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VĖL MASINĖS DEMONSTRACIJOS

I
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Savaitės 
įvykiai

Lenkijos 10 anglies kasyklų, 
Ščecino ir Gdansko laivų staty
bos įmonių darbininkai, reika
laudami aukštesnių atlyginimų ir 
uždarytos Solidarumo unijos at
gaivinimo, paskelbė streikus. 
Lenkijos vyriausybė tose srityse 
paskelbė išimties būklę, kariuo
menės šaukimo amžiaus darbi
ninkus pašaukė į kariuomenę ir 
areštavo streikų organizatorius.

Amnesty International apkal
tino Izraelį, kad jo kariai per pa
skutinius 8 mėn. taip sumušė ke
lis tūkstančius riaušes keliančių 
palestiniečių, kad 8 jų mirė nuo 
sužalojimo.

Libano parlamentas turėtų iš
rinkti naują prezidentą, nes da
bartinio prezidento Amin Ge- 
mayel terminas neužilgo baigia
si, tačiau, Sirijos remiamam Su- 
leiman Franjieh paskelbus savo 
kandidatūrą į prezidentus, par- 
lamehto atstovai negali sudaryti 
dviejų trečdalių reikalaujamos 
daugumos prezidentui rinkti.

Pakistano prezidentas Mo- 
hammad Zia ui Haq, su juo 
skridęs JAV ambasadorius Paki- 
stanui Amold I. Raphael, JAV 
karo atache gen. • Herbert 
Vassom ir 28 kiti aukšto rango

vo katastrofoj, kurios priežastys 
tuo tarpu tebėra neaiškios.

Sovietinio “Moscow Nevvs” 
laikraščio pranešimu prie Min
sko miške buvo užtiktos kapinės, 
kur 1937 - 41 m. buvo žudomos 
Stalino peresekiojimų aukos.

Izraelis ištrėmė į pietinį Liba
ną 4 palestiniečius, kurie esą or-* 
ganizuodavę riaušes Izraelio 
okupuotose arabų žemėse, ir nu
mato ištremti dar 25. Į JAV valst. 
departamento reiškiamus dėl to 
nepasitenkinimus Izraelis nek
reipia dėmesio.

Čekoslovakijos gyventojai, 
minėdami sovietų invazijos 1968 
m. į Čekoslovakiją 20 m. sukak
tuves, bandė suruošti Prahoj de
monstracijas, bet policija aša
rinėm dujom ir lazdom demon
struojančius išvaikė. Chartos 77 
atstovai užsieny paskelbė pareiš
kimą, reikalaujantį, kad būtų 
atskleisti invazijos faktai.

J.T., nors ir spaudžiamos pi
nigų trukumo, numato statydinti 
konferencijų rūmus Addis Aba- 
ba ir Bangkoke.

Indijoj ir Nepale įvyko stiprus 
žemės drebėjimas, dėl kurio 
žuvo apie 500 ir buvo sužeista 
tūkstančiai žmonių.

Maskvos policija lazdom tuoj 
pat išsklaidė bandžiusius de
monstruoti prieš 1968 m. įvyk
dytą Čekoslovakijos invaziją.

JAV painformavo Sov. S-gą ir 
Indiją, kad jos ir toliauteiks pa
ramą Pakistano saugumui užtik
rinti.

Amerikos žydų holokausto ta
rybos tarptautinių santykių ko
miteto pirmininko Milės Ler- 
man iniciatyva buvo susitarta su 
Sov. S-ga pasinaudoti jos turima 
holokausto dokumentacija, kuri 
specialistų bus numikrofilmuota 
ir padėta į 1991 m. Washington, 
D.C. pastatysimą Holocausto 
muziejų.

Sov. S-ga panaikino masinius 
pasižymėjimo ženklais apdova- 
hojimus, praktikuotus Brežnevo 
valdymo metu. Taip pat panaiki
namas ir pakartotinis apdovano
jimas Sov. S-gos ar Darbo didvy
rio titulu;

NUBAUDĘ KAD BE LEIDIMO VYKO j ATLAIDUS
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Klaipėda. 1986 m. rugpjūčio 
mėnesį V. Zalomskytė už vaikų 
katekizaciją buvo-nubausta 
rub. bauda.

Prie palaimintojo 
J. Matulaičio kapo

Kapsukas. Kaip ir visuomet 
sausio 27 d. Lietuvos tikintieji 
gausiai susirinko į Marijampolės 
bažnyčią švęsti garbingojo Die
vo Tarno arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus mirties minėjimą.

Šventėje dalyvavo vyskupai: 
Julijonas Steponavičius, Juozas 
Preikšas, Vladas Michelevičius 
ir gausus būrys kunigų. Sumos 
pamokslą pasakė vysk. V. Miche
levičius, per mišias giedojo jung
tinis vargonininkų choras.

Pasibaigus pamaldoms, tikin
tieji dar ilgai nesiskirstė nuo ar
kivyskupo sarkofago.

"Sausio 26 vakare į Marijam
polės bažnyčią prie arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus sarkofago 
pasisemti tikėjimo ryžto ir aukos 
dvasios iš įvairių Lietuvos kam
pelių rinkosi vaikai ir jaunimas. 
Po mišių ir pamokslo, kurį pa
sakė kun. Kęstutis Brilius, para
pijų jaunimo atstovai atliko iš 
anksto pasiruoštą programą, — 
buvo giedamos giesmės, skaito
mos maldos, eilėraščiai.

Paminėjo kur. J. Zdebskio 
žuvimo metinės

Rudamina (Lazdijų raj.), 1987 
vasario 5 ir 7 Rudaminos 
bažnyčioje buvo paminėtos a. a. 
kun. Juozapo Zdebskio žuvimo 
pirmosios metinės.

Vasario 5-tos dienos pamaldo
se dalyvavo apie 30 kunigų ir 
vysk. Vincentas Sladkevičius. Po 
Mišių vyskupas kartu su kunigais 
ir tikinčiaisiais procesijęs būdu 
nuėjo prie šventoriuje esančio 
kun. J. Zdebskio kapo kur visi 
drauge pasimeldė. Vysk. V. 
Sladkevičius bei kun. Leonas 
Kalinauskas pasakė pamokslus.

Vasario 7, šeštadienį į Ruda
minos bažnyčią atvyko daug tiki
nčio jaunimo bei suaugusių ku
rie dėl darbo ir mokslo negalėjo 
dalyvauti vasario 5 d. pamaldo
se. Šeštadienį mišias koncele- 
bravo 7 kunigai ir vysk. Julijonas 
Steponavičius. Pamoksle, kuri 
pasakė vysk. J. Steponavičius, 
buvo iškeltos teigiamos a.a. kun. 
J. Zdebskio savybės bei jo veik
los įnašas į Bažnyčios bei tautos 
istoriją.

Po mišių vyskupas, kunigai, 
jaunims, apsirengęs tautiniais 
drabužiais bei tikintieji susirinko 
prie kun. J. Zdebskio kapo. Po 
vysk. J. Steponavičiaus pravestų 
pamaldų už mirusįjį, keletą 
žodžių tarė Lazdijų dekanas 
kun. Vincentas Jalinskas bei jau
nimo atstovas. Visi drauge sugie
dojo Marija, Marija...

Nemokėjo teismo pabaudos
Žarėnai - Latveliai (Šiaulių 

raj.) 1987 rugpjūčio 18 Šiaulių 
miesto liaudies teismas vadovau
jamas pirmininko V. Krūmo bei 
pavaduotojo A. Neverausko, nu
baudė Žarėnų-Latvelių parapijų 
kleboną kun. Algirdą Pakamanį 
50 rub. administracine bauda. 
Rugpjūčio 18 d. nutarime 
pažymėta, kad kun. A. Pakama
nis kaltinamas ir paskirta bauda 
už tai, kad be valdžios leidimo 
nuvyko į Varduvą ir ten atlaidų 
metu pasakė, Jų žiniomis, nere
liginio turinio pamokslą.

Kun. A. Pakamanis, motyvuo- nčiųjų 4 atstovai kreipėsi į TSRS 
damas, kad Religinių susivieniji- Reikalų tarybą Maskvoje, reika- 
mų nuostatai neteisėti, nesude
rinami su kunigo sąžine, atsisakė 
mokėti paskirtą baudą.

1987 sausio 3 Šiaulių liaudies 
teismo vykdytoja L. Jocien raštu 
paragino kun. A. Pakamanį su
mokėti baudą. Sausio 10 buvo 
gautas pakartotinas paskutinis 
raginimas atvykti ir sumokėti 50 
rub. baudą. '■

Kadangi kun. A. Pakamanis 
atsisakė tai padaryti, į kleboniją 
prisistatė liaudies teismo vykdy
toja L. Jocienė, milicijos pa
reigūnas vyr. leitenantas Juoza
pavičius, Šakynos apylinkės vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Valdemaras Meiliulis bei vairuo
tojas Pranas Baleckas.

