškime
lietuviškos
knygos. Ji šaukte šaukiasi
mūSŲ pagalbos. Nusipirkime
bent vieną lietuvišką knygą per
mėnesi.

PIRŠLYS IEŠKO GYVENI
MO DRAUGĖS — lietuvaitės .
— merginos — našlės — drau- \
gės, arba motinos su maža mer- ••
gaite, arba “single parent”, kuri
galėtų gyventi kartu ir prižiūrėti .
senesnio amžiaus žmones ir jų
namus, jų turtą, sveikatą ir slau
gyti ligoje “Senior Citizens”.
Gali kreiptis gyeną Amerikoje,
Kanadoje, Lietuvoje ar kitur.
Kreiptis: Joseph Lugan c/o John
Convvood, P. O. Box 21270, Jamaica, N Y 11421, USA

55 SVARUS MAISTO PRO
DUKTŲ pristatome į namus
Lietuvoje: mėsa, olandiškas
sūris, šprotai, aliejus, konden
suotas pienas, cukrus, miltai,
ryžiai, kruopos, kava, arbata,
prieskoniai, $95. — MĖSOS
GAMINIAI aukščiausios ko
kybės: Panevėžio filė, žemaičių
dešra, sprandinė, medžioklinės
dešrelės, servilatas, 22 svarai,
$95. Mažesnis siuntinys $65.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.,
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
- 7772.

[ą

DEXTER PARK
PHARMACY
Wm. Anastaid, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodh»ven, N.Y. 11421
WE DELIVER

296-4130

New Yorke, prie Jungtinių Tautų, rugpjūčio 23 Juodojo Kaspino dienos proga demon
stravo pabaltiečiai ir jų draugai. Daiva Kezienė, viena iš demonstracijos organizatorių,
kalbasi su TV reporteriais. Nuotr. Vytauto Maželio

Po paskutiniųjų pasikeitimų, reikalingas pajamas. Ilgainiui
KASOS nariai ir taupytojai kelia tačiau paskolų mokėjimai ėmė
daug klausimų apie KASOS fi vėluotis ir prieš trejetą metų
nansinę padėtį ir jos ateitį. Buvę dauguma jų visiškai sustojo. Tas
direktoriai, komitetų nariai, sky atnešė KASAI daug finansinių
rių vedėjai ir tarnautojai jaučia problemų, dėl kurių federalinė
pareigą nariams duoti pasiaiški NCUA agentūra nustatė griež
nimą, kuris dalinai papildo anks tus paskolų apmokėjimo termi
tyvesnius pranešimus ir meti nus, sustabdė naujų biznio pa
niuose susirinkimuose iškeltus skolų išdavimą ir pareikalavo
atidėti stambias sumas į rizikin
faktus.
KASOS vienuolikos ir pusės gų paskolų rezervinį fondą.
metų egzistavimą galima pada
Tolimesnis KASOS etapas
linti į tris laikotarpius. Pirmas prasidėjo 1987 metais, pasitrau
etapas tęsėsi nuo 1980 m. vasario kus pirmininkui Vytautui Vebe
mėn. KASOS įkūrimo iki 1987 liūnui, kai kuriems direktoriams
m. liepos mėn., pirmininkaujant ir skyrių vedėjams. Nauja direk
Vytautui Vebeliūnui. Per tą lai torių taryba, vadovaujama prof.
kotarpį buvo išduotos stambios dr. Rimo Vaičaičio, ėmėsi visų
komercinio tipo paskolos, dau legalių priemonių atgauti senas
gumoj surištos su nekilnojamo paskolas, išduoti naujas paskolas
turto partnerystėmis (limited tiktai pagal griežtas reguliacijas
partnerships). Jas pagrindinai ir bendrai pertvarkyti KASOS fi
tvarkė ir kontroliavo “Lito” inve nansinę padėtį. Žemiau paduoti
stavimų bendrovė ir jos padali skaičiai parodo KASOS pozicijos
niai. Kurį laiką šios paskolos pasikeitimus nuo 1986 m. gruo
buvo apmokamos ir KASAI davė džio 31 iki 1991 m.gegužės 31.
1986. XII. 3
$57,165,846
Indėliai
$527,403
Nekilnojamas turtas
$44,466,820
Paskolų suma
Blogų paskolų rezervas
$3,226,388
ir kiti rezervai