Milicijos pareigūnas Juozapa
vičius paaiškino, jog kun. A. Pa
kamanis pažeidė tarybinius įsta
tymus ir teisingai nubaustas. 
Kunigui atsisakius mokėti bau
dą, nurodyta pinigų suma bus 
išieškoma konfiskuojant asmeni
nius daiktus. Teismo vykdytoja 
J. Jocienė sustatė turto aprašy
mo aktą, pagal kurį iš kun. A. 
Pakamanio paimta automobilio 
“Moskovič” priekinio lango stik
las bei elektroninis laikrodis.

“Juoda dėmė šalies 
. k.--—. - istorijoje’^

Maskva

Jaudami grąžinti neteisėtai iš jų 
valdžios atimtą Taikos Kara
lienės bažnyčią.

Valdžios pareigūnai bandė 
“nuraminti” žmones, siūlydami 
Klaipėdoje esančios bažnytėlės 
rekonstrukciją ar net leidimą sta
tyti naują. Klaipėdiečiai katego
riškai atsisakė panašių siūlymų, 
reikalaudami pilno neteisėtų iš 
valdžios pusės veiksmų atitaisy
mo.

Delegacija Maskvoje
Tą pačią dieną į Religijų reika

lų tarybą Maskvoje atvyko kita, 
maždaug 15 asmenų tikinčiųjų 
delegaciją. Jos tarpe buvo asme
nys beveik iš visų Lietuvos vy
skupijų: Juozas Kazalupskas, Pe
tras Cidzikas, Petras Gražulis, 
Alfonsas Bumbulis, Saulius Kel
pšas, Janina Judikevičiūtė, Aldo
na Raižytė, Robertas Grigas, 
Žemaitytė, Valaitytė ir kt.

Delegacija prisidėjo prie 
klaipėdiečių reikalavimo 
grąžinti neteisėtai paimtą ir pa
verstą filharmonijos sale 
Klaipėdos Taikos Karalienės 
šventovę, reikalavo, kad valdiški 
bedieviai nesikištų į Bažnyčios 

Jidaus reikalus, leistų vyskupui 
ulijonui Steponavičiui eiti savo 

ganytojiškas pareigas Vilniaus
(nukelta į 2 psl.)1987 sausio 19 Klaipėdos tiki-

Lietuvių Kunigų Vienybės nariai susitinka su JAV Senato Lietuvos katalikų religinės 
laisvės grupės ko-pirmininkais, senatoriais Donald Riegle ir David Durenberger š.m. 
liepos 28 d. senatoriaus Riegle būstinėje. Iš k. kun. Paul Gillis, Tėv. Placidas Barius, 
OFM, prel. Vytautas Balčiūnas, kun. Albertas Kontautas-Contons, šen. David Duren
berger (r. MN), šen. Donald Riegle (d-MI), kun. Jonas Rikteraitis, kun. Stasys Raila, 
kun. Francis Karvelis. Nuotr . U.S. Senate Photograph

IŠLEISTUVĖS KUN. A. SVARINSKUI
(New Yorkas, rugpjūčio 17. 

LIC) Lietuvių Informacijos Cen
trui pranešė iš Lietuvos, kad šeš
tadienį, rugpjūčio 13 d. Šiluvoj 
buvo surengtos išleistuvės kun. 
Alfonsui Svarinskui. Kun. Sva
rinskas rugpjūčio22 d., 5:30 vai. 
ryte išskrenda iš Vilniaus į 
Maskvą, o iš Maskvos rugpjūčio 
23 d. atskrenda į Frankfurtą 
20:40 vai. vak. Jis buvo praeitą 
mėnesį paleistas iš Permės lage
rio su sąlyga, kad išvyks į 
užsienį. Pateikiame kelių šaltinių 
atpasakojimą.

Anot Nijolės Sadūnaitės, Lie
tuva kasdien atsisveikina su ger
biamu ir mylimu kunigu Alfonsu

Svarinsku, ypač tose vietovėse 
kur jis yra dirbęs kaip pvz. Miro
slave.

Sadūnaitė ir Vytautas Bogušis 
Lietuvių Informacijos Centrui 
patvirtino, kad šeštadienį 
rugpjūčio 13 d., tūkstančiai žmo
nių susirinko Šiluvon kun. Sva
rinsko išleistuvėm. Bažnyčia 
buvo sausakimša. Pats kun. Sva
rinskas pasakė prasmingą pa
mokslą, kad “negalim likti 
nuošalyje. Kiekvienas žmogus 
turi stengtis ką gali ir kaip gali 
daryti, kad būtų daugiau teisin
gumo ir gerumo”. Pasibaigus pa
mokslui, žmonės net plojo 
bažnyčioj, kas Lietuvoj neįpra
sta.

Rugpjūčio 23 d. Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje įvyko ma
sinės demonstracijos, pasmer
kiant Molotovo-Ribbentropo 
slaptus susitarimus, kurių rezul
tate Sovietų Sąjunga okupavo 
tris Pabaltijo valstybes.

Pagal pabaltiečių biuro Stra- 
sbourge gautą iš Lietuvos pra
nešimą, demonstracijoje Vilniu
je.Vingio parke, dalyvavo apie 
200,000- Demonstracija truko 
pustrečios valandos. Kalbėjo 
apie 15 asmenų. Buvo perskaity
tas Amerikos senatorių laiškas 
Gorbačiovui, raginant jį pa
smerkti slaptus susitarimus bei 
jų pasekmes Pabaltijo val
stybėms. Demonstracijoje 
matėsi daugybė nepriklausomos 
Lietuvos vėliavų, ir ji buvo baig
ta Lietuvos himnu.

Demonstracijos taip pat vyko 
Pabaltijo biure Strasbourge gau
to pranešimo, dalyvavo apie 
50,000 (pagal TASS’ą — 10,000) 
žmonių. Buvo reikalaujama pa
naikinti Molotovo-Ribbentropo 
slaptus susitarimus.
. Demonstracijos taippat vyko 
Taline, kur dalyvavo apie 8,000 
žmonių. Kalbėjo žymus sovietų 
istorikas Yuri Afanasejevas, ku
ris pasakė, kad Estija buvo oku
puota kaip Molotovo - Ribben- 
tropo Pakto pasekmė. Demon
stracijos taip pat vyko Tartu ir 
Voren miestuose, Estijoje.

Rygoje demonstracijoje daly
vavo 30,000 - 40,000 žmonių 
prie Laisvės paminklo. Čia, kaip 
ir Vilniuje, buvo perskaitytas 
Amerikos senatorių laiškas Gor
bačiovui.

Demonstracijos Pabaltijo val
stybėse minint Molotovo-Rib
bentropo Pakto 49-ių metų su
kaktį susilaukė plataus atgarsio 
pasaulio spaudoje. New York Ti
mes (rugpjūčio 24 d.) pirmame

Kalbėjo dar ir kitas neišvar
dintas kunigas, kuris, anot Bo- 
gušio, pasakė labai drąsų pamok
slą, atvirai klausdamas ar persit
varkymas palietė Bažnyčią. Vai
kams padeklamavus eilėraščius, 
buvo sugiedotas ir tautos him
nas.

Po sumos, žmonės suvažiavo 
į Kryžių Kalną, kur kun. Svarin
skas pašventino paminklą, skirtą 
sąžinės kaliniams — nukankin
tiems ir dabar tebekenčian- 
tiems. Pasak Sadūnaitės, pa
minklas labai įspūdingas: iš ak
mens iškalta kenčiančio Kristaus 
skulptūra Ecce H omo (Štai žmo
gus) ir tautiniai simboliai — Ge
dimino stulpai ir kt., o apačioje 
lotyniškai šie žodžiai iš Evange
lijos — "Palaiminti, kurie kenčia

puslapyje įdėjo ilgą savo kore
spondento Bill Keller’io praneši
mą, kuriame primenama Lietu
vos, Latvijos, ir Estijos okupaci
ja 1940-ais metais pagal Stalino 
- Hitlerio slaptus susitarimus, 
kurie po karo buvo rasti V. Vo
kietijos archyvuose. Anot N.Y. 
Times, pagal oficialų sovietų nu
sistatymą, nėra įrodymų, kad to
kie protokolai buvo pasirašyti, ir 
kad Vakaruose paskelbtas vo
kiečių turimas egzempliorius 
gali būti falsifikuotas. Praeitą 
mėnesį Estijos oficialus laikraštis 
buvo paskelbęs tuos slaptus pro
tokolus, o Lietuvoje jie buvo pa
skelbti Persitvarkymo Sąjūdžio 
leidinyje. New York Times kore
spondentas pažymi, kad nors de
monstrantai savo šūkiuose reika
lavo nepriklausomybės, tačiau 
tikras siekis daugumai atrodo 
esąs ribota savivalda, kurioje 
būtų suvaržyta rusifikacija ir su
teikta daugiau laisvės tvarkyti 
savo ekonomiją.

Washington Post (rugpjūčio 
24 d.) taip pat ilgam savo kore
spondento Gary Lee pranešime 
apie demonstracijas Pabaltijo 
valstybėse pažymi, kad jos įvyko 
su aiškiu sovietų valdžios pritari
mu. Leisdami šias demonstraci
jas, anot laikraščio, sovietų pa
reigūnai, kaip atrodo, padarė 
nuolaidą nepatenkintiems akty
vistams. Dar praeitų rudenį de
monstrantams buvo grasoma 
kalėjimu ir atleidimu iš darbo, o 
dabar demonstracijoje dalyvavo 
ir kai kurie partijos pareigūnai. 
Anot laikraščio, atrodo, kad dėl 
sovietų glasnost politikos dabar 
buvo leista demonstruoti, nors 
daug demonstracijos dalyvių aiš
kiai pasisakė už Pabaltijo valsty
bių atsiskyrimą nuo sovietų Są
jungos.

The Washington Times 
(rugpjūčio 24 d.) taip pat pirma
me puslapyje įdėjo platų pra
nešimą apie demonstracijas Pa- 
baltyje. Anot laikraščio, demon
stracijoje Taline rusai ir estai 
kalbėtojai pasmerkė oficialią 
sovietų pažiūrą, kad Pabaltijo 
valstybės savo noru 1940-ais me
tais įsijungė į Sovietų Sąjungą.

(nukelta į 4 psl.)

dėl teisybės, nes jų yra dangaus 
karalystė”.

Kun. A. Svarinskui tarus žodį 
prie paminklo, dar į susirinku
sius prabilo buvusieji sąžinės ka
liniai: Povilas Pačeliūnas, Nijolė 
Sadūnaitė, Antanas Terleckas, 
Jadvyga Bieliauskienė, latvė Li
dija Doronina ir kiti.

Kryžių Kalne, kaip ir Šiluvoje, 
plevėsavo didelės trispalvės 
vėliavos, pasakojo Bogušis. Anot 
jo, kun. Svarinskas pažvelgęs į 
trispalves tarė, kad “dėl šio sim
bolio įgyvendinimo, dėl jo išlai
kymo mūsų tautoj dar reikės 
daug, daug kovoti. Neškite drą
siai tas vėliavas, kad jų nereikėtų 
apleisti.”

Kun. Svarinsko bendro likimo 
draugas kun. Sigitas Tamke- 
vičius liepos 19 d. štai kaip rašė 
iš tremties:

“Kaip džiaugiuosi, kad kun. 
Alfonsas laisvėje, be abejo būtų 
dar daugiau džiaugsmo, kad pa
naikintų neteisingus nuo
sprendžius. Kuo pateisinti prieš 
pasaulį už garsiai pasakytą tiesos 
žodį — kunigas iki šiolei laiko
mas ypatingai pavojingu valsty
biniu nusikaltėliu! Maldos vie
nybėje, kun. Sigitas Tamke- 
vičius.”

Kun. Svarinskas, pasak 
Sadūnaitės, žiūri į savo išvažiavi
mą į Vakarų Vokietiją kaip 
nutrėmimą, ir sako, kad ketvir
tas jo sugrįžimas j Lietuvą bus 
pats linksmiausias. Jis viliasi, 
kad aplankęs Palestiną, šventas 
vietas, sugrįš Viduklėn ir ten 
įsteigs Kalvarijos stotis. Jis taip 
pat išreiškė norą būti palaidotas 
Viduklės parapijos kapinėse.

(LIC)



IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

. Muz. Jurgis Fledžinskas, 
buvęs Vilniaus konservatorijos 
profesorius ir Lietuvos styginio 
kvarteto narys, po ilgos ir sun
kioj ligos rugpjūčio 12 mirė Vil- 
njųįe s Velionis buvo gimęs 1924. 
Nuliūdime' liko žmona smuiki
ninkė Kornelija Kalinauskaitė-

Savaitės 
įvykiai

’ Afganistano diktatoriaus Na- 
jibullah jaunesnysis brolis Sadi- 
ąullah Rafhi su žmona ir 2 vaikais 
per Pakistaną atbėgo į JAV, kur 
jam buvo suteikta globa.
* Pietų Afrikos prezidentas P. 
W. Botha pareiškė ieškąs susita
rimo su kalėjime laikomu P. 
Afrikos tautinio kongreso vadu 
Nelson Mandela, kuriom sąly
gom jis galėtų būti paleistas iš 
kalėjimo, nes jis susirgo tuber
kulioze.

Burmos parlamentas ir valda
nčioji partija krašto prezidentu 
ir partijos pirmininku išrinko tei
singumo ministerį V. Maung 
Maung, bet gyventojai ir stu
dentai ruošiasi naujom demon
stracijom, ir reikalauja atstatyti 
demokratiją, o ne kaitalioti tos 
pačios vienos partijos kandida
tus.

Pietų ir Siaurės Korėjų parla
mentų delegacijos susitiko 
Siaurės Korėjos Panmunjom kai
me ir po 3 vai. trukusių kaltini
mų vieni antriem išsiskirstė nie
ko nenutarę.

Afganistano armijos ginklų 
sandėliuose Kilagay rugpjūčio 
pradžioj įvyko milžiniškas spro- 
giitfas,' užmušęs "500 ir sužeidęs 
150 žmonių.

Sov. S-gos komisija Stalino 
aukų bylom peržiūrėti rehabili- 
tavo apie 600 nukentėjusiųjų ir 
paragino juos reikalauti kom
pensacijos. Komisija yra nu
mačiusi ištirti ir pasikėsinime 
žuvusio Leningrado partijos 
vado Kirovo bylą.

Izraelio karinė valdžia oku
puotose arabų žemėse panaikino 
visus vietinius arabų komitetus, 
o jų narius tremia į Libaną. Esą 
šie komitetai vadovauja palesti
niečių riaušėm.

Afrikos Burundi valstybėj, 
kur 15 proc. gyventojų turinti 
Tutsi gentis turi savo rankose 
visą valdžią ir kariuomenę ir val
do 85 proc. gyventojų turinčią 
Hutu gentį, nuolat vyksta žmo
nių skerdynės. Paskutiniu metu 

arkivyskupijoje, liautųsi terori
zuoti vyskupus, netrukdytų jau
nuoliams laisvai stoti į vienintelę 
respublikoje veikiančią Kauno 
kunigų seminariją, — nutraukti 
tikinčiųjų, ypatingai jaunimo, 
valdžios pareigūnų (saugumo, 
milicijos bei mokytojų) vykdomą 
persekiojimą,
Filed in 179

Bažnyčios uždarymas — 
juoda dėmė

Juos priėmęs RRT įstaigos pa
reigūnas elgėsi itin mandagiai, 
kas visiškai nebūdinga tikinčiųjų 
susitikimuose su valdžios atsto
vais. Pats pripažino, jog savo lai- 

šiose skerdynėse žuvo apie 5,000 ku cerkvių, bažnyčių atiminėji- 
žmonių, o kiti bėga į kaimyninę 
Rvvanda.

Izraelio Haifa mieste išsprog
dinta bomba sužeidė 25 žmones. 
Dėl to buvo areštuota eilė arabų.

Prancūzija susitariusi su jos 
valdoma Naujosios Kaledonijos 
kolonija Pacifiko vandenyne dėl 
amnestijos už nepriklausomybę 
kovojusiems autotonam i dėl klaida, tik vargu, ar bus įmano- 
1998 m. įvyksiančio gyventojų ma ją atitaisyti, grąžinant atimtą 
atsiklausimo dėl kolonijos atei- bažnyčią, mat valdžia dar nieka- 
ties nuostatų. da nėra nieko grąžinusi, išskyrus

Vaizdai iš tautinių šokių šventės. Žygiuoja Punsko šokėjų grupė. Nuotr. J. Garlos

Fledžinskienė, sūnūs — komp. 
Putinas ir Tauris. Amerikoje jo 
liūdi sesuo dail. Aleksandra 
Kašubienė New Yorke, Sofija 
Pempienė — Seattle, brolis Vy
tautas Los Angeles ir kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje.

Kauno muzikiniame teatre 
birželio 28 įvyko M. Samoilovo 
miuziklo “Amerikietiška kome
dija” premjera. Režisierius sta
tytojas — Ukrainos TSR liaudies 
artistas S. Smejanas, dirigentas 
— J.Geniušas, dailininkė — G. 
Riškutė, baletmeisteris — A. 
Kondratavičius, režisierius G. 
Smitas.

Klaipėdos jūrų muziejaus ak
variume — daug egzotiškų van
dens žinduolių. Čia puikai 
jaučiasi pilkųjų ruonių šeimyna. 
Apsipratusi patelė neseniai atsi
vedė simpatingą mažylį, tuo nu
stebindama ne tik Lietuvos, bet 

. ir užsienio zoologijos sodų spec
ialistus. Iki šiol niekam nepavyk
davo nelaisvėje pagausintį ruo
nių koloniją.

Lietuvos oreivių draugijos 
iniciatyuva birželio 11 Molėtų 
rajone, netoli Balninkų, į orą pa
kilo gondola su mėlynom, 
žydrom ir vyšnių spalvos juo
stom. Ant jų užrašai “Lietuva” 
ir LOD. Pilotas — Draugijos 
prezidentas Rimvydas Maciule
vičius. Lietuvos oreivių draugija 
buvo įkurta šią žiemą Vilniuje. 
Drąsiausi fantazuotojai nesi
tikėjo, kad taip greit pakils į orą 
— oro balionai kainuoja nepi
giai, o draugijos kasa buvo 
tuščia. Išgelbėjo “Vilties” klu
bas, paklojęs 70,000 rublių. Už 
juos draugija įsigijo sklandytuvą

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikoj
'atkelta iš 1 psl.)

mas, pavertimas sandėliais, ark- 
lidėmis ar tiesiog sunaikinimas, 
vienuolynų uždarinėjimas — 
“juoda dėmė šalies istorijoje”.