Ši lentelė parodo, kad, nežiū
rint suvaržymų ir sunkių sąlygų,
buvo padarytas stiprus fiąansinis
progresas. Buvo žymiai pakelta
indėlių suma, padidinta KASOS
nuosavybių nekilnojamo turto
vertė, išduota daugiau patiki
mesnių paskolų ir padvigubinti
paskolų fondo rezervai. Paskuti
nių ketverių metų laikotarpyje
KASOS vadovybei pavyko par
duoti arba atgauti užstatus virš
7 milijonų dolerių vertės ank
sčiau minėtų paskolų. Taip pat
prieš keletą mėnesių buvo par
duota 4.5 milijonų dolerių nuo-

1991.V.31
$74,255,856
$2,394,188
$65,132,855
$6,615,716

savybė, dėl kurios 1984 metais
buvo išduotos KASOS paskolos.
Rezultatai buvo pasiekti dėka
ilgų valandų sunkaus darbo, už
kurį galima padėkoti KASOS tar
nautojams, skyrių vedėjams ir
ypač komitetų bei direktorių ta
rybos nariams, kurie be jokio
užmokesčio daug laiko paaukojo
KASOS labui. Visi skyriai dirbo
sąžiningai ir taupiai, ką patvirti
na faktas, jog KASOS operaty
vinės išlaidos buvo daug
mažesnės negu kitų panašaus
dydžio krdedito unijų.
Nežiūrint visų pastangų ir

progreso, neapmokamų paskolų
problema, įsivyravusi per pir
muosius 7 KASOS gyvenimo
metus, liko neišspręsta. Nors
KASOS vadovybė su advokatų
pagalba dėjo visas pastangas pa
skolas atgauti, 1991 metais neap
mokamų paskolų suma tebeviršijo 10 milijonų dolerių. Kadan
gi paskolų išreikalavimas ir rinki
mas vyko sunkiai ir lėtai, NCUA
reguliatoriai pareikalavo rizikin
gų paskolų fondą pakelti dar
bent 4 milijonais dolerių. Tas dar
labiau apsunkino KASOS ištek
lius ir iššaukė NCUA atstovų rei
kalavimą visiškai perimti KA
SOS tvarkymą. Tuo būdu nuo
1991 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjo
trečiasis KASOS etapas.
Mes norime priminti, kad vi
siems nariams NCUA atsiųstoje
informacijoje aiškiai pasakyta,
jog kiekvieno nario taupymo są
skaitos tebėra saugiai apdraustos
iki $100,000. Pagal atsiųstą in
formaciją, federalinių kredito
unijų NCUAIF draudimo fondas
yra vienas iš pačių stipriausiųjų
Amerikos bankinėje sistemoje ir
KASOS narių santaupos yra sau
giame stovyje.
Mes linkime NCUA atsto
vams greitai ir sėkmingai
išspręsti nemokamų paskolų
problemą ir po kurio laiko vėl
perduoti KASOS lietuvių kredi
to unijos tavarkymą jos nariams
ir jų išrinktiems vadovams. Ti
kimės, kad tiek dabar, tiek atei
tyje KASA pasiliks lietuviška fi
nansinė institucija, patarnaujan
ti savo nariams ir dirbanti lietu
vių visuomenės labui.

Buvę KASOS direktoriai,
kurie šiuo laiku oficialiai
neatstovauja KASAI
Minske (USSR) parduodamas
automobilis — 1990 m. Moskvitch, labai mažai vartotas, kaip
naujas. Skambinti į Baltimorę
telef. 301 653 - 7976, prašyti Arkady. (sk)