Stebėjosi ir sakė nežinąs, ko
kiu pagrindu vadovavosi LTSR 
ministrų taryba, išleisdama įsa
kymą uždaryti Klaipėdos 
bažnyčią, tai, jo įsitikinimu, aiški 

“Lietuva”, kurį Vengrijoje iš
mainė j du oro balionus. Antrasis 
balionas pakilo į orą Vilniuje, iš. 
Vingio parko birželio 19.

Vilnietės dailininkės Ievos 
Labutytės jubiliejinė kūrybos 
paroda atidaryta Klaipėdos paro
dų rūmuose. Joje eksponuojama 
daugiau kaip 180 grafikos lakštų, 
akvarelių ir ekslibrisų. Daili
ninkė gimė ir augo pamaryje, 
todėl jos kūryboje atsispindi 
Klaipėdos krašto istorija, gamta 
ir žmonės.

Trys labdaros koncertai “Mes 
— Baltijai” įvyko Klaipėdos va
saros koncertų estradoje. Uosta
miesčio jaunimo kūrybinio susi
vienijimo kvietimu jame dalyva
vo roko grupės iš Kauno “Kom- 
bo” ir “Horoskopas”, kolektyvas 
iš Latvijos “Vaidava” ir grupė iš 
Maskvos “Taim aut”. Už koncer
tus surinktos lėšos pervestos 
Klaipėdos miesto vykdomojo ko
miteto žinion ekologijos proble
moms spręsti.

Neringos istorijos muziejuje 
įvyko susitikimas su žurnalistu, 
knygos “Tomas Manas ir Nida” 
autoriumi Leonu Stepanausku, 
kurį organizavo Klaipėdos Ievos 
Simonaitytės viešoji biblioteka. 
Gausiai auditorijai svečias per
skaitė pranešimą “Muzika Tomo 
Mano vasarnamyje Nidoje”, pa
pasakojo, kaip kaupė medžiagą 
savo knygai, apibūdino lietuvių 
ir vokiečių kultūrinius ryšius, at
sakė į susirinkusiųjų klausimus. 
Muzikos kūrinius, skambėjusius 
1930 - 1932 metais vasarnamyje, 
smuiku grojo Berlyno konserva
torijos specialiosios muzikos mo
kyklos moksleivė Daina Stepa- 
nauskaitė, kuršių ir lietuvių liau
dies dainas atliko Klaipėdos mo
kytojų namų liaudies mišrus 
choras “Gilija”.

vieną Rusijos vienuolyną, kurio 
grąžinimas buvęs išimtiniu atve
ju, sekė ankstesnis siūlymas su
tikti su esamos bažnyčios rekon
stravimu ar naujos statyba.

Atvykusieji nesutiko
Atvykusieji, kaip ir klaipė

diečiai, nesutiko su jokiais kitais 
variantais, reikalavo pilno klai
dos, kurią pripažino ir RRT įstai
gos atstovas, atitaisymo. Atsi
sveikinant pareigūnas prasitarė, 
kad Vilniuje šiomis dienomis 
vieši jų įstaigos atsakingi darbuo
tojai ir kaip tik svarsto Klaipėdos- 
bažnyčios klausimą, todėl greitu 
laiku jie gausią atsakymą. Apie 
grubų valdžios pareigūnų kiši
mąsi į Bažnyčios vidaus reikalus, 
tikinčio jaunimo terorizavimą 
įstaigoje pareiškė nieko ne
girdėję.

Pas Centro Komiteto 
darbuotojų

Kitą dieną (sausio 29) minėta 
delegacija, prie kurios prisi
jungė ir klaipėdiečiai, nuvyko į 
TSRS KP CK priimamąjį. Ten . 
apie jų atvykimą jau buvo žino
ma ir laukė. Delegaciją priėmė 
atsakingas CK darbuotojas Kry- 
ginas.

Alytus. Sudėtinga technologi
ja — dažytą audinį išėsdinant-iš- 
marginti pirmieji metrai 
kartūno, kurio piešinys 
pažymėtas tūkstantuoju nume
riu. Tiek per trylika metų med
vilnės kombinate buvo sukurta 
naujų piešinių. Jubiliejinio 
piešinio autorė — daugelį; metų 
kombinate dirbanti dailininkė 
tekstilininkė Rima Leonienė. Ji 
ir jos kolegės Danutė Mukar- 
skienė bei Vilija Raguckienė turi 
daugiausia autorinių liudijimų 
už audinių piešinius. Iš viso dau
giau kaip pusšimtį pramoninių 
audinių struktūrų ir raštų pa
vyzdžių, sukurtų kombinato dai
lininkų, TSRS valstybinis komi
tetas yra pripažinęs naujais, ati
tinkančiais pasaulinius techni
nius estetikos reikalavimus.

Telšiai. Rajono statybos orga
nizacija mėnesiu anksčiau 
užbaigė statyti Eigirdžių devyn
metės mokyklos priestatą. Nau
jajame priestate yra aktų ir spor
to salės, klasės, mokymo kabine
tai, žaidimo ir poilsio kambariai 
pradinukams, gamybinio moky
mo dirbtuvės, valgykla, bibliote
ka, fotolaboratorija, radijo ma
zgas.

Antakalnio gatvės pradžioje, 
restauruotuose XIX amžiaus 
rūmuose puikias patalpas gavo 
Vilniaus rašytojų memorialinis 
muziejus, kurio iškilmingas ati
darymas įvyko liepos 22 dieną. 
Buvo apžiūrėti ir aptarti L. Gi
ros. J. Peleckio, A. Jonyno, A.

(nukelta į 9 psl.)

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Ltto pataipose 
86 - 01 114th St,, Rlchmond HHI, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
Pway St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telx«Jr«, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark offlca: 426 Lafayette St. (Cor. Wllaon Avė.), telef. 344 * 5172. Pa
ruošiamos garbingos, laidotuvės. Modernios koplyčios, oras.saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave. St Petersburg Beach, Ra. 
33706. 813 360 - 5577. KENRELDWOOOLAWN RJNERAL^HOUE.300 
Pasabena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
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 OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentais.

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

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIh- 
non Securlties Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax sheiters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryte WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayslde,. 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

Kreyginas sunkiai patikėjo ar 
tiesiog švelniai sakant, apsimetė 
nežinąs apie valdžios vykdomus 
tikinčiųjų persekiojimus, grubų 
saugumiečių kišimąsi į seminari
jos reikalus.

Ir tik kai Petras Gražulis ir 
Saulius Kelpšas vienas po kitčT 
keliais žodžiais papasakojo, kaip 
jie jau 7 metai saugumo terori
zuojami, neleidžiant įstoti į Ku
nigų seminariją, Kryginas 
pažadėjo pasidengėti tokiais 
“perlenkimais”.

Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčios grąžinimo klausimu 
CK atstovas atvykusiem s 
pažadėjo vieno mėnesio laikotar
pyje duoti atsakymą. Tikintieji 
pareiškė Kryginui tol ieškos tie
sos, rinks parašus po pareiški
mais, kol bažnyčia bus grąžinta.

Saugumo pareigūnai trukdo 
kreiptis

Pokalbiui baigiantis, delegaci
ja atkreipė KP CK atstovo 
dėmesį į tai, jog respublikos sau
gumas ir kiti valdžios pareigūnai 
trukdo tikintiesiems pareiški
mais kreiptis į šalies vyriausybę 
jiem rūpimais klausimais, už pa
rašų rinkimą ar pasirašymą po 
protestais tardo bei gąsdina.

Kai kurie, išsigandę čekistų 
bauginimų, net atsisako savo pa
rašų; vykstančius į Maskvą susi
tikti su valdžios atstovais ne kar
tą sulaiko ir grąžina atgal, o 
grįžusius tardo ir gąsdina saugu
me, terorizuoja darbovietėse.

Delegacijos nariai reikalavo, 
kad CK atstovas Kryginas pasi
domėtų ir šiais “valdžios pa
reigūnų perlenkimais”, uždrau
stų tokį grubų žmonių teroriza
vimą, teigė, kad jei tuo nebus 
tinkamai ir laiku pasirūpinta, 
toks pats likimas laukia ir jų 
išdrįsusių ieškoti tiesos ir teisin
gumo.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Plrmad.
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Ditskt, 234 Sunilt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

« nSVviy«ARPBAS 8ekmad,enlai® 9=00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM ban 

V,ŠČ,nl8’ 173 Arthur St’ Brockton,MA 02402. ’ 
oi f -000-7209.

LITHUANIAN COOKERY 
ln Engllsh, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Llthuanlan Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

. Vardas, pavardė ................................................................ .

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

£=,
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T

A MEMORIALS
66 - Vi 80 ST. MIDDLE \ IMAGE. QIEE\S. XV. 

I,H(>\ES(7I8)326- 1282 326 - 3150

k TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — S
- GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS 
.JONAS 
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KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

Tuo ir baigiame ištraukas iš 
Lietuvos Kat. Bažnyčios Kroni
kos Nr. 73. Baigdami praleido
me tik dvi ištraukas; viena — 
Marytės Gudaitytės pareiškimą, 
kodėl jai dėl religinių įsitikinimų 
neleidžia baigti medicinos mo
kyklos; antra — komentarai dėl 
Aldonos Svirbutavičiūtės straip
snio “Konfliktas gimtadienio 
dieną”, kur aiškinamasi, kodėl 
jaunimas buvo pakviestas į sese
rų Gražulyčių gimtadienį.

Kitame Darbininko numeryje 
pradėsime LKB Kronikos 74 nr.

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

į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TtyAVEL SEttVICg 
2129 K NA PP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3390
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ORGANIZUOJAMAS KOMITETAS JŲ SKRIDIMUI 
PAREMTI-

Darius ir Girėnas (1)

jie

ir ten mokėsi, dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
žygiuose. į Ameriką grįžęs, 
veikė lietuviškose organizacijo
se, redagavo laikraščius, rašė 
knygas. 1975 išleido stambų vei
kalą — Lietuviškoji Skautija. 
Dabar, kiek leidžia sveikata, 
tvarko savo raštus ir rengia spau
dai.

Jis dalyvavo Dariaus ir Girėno 
žygio organizavime, pažino 
lakūnus ir,jiems žuvus, surinko 
medžiagą ir parašė knygą “Spar
nuoti lietuviai — Darius ir 
Girėnas”, išleista 1935 metais, 
tiražas — 14,000 egz.

Kas nori plačiau pažinti 
lakūnų gyvenimą ir kaip buvo or- 
gdųizuojamas jų žygis, gali pasi
skaityti šioje knygoje. Siame po
kalbyje paliesti įvykiai sutrauk
tai, asmeninio pobūdžio, bet jie 
įneša ir naujos šviesos, nes Pe
tras Jurgėla buvo žygio organiza
torius.

Pasikalbėjimas buvo padary
tas anksčiau, prieš keletą metų, 
besirengiant minėti 50 metų 
žuvimo sukaktį, bet dėl techniš
kų kliūčių tuo metu nesuspėtas 
paskelbti. Dabar grįžtame prie 
šio pasikalbėjimo ir Petrui 
Jurgėlai, kruopščiam spaudos 
darbininkui, linkime sveikatos, 
kuo greičiau užbaigti įpusėtus 
rengiamus leidinius. (Darb. 
red.)

Garsiųjų lakūnų Dariaus ir 
Girėno skridimas per Atlantą į 
Lietuvą vyko prieš 55 metus. Jie 
žuvo 1933 liepas 17 Soldine, Vo
kietijoje, visai prie Lietuvos 
slenksčio.

Lakūnų žygis visada žavėjo
lietuvius. Lakūnai ir dabar skrai- Pnva!u Juos Priminti, nes 
do lietuvių legendose, lite- 5,sreiske s,° krašto lietuvi^. Pa' 
ratūroje, dramoje, filme. Lietu- " tnotizm4 visada padėti Lietu
voje yra pagamintas apie jų žygį ' vai’ a° ^ar didesnė, sti- 
fihnas, rašoma drama, išleista P^snė, geresnė. Darius iš Ame- 
apžvalginės literatūros, sudėta nk°s savanoriM važiavo 2 Lietuvą 
dainų ir parašyta apsakymų, ir kariavo dėl Jos laisvės’ Dėl 
eilėraščių. Lietuvos garbės ir garso jis orga-

Amerikos lietuviams visada ?izavo, ir skridimą. Lakūnai 
, .žuvo, bet jų žygis nežuvo. Jis ir
_• • x- • T'or.e ’ dabar tebetęsiamas. Amerikos mo pagrindais jeinantj i TSRS ,. f . . . ‘ .

lietuviai visada yra veidu į Lietu
vą, visada pasirengę jai padėti, 
kad tik ateitų jai geresnės laisvės

- dienos.
Liepos mėnesį, kada buvo ato

stogos ir siautė karščiai, ne
galėjome skirti didesnio dėme
sio šiam įvykiui. Dabar po vasa
ros karščių grįžtame prie lakūnų

Lie-tu-ua, Lie-tu-va!
, ■ „ , .s 1A1VUU& 2’

New Yorko lietuvių Kultūros sąjūdis suruošė didingą demon- sudėtį” (sąjūdis).
Židinyje ir daugelyje kitų miestų straciją, kurios metu lietuvių Džiugus faktas kad praktiškoje 
salėse rodomuose filmuose isei- tauta, kaip ir 1941 m* * birželio veikloje lyga ir sąjūdis vienas an-

..Pakelės ženklai rodo, kad 
įvažiuojame į Troodos valstybinį 
mišką. “Ar turite meškų?’ - 
girdžiu. Evvė nuramina sakyda
ma, kad Kipre plėšriųjų žvėrių 
nėra, išskyrus plėšriu^ žmones. 
Šitaip, sako, čia saugiai jaučiasi 
kiškiai, x ožkos, lapės. “O 
medžioti ar leidžiama?’ šaukia 
kitas. Taip! tik ne visada ir ne 
visus gyvūnus. Tam tikrą metų 
laiką, tam tikrose vietose ’ 
leidžiama medžioti kiškius. Eivė 
dar prideda, kad Kipre yra dau
giau norinčių medžioti, negu 
kiškių...

Reikia skėčio autobuse!
* Olimpo kalnui dera būti deb- 
syse. Šiandien debesys balta mi- 

’glos skara slopina ir kalnyno šlai
tų mišką. Autobuso posūkiai Ii-' 
pantį Olimpą šlaito vingiais atro
do perstaigūs ’ nef šaltakraujams 
anglams. Bėda bėdą veja! Prą- 

^plhunpa lietus su kruša. Van- 
duo, lyg Jodanti paklodė su šoka
nčiais žirniais, dengia šiaužą kal-

viai matė Vilniaus Vingio parke mėnesį, pademonstravo ryžtin- tr^ rernįa. Tik vjena yra tikra,
liepos 9 pavakarėje demonstruo- valią būti laisva ir nepriklau- < kacj Lietuvos Katalikų 
jančią šimtatūkstantinę lietuvių sorria. Tik šį kartą be gyvybės Bažnyčios atiduotų aukų, be

' ' “Lietuvos Katalikų Bažnyčios
. Kitas klausimas, ar Persitvar- ^^5” be Tikinčiųjų 
kymo Sąjūdis tokią demonstraci- Teisėms Ginti Komiteto, be Lie- 
ją organizavo. Iš Lietuvos pasiė- navos Helsinkio grupės ir be Lie- žy$° ’r skatiname juos prisimin
ki tam tikros užuominos, kad nivos Laisvės Lygos žmonių to- b lietuviškų organizacijų susirin- 
masinėje demonstracijoje kios demonstracijos, kokia įvyko kiniuose bei viešuose. minėji- 
sąjūdis prarado kontrolę ir kad vingio parke nebūtų buvę. 
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laisvės, valstybinės kalbos teisių munistų Partijos pirmąjį sekre- 
lietuvių kalbai; Lietuvos komu- torių Songailą ir kviečią iš Lietu

vos nešdintis tikrąjį 'Maskvos 
gauleiterį, antrąjį sekrfe torių 
Mitkiną, pasirodė be organizato
rių valios ir žinios. Taip pat pla
katai, reikalaują religijos ir 
sąžinės laisvės ir laisvės Po
piežiui atvykti į Lietuvą. Tąm 
tikras netikėtumas Imi-kuriems 
sąjūdžio vadams buvę ir poeto 
Sigito Gedos bei esto Mart Tar- 
mak kalbos.

Lietuvos pogrindyje 1978 m. 
susiorganizavusi Lietuvos 
Laisvės Lyga šiuo metu išėjo į 
viešumą. Neseniai Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovybė įsteigta 
laisvame pasaulyje. Tiek Lietu
vos Laisvės Lygos laikinąją tau-. •

minią, valstybinę ir tautines aukų.
vėliavas, plakatus; girdėjo pra
kalbas, lietuviškas dainas, Lietu
vos himną, skanduojančią Lie- 
tu-va, Lie-tu-va!

Plakatai reikalavo sąžinės
laisvės, V religijos 'laisvės,
kultūrinės laisvės, mokslo> plakatai, smerkią Lietuvos Ko-

nistų partijos pirmąjį sekretorių 
Ringaudą Songailą skelbė kaip 
Lietuvos gėdą.

Prie mikrofono stovėjo ir pro
gramai vadovavo rašytojas Vy
tautas . Petkevičius, praeityje 
daug nusipelnęs komunistiniam 
režimui įtvirtinti, bet dabar drą
siai kalbąs už lietuvių teises so
vietinės Lietuvos teritorijoje ir 
keliąs grėsmingas ribas pasiekusį 
Lietuvos oro, vandens ir žemės 
užteršimą^

Vytautas Petkevičius lankosi 
ir užsienyje ir ragina išeivijos 
rašytojos leisti savo kūrybą Lie
tuvoje, žinoma, patikrintą ir 
priimtą komunistinės cenzūros.

mo Lietuvoje viršininką Ed
mundą Eigirdą tas pareigas ėjo 
Vytauto Petkevičiaus brolis Juo
zas Petkevičius.

k- Rašytojas Vytautas Petke
vičius su keliais kitais rašytojais, 
žurnalistais ir intelektualais va
dovauja Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžiui, kuris liepos 9 d. suor
ganizavo minėtą demonstraciją.

__ . į'7

f Nijolė Sadūnaitė palinkėjo 
sąjūdžiui Dievo .palaimos, bet 
pati neplanuoja jame dalyvauti, 
nes Jam vadovauja komunistai 
Kad ir komunistų vadovaujamas,

Džiugus faktas kad praktiškoje 
vienas an-

Minėtieji veiksniai pribrandino 
tąutą dvasinei revoliucijai.

:.. New Yorke Kultūros Židinyje 
ir kitose salėse rodant video juo
stą apie Vingio parko demonstra
cijas Lietuvos Laisvės Lygai 
buvo renkamos aukos. Iš antros 
pusės, reikia apgailestauti, kad 
išeivijoje žmonės, skelbią pinigi
nius vajus Persitvarkymo 
sąjūdžiui remti, veikia iš po
grindžio. Kodėl?

muose.
Spausdiname čia pasikalbėji

mą su Petru Jurgėla, lietuviškos 
skautijos įkūrėju, o ta skautija 
šiemet kaip tik minį savo veiklos 
70 metų sukaktį. Petras Jurgėla 
irgi Amerikos lietuvis, dalyvavęs 
savanoriu 
atkūrime, 
menės kapitonas, publicistas.

Jis yra gimęs 1901 rugsėjo 30 
Jersey City, N.J. Dar prieš pir
mą) pasaulinį karą grįžo į Lietuvą

Lietuvos laisvės
Lietuvos kariuo-

LSS pirmūnas Petras 
Jurgėla, dalyvavęs Dariaus- 
Girėno žygio organizavime, 
vėliau parašęs pirmą mono
grafiją apie lakūnus “Spar
nuoti lietuviai — Darius ir 
Girėnas”. Siame pokalbyje 
prisimena praeitį, kaip 
pažino Darių Lietuvoje, 
kaip Amerikoje padėjo orga
nizuoti lakūnų skridimą ir 
kaip rašė knygas apie juos.

stovybę išeivijoje sudaro žinomi, 
rezistencinėje kovoje išbandyti 
ir daugelis jų ištikimybę Lietu
vos laisvei persekfojimųpse 
įrodę asmenys. Prie Lygos prisi
jungė Lietuvių Tautinė Konsoli
dacija ir jos organas “Vytis” tapo' 
oficialiu lygos organu.'

Palyginus Lietuvos Laisvės 
Lygos ir Lietuvos Persitvarkymo • 
Sąjūdžio provizorines progra
mas, randame daug panašumo, 
tik galutinių tikslų formulavime 
išryškėja skirtumas f “Laisva Lie
tuva Europo&Įta&ų kor.tederao> 
joje!” (LLL) ir “Teisinė. Tarybų 
Lietuvos valstybė, lygiatėisišku- Skulptoriaus Broniaus Pundziaus sukurti lakūnų biustai.

Nuo kada pažinote šiuos šau
nius vyrus — lakūnus Darių ir 
Girėną?

Steponą Darių pažinojau Lie
tuvoje. Jos kariuomenėje abu 
tamavom savanoriais ir karinin
kais. Girėnas tebegyveno Ame
rikoje.______________________

Ar jum-teko arčiau bendra
darbiauti Lietuvoje?

Darius tarnavo Amerikos 
kariuomenėje ir dalyvavo pasau
liniame kare. Atvykęs iš Ameri
kos, jis j Lietuvos kariuomenę 
įstojo 1920 spalio 19. Karo mo
kyklą baigė 1921 gruodžio 18 ir, 
pakeltas leitenantu, tarnavo karo 
aviacijoje. Kartu uoliai reiškėsi 
sporte, vadovavo sporto organi
zacijoms, parašė dvi knygeles 
apie sportinius žaidimus.

Aš dirbau su skautais, parašiau 
keletą knygų apie skautybę, 
daug rašiau spaudoje.

Abu gana dažnai susitikę, pa- 
sikalbėdavom apie būtiną reikalą

dirbti su Lietuvos jaunimu, dva
siškai ir fiziškai auklėjant jį ir 
ruošiant Lietuvos ateičiai, jos 
laisvei didvyriškai ginti.

Kada Darius išvyko iš Lietu
vos į Ameriką?

Jis pasiprašė vienerių metų 
atostogų ir iš Lietuvos Amerikon 
išvyko 1927 gegužės 4.

Kada Jūs atvykote į Ameriką? 
Ar tuo laiku jau buvo Dariaus 
ir Girėno žygis sumanytas, ar 
buvo jau rengiamas?

Amerikon sugrįžau 1931 sau
sio mėn. Lakūnų žygio sumany
mas taip brendo. Darius troško 
įgyti didesnio patyrimo, plačiau 
panaudojant aviaciją susisieki
mui ir prekybos reikalams.

Tuo tikslu, jo prašymu, jis 
buvo 1928 balandžio 21 paleistas 
į Lietuvos karo aviacijos karinin
kų atsargą. Tais metais jis įgijo 
transporto piloto liudijimą su 
teise vežioti keleivius ir prekes. 
1929 metais Chicagoje įsteigė

(nukelta į 6 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II , APAŠTALAS PAULIUS .

KIPRE 9ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

nų vieškelį. Gidė, kaip ir Keo- 
kebab valgyklos šeimininkai, lie
tų taiko palaima. Ūmai vanduo 
ima tekėti ant galvų per autobu
so vėsintuvą. Palaima neša bėdą! 
Kipro autobusas “nemoka” 
vėsinti lietaus metu, — perdaug 
drėgmės patenka į vidų; Auto
buse be lietsargio apsieiti neįma
noma'... Naudojame turimus 
drabužius, bandydami jais su
gerti- vandenį.

Gidai yra asmenys, kurie 
moka susivokti sub kloję 
padėtyje. Eivė yra gidė su greita 
nuovoka. Šiaip taip užtaisiusi 
skyles lubose, pradeda pacikn*"  
anekdotą apie Hitlerį Kretoje. 
Užėmus Kretą karo metu, Hitle
ris su šoferiu keliavęs per salą. 
Staiga ant vieškelio užreplwjusi 
kiaulė. “Nušauk kiaulę1 Kaip tai 
galima... F*  Hitleris Surikęs šofe
riui. Kareivis taip ir padare Kre 
tos sala ;si ką bk vokiečių 
parašiutininkų užimta. t<5dėTHi- 
tlerispanorėjo laimėti kiaulės sa

vininko palankumą. Sustabdo 
automobilį ir liepia kareiviui 
užeiti pas kiaulės savininką ir 
paaiškinti apie kiaulę. Kareivis 
nueina. Praeina valandos ketvir
tis, praeina pusvalandis, o karei
vio Vis nėra. Hitleris pradeda ne- 
katntrauti. Galų gale kareivis 
grįžta, nešinas duonos kepalu, 
kumpiu, vyno bonka. Hitleris 
nustemba: “Nugi, kaip čia da
bar?! Ką tu jiems pasakei?!” Ka
reivis trumpai atraportuoja: 
“Įėjau į trobą, atidaviau pagarbą 
‘Heil Hitler!’ ir pranešiau, kad 
mes tą kiaulę nušovėme...!

Anglai ir olandai taip juokiasi, 
kad yžmiršta ir lietų su kruša, ir 
kelionės pavojų slidžiais kalnų 
kelio vingiais.

Olimpo kalne nėra vietos 
dievams

' Kelio vingiai dažnėja, nes tik 
zigzagais kelias veda stačiu šlaitu 
į Olimpą. Troodos kalnyno 
viršūnė baigiasi buku kalnagū
briu su radaro kupolais ir radijo 
bei televizijos antenomis. Die
vams buveinės nėra. Radaras yra 
anglų karinių bazių akys Kipro 
saloje, -— iš čia žvalgomasi po 
Artimuosius Rytus, Europą, So- 

£pttųSg|iuigą ir Afriką. Gidė tei- 
kad, nuo Olimpo viršūnės 

gražią dieną galima matyti visą 
Kipro saią. O ji turi 245 ko Igį 
ir 90 km plcp '•> : •
forto .k; kovo Olimpo atšlaitės 

esančios žiemos sporto meka. Iš
lipti nebandome, nes lietus su 
ledais dar vis mus vargina.

Trooditissa vienuolyne
Graikai ortodoksai Mergelę 

Mariją vadina Panaghia — “Visa 
Šventa”. Lietaus vejami, 
leidžiamės pietiniu Trodos kal
nyno šonu. Debesys jau turi pro
peršas. Ir kruša baigiasi. Už ke
leto kilometrų pasiekiame žvy
ruotą kelią su rodykle į “Troodi
tissa Panaghia” —Trodos “Visos 
Šventos” vienuolyną. Vienuoly
nas turi dar du kitus vardus: 
Olimpia, — [Marija] Kipro 
Olimpo karalienė, ir Aphroditis- 
sa, — [Marija] Afroditės, kuri 

kadaise buvo garbinama ant Tro
dos aukščiausios viršūnės, 
įpėdinė.

Vienuolyno istorija prasideda 
VIII a. Arabai veržėsi į Bizanti
jos imperiją. Būdami musulmo
nai, jie naikino statulas ir šventų
jų paveikslus. Ir krikščionys 
užsikrėtė “ikonų laužymo” — 
ikonoklazmo aistra. Vienas 
bėglys vienuolis Mažojoje Azijo
je išgelbėjo nuo ikonoklastų 
evangelisto Luko pieštą Mer
gelės Marijos paveikslą, atga
bendamas jį į Kiprą. Ilgainiui Pa
naghia ikona pradėjo garsėti ste
buklais. Žmonės pastatė jos gar
bei šventovę ir vienuolyną.

Trooditissa Panaghia vienuo

lyno aplinka yra svetinga. Lietus 
pabudino gamtą kalnų šlaituose. 
Pušys, rodos, stiebte stiebiasi į 
dangaus mėlynę kiekvienu, lie
taus nuplautu spygliu, įvairia- 
giesmė paukščių melodija, ra
mybė ir vienatvė burte užburia.

Kipre gausu vienuolynų
Trooditissa Panaghia vienuo

liai turi turtingą knygyną. Be 
knygų graikų kalba yra ir liaudies 
meno, — ikonų, medžio 
drožinių bei reprodukcijų. Kny
gininkas —jaunas vienuolis. La
bai šnekus. Nejučiomis randame 
kalbą apie Kipro vienuolynus ir 
ortodoksų vienuolio gyvenimą. 
Kipre turime, sako, 12 vyrų ir 
tris moterų vienuolynus. "Kiek 
vienuolių turi vidutinis vyrų ir 
moterų vienuolynas? klausiu. 
Trooditissa Panaghia turi 8 vie
nuolius, paaiškina. Moterų vie
nuolynai turi po 30 vienuolių, ir • 
vyrų vienuolynai yra didesni už 
mūsiškį”, prideda.

Vienuolynai tarnauja visai Ki
pro ortodoksų bendrijai, sudary
dama sąlygas bet kam pabūti su 
Dievu, išlaikydama mokyklas 
apylinkės vaikams ir padėdama 
pasauliečiams pažinti Dievą.

Kalba nukrypsta j vienuolių 
bepatystę — askezę. Ortodoksų 
kunigai turi šeimas. Knygininkas 
— vienuolis noriai kalba apie 
graikų mergeles, romėnų vesta
les ir judėjų esenus.

S



Viceprezidento George Bush namai Kennebunkporte, Mai
ne. Čia viceprezidentas dažnai lankosi, kartais atvyksta sa
vaitgaliais pailsėti ir lankosi Šv. Onos bažnytėlėje, kuri yra 
iš akmenų sukrauta, netoli šių namų. Namai dabar yra visų 
turistų atrakcija. Prieiti arti negalima. Namai stovi pusiasa
lyje, iš trijų pusių supa vanduo, o prie įvažiavimo budi sargy
bos.

Stalinas (su baltu švarku) stebi kaip Sovietų užsienių reikalų ministeris V. M. Molotov -> 
pasirašo Nacių-Sovietų nepuolimo paktą Maskvoje 1939 rugpjūčio 23. Pačioje kairėje 
stovi Nacių Vokietijos užsienių reikalų ministeris J. von Ribbentrop.

VICEPREZIDENTO

JAV viceprezidentas George 
Bush, solidarizuodamas su pa- 
baltiečiais ir kitais .jiems pritaria
nčiais, rugpjūčio 23 - Juodojo 
Kaspino dienos praoga išleido šį 
pareiškimą:

LIETUVOS LAISVĖS LYGA KVIEČIA 
KARDINOLĄ SLADKEVIČIŲ PASMERKTI 
MOLOTOVO-RIBBENTROPO PAKTĄ

(Vilnius, rugpjūčio 17. LIC) 
Lietuvių Informacijos Centrą iš 
Lietuvos pasiekė Lietuvos 
Laisvės Lygos kreipimasis į kar
dinolą Vincentą Sladkevičių. 
Lyga prašo kardinolo, kad Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto pasi
rašymo sukakties proga jis pa
smerktų paktą ir jo pasekmes. 
Pateikiame dokumento pilną tek
stą.

Jo Eminencijai kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui,

Lietuvos Laisvės Lyga, viešai 
veikiantis patriotų susivieniji
mas, reiškia Jums pagarbą ir pa
sitikėjimą ir kviečia Jus kartu su 
lietuvių tauta šį mėnesį prisi
minti lemtingą, tragišką mūsų 
istorijos datą — Molotovo - Rib- 
bentropo pakto pasirašymo me
tines. 1939 rugpjūčio 23 Mask
voje buvo sudaryta TSRS ir Vo
kietijos nepuolimo sutartis, ku
rios slaptasis protokolas nulėmė 
trijų Pabaltijo respublikų ir Len
kijos likimą. įgyvendinant Molo
tovo - Ribbentropo paktą, 1940 
m. birželio mėnesį Lietuva buvo 
užimta Raudonosios armijos ir 
neteko savarankiškos valstybės 
statuso.

Jums gerai žinoma, kokias ne
suskaičiuojamas nelaimes mūsų 
tėvynei, jos Bažnyčiai atnešė 
valstybingumo praradimas. Kar
tu su politine nepriklausomybe 
Lietuvoje buvo surišta ir sąžinės 
laisvė bei kitos demokratinės 
laisvės, o Bažnyčia neteko gali
mybės laisvai, netrukdomai vyk
dyti savo misiją. Tokiu būdu Mo- 
lotovo-Rlibbentropo paktas sle
gia ne tik mūsų praeitį bet ir da
bartį. Tai suprasdamas, kiekvie
nas doras ir sąmoningas lietuvis 
turi pasmerkti tą nusikalstomą 
dviejų diktatorių suokalbį ir rei
kalauti, kad būtų likviduoti jo 
padariniai.

Tik išsivadavęs nuo baimės ir 
netikrumo, nuo dešimtmečiais jį 
supusio melo ir demagogijos, tik 
savo istoriją suvokęs šių dienų 
Lietuvos žmogus gali būti švie
sios ateities — Dievo karalystės 
žemėje kūrėjas. Ugdyti tokį 
žmogų yra pašaukta ir 
Bažnyčia, kuriai pats žmogaus 
Atpirkėjas yra liepęs būti žefnės 
druska ir pasaulio šviesa.

Prisimindami, kad 19-tame 
amžiuje lietuvių vyskupai ir ku
nigai buvo mūsų tautinio atgimi
mo šaukliai ir vadovai, kad ir šis 
amžius davė Lietuvai didžių 
dvasininkų, patriotų, susiejusių 
Bažnyčios likimą su tautos liki-

SOLIDARUMAS

Dear Friends:
I am proud to join in solidarity 

with the millions of people, both 
in the West and behind the Iron 
Curtain, who are calling atten- 
tion to the secret protocols of the

mu, mes šiandien su viltimi 
žiūrime į Lietuvos Bažnyčią ir į 
Jus, jos vyriausiąjį ganytoją. Mes 
laukiame iš Bažnyčios gyvybinių 
mūsų tautos problemų suprati
mo ir aktyvios paramos jas 
sprendžiant. Dėkojame, kad 
Bažnyčia laimina visų jos vaikų 
kilnias idėjas ir pastangas, bet ji 
turėtų ir savo konkrečioje veik
loje atsižvelgti į šių dienų rea
lybę, skatinti pozityvias permai
nas gyvenime ir žmonių są
monėje.

Šių metų rugpjūčio 23 d. 
tūkstančiai Lietuvos gyventojų 
susirinks Vilniuje Katedros ai
kštėje ir paminės tragišką mūsų 
istorijos puslapį — nepriklauso
mybės praradimą. Žinodami 
Jūsų Eminencijos meilę ir ištiki
mybę Lietuvai, mes kviečiame 
Jus, pasirėmus garbingu kardi
nolo titulu ir autoritetu, prabilti 
tiesos žodžiu į Lietuvos kunigus 
ir tikinčiąją tautą, pasmerkti Mo- 
lotovo-Ribbentropo paktą ir jo 
pragaištingas pasekmes mūsų

VĖL MASINĖS DEMONSTRACIJOS

(atkelta iš 1 psl.)

Anot jų, Pabaltijo šalys buvo pri
verstos įsijungti į Sov. Sąjungą, 
kai pagal slaptus protokolus ši 
sritis buvo palikta sovietinės įta
kos sferai.

The Christian Science Moni- 
tor (rugpjūčio 23 d.) tilpo ilgas 
straipsnis, “Estai protestuoja 
prieš sovietų-nacių paktą ir rei
kalauja autonomijos”. Straipsny
je pažymima, kad 1939 m. Molo- 
tovo-Ribbentropo slapti proto
kolai pirmą kartą Sovietų Sąjun
goje buvo paskelbti estų ir rusų 
kalbomis. Taip pat estams buvo 
padaryta nuolaida — leisti nau
doti nepriklausomos Estijos 
vėliavą, ir pakeisti Estijos laiką 
— pasukant laikrodį vieną valan
dą atgal, palyginus su Maskvos 
laiku. Estijoje taip pat veikia 
Liaudies Frontas, įsteigtas ba
landžio mėnesį, kuris, kaip ma
noma, pagelbsti pravesti refor
mas. Estijos komunistų partijos 
narys ir Liaudies Fronto atstovas 
Edgara Savisaar neigia, kad eko
nominės autonomijos reikalavi
mas yra pirmas Estijos žingsnis 
išstoti iš Sovietų Sąjungos. Anot 
jo, šūkis yra: “Mes norime suve
reninės Estijos Sovietų Sąjungo
je”. Tačiau laikraštis pažymi, kad 
daugeliui estų politinė neprik

August 23, 1939 Molotov-Rib- 
bentrop Pact.

These illegal protocols of non- 
aggression betvveen the Nazi 
and Soviet regimes led to the 
illegal Soviet annexation of the 
Baltic States as well as the Nazi 
invasion of Poland and the even- 
tual subjugation of millions 
throughout Easter Europe, the 
Baltic States and Ukraine.

While the Nazi regime had 
long been extinguished, these il
legal protocols are štili adhered 
to by the Soviet authorities and 
remain the major barrier thari 
currently prevents the restora-' 
tion of sovereignty to Lithuania, 
Latvia and Estonia.

As we mark this tragic Anni- 
versary, known as Black-Ribbon 
Day, we remain firmly in sup- 
port of all those striving for hu- 
man and national rights in Ea- 
stern 'Europe and particularly 
the peoples of the three Soviet- 
occupied Baltic States.

Sincerely,
George Bush

Tėvynei. Toks Jūsų žingsnis 
pratęstų kilnias vyskupų Vincen
to Borisevičiaus, Mačislovo Rai
nio, Teofilio Matulionio ganyto
jiškas tradicijas, pakeltų tautos 
dvasią ir susipratimą.

Pagalba istorinei tiesai nėra 
politinis, bet moralinis aktas. 
Kaimyninės Lenkijos episkopa
tas jau kuris laikas rūpinasi lenkų 
tautos istorijos “baltų dėmių” 
užpildymu: tokių kaip Moloto- 
vo-Ribbentropo paktas, Varšu
vos sukilimas, lenkų karininkų 
skerdynės Katyne. Pats Lenkijos 
primas kardinolas J. Glempas šį 
rudenį savo kelionės Tarybų Są
jungoje metu aplankys Katyno 
žudynių vietą ir ten pagerbs sta
linizmo aukų atminimą. Tiesa 
padarys Jus laisvus kalbėjo Kri
stus. Istorinė tiesa šiandien 
mums visiems reikalinga vardan 
mūsų Tėvynės ir Bažnyčios atgi
mimo.

Lietuvos Laisvės Lyga 
Vilnius 

1988 m. rugpjūčio 13 d.
(LIC)

lausomybė yra galutinis tikslas.
Komentatorius Amold Beich- 

man straipsnyje “Pinklės, kurios 
tvirtai laikosi 49-ius metus”, Wa- 
shington Times rugpjūčio 23 d. 
numeryje rašo: “Šiandien sovie
tų imperialistų imperijai Gerojo 
Gorbačiovo valdžiai didelis klau
simas yra: ar Stalino 1940 m. 
įvykdyta priverstinė trijų Pabal
tijo valstybių —Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos — inkorpracija 
nebėra teisėta, net pagal sovietų 
standartą”? Anot autoriaus, šis 
klausimas iškyla, nes nepapra
stoj spaudos konferencijoje 
Maskvoje buvo išaiškinta, kad 
sovietų okupacija Pabaltijo val
stybėse, trunkanti beveik pusę 
šimtmečio, nebegali ilgiau būti 
pateisinta, išskyrus suklastotus 
oportiunistiškus sumetimus. 
Anot autoriaus, 1988 m. rug
pjūčio 16 d. Sovietų Sąjunga pri
pažino—ir gynė—kad Pabal
tijo valstybes užimti reikalavo 
Sovietų Sąjungos išlikimas tuo 
metu, kai Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse, ji jautėsi izo
liuota ir nesaugi. Taip aiškino 
Novosti spaudos agentūros va
dovas Valentinas Falinas, tačiau 
jL nepripažino, kad 1939 m. 
rugjūčio 23 d. Stalino-Hitlerio 
pasirašytas paktas egzistuoja ir 
g\ nė Staliną pareikšdamas, kad

JAV SENATORIAI KREIPIASI į PABALTIEČIUS
Senatorius Donald W. Riegle 

Jr. (D.-Mich.) iniciatyva buvo 
suorganizuotas JAV senatorių 
laiškas Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonėms ryšium su 
rugpjūčio 23 dienos minėjimais.

Po laišku pasirašė 26 senato
riai. Laiškas buvo transliuojamas 
į visus tris kraštus, o taip pat iš
siųstas į kiekvieną kraštą vietine 
kalba.

vaizduoti jupdai ir kritiškai visa, 
ką jis padarė ar nutarė, nepatar
nauja tiesai. Straipsnio autorius 
pastebi, jog Pabaltijo valstybių 
užgrobimas gali būti ginamas 
kaip raison d’etat bet koks raison 
d’etat pateisina dabartinę Pabal
tijo valstybių okupaciją 49-me- 
tams praėjus po gėdingo pakto 
pasirašymo?

Toronto Star dienraštyje 
rugpjūčio 23 d. tilpo dr. Romo 
Vaštoko straipsnis “Glasnost 
iššaukia debatus Pabaltijo val
stybėse”. Jis rašo, jog kai Gor
bačiovas prieš trejus metus pa
skelbė glasnost programą, jis 
manė iškelti sovietų visuomenės 
problemas viešam apsvarstymui 
ir reformoms. Šiandien glasnost 
pradėjo kritikuoti patį sovietų 
imperijos legalumą, ir niekur ši 
kritika nėra taip aiški, kaip Pa
baltijo valstybėse, kur ji liečia 
jautrų sovietų istorijos laikotarpį 
— 1939 m. rugpjūčio 23 dieną 
Molotovo - Ribbentropo pasi
rašytą paktą. Vaštokas pasakoja 
apie pastaruosius įvykius Pabal
tijo valstybėse ir reiškia nusi
stebėjimą, kaip jie greitai vyk
sta. Anot jo, iki šiol Kremliaus 
reakcija aiškiai neparodo, kaip 
Gorbačiovas ketina susidoroti su 
didėjančiais tautiniais reikalavi
mais. Jis yra pasakęs, kad daug 
problemų, su kuriomis Sovietų 
Sąjunga susiduria, yra per gru
bios ir nejautrios tautybių politi
kos praeityje rezultatas -Neaišku 
ar Gorbačiovas galvoja apie su
vereninių valstybių užgrobimą, 
kai jis kalba apie “grubią politiką 
praeityje,” tačiau pabaltiečiai, 
anot Vaštoko, nebelaukia išsiaiš
kinti. Jie sako Gorbačiovui, kas 
atsitiko prieš 50 metų, ir jie nori 
pakeitimų.

Luxemburger Wort rugpjūčio 
22 d. straipsnyje “Pabaltijo Val
stybės ir apsisprendimas”, rem
damasis Pasaulio Pabaltiečių Ta
rybos biuro Strasbourege infor
macija, rašo apie rengiamas de
monstracijas Pabaltyje ryšium su 
Molotovo-Ribbentropo Pakto 49 
m. sukatimi, ir papasakoja apie 
Pabaltijo valstybėse reiškiamus 
reikalavimus pravesti referen
dumą dėl tautinės nepriklauso
mybės. Laikraštis taip pat pri
mena, kad Europos Parlamentas 
pernai liepos 6 d. priėmė nutari
mą, kuriuo^ovietų Sąjunga ragi
nama leisti Pabaltijo šalims lais
vai apsispręsti.

(ELTA)

Vilniuje Vingio parke 
rugpjūčio 23 minint gėdingą 
Molotovo-Ribbentropo sutartį, 
buvo pacituotos šio laiško dalys. 
Čia spausdiname to laiško pilną 
vertimą į lietuvių kalbą.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmonėms:

Mes amerikiečiai jau nuo seno 
jaučiame jums, Pabaltijo šalių 
žmonėms, gilią pagarbą ir palan
kumą. Su jūsų sunkių aplinky
bių, bei didinga istorija identifi- 
kuojamės ir mes, nes taip, kaip 
ir mūsų pirmtakai, jūs prieš ne
lygius šansus, išsikovojote ne
priklausomybę ir įstejgėte de
mokratines valdžias.

Deja, jūsų kovos už esmines 
žmogaus teises ir laisvą apsi
sprendimą, vestos su tokia ypa
tinga narsa prieš septynis 
dešimtmečius, dar nesibaigė. 
Kaip Jungtinių Amerikos Valsti
jų Senato nariai, norime, kad jūs 
žinotumėte, jog mūsų parama 
tiems kilniems tikslam taip pat 
tęsiasi.

Kaip žinote, Jungtinių Valsti
jų vyriausybė nepriklausomas 
demokratines Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikas pripažino 
1920 metų liepos 28 dieną. Mes 
ir toliau gynėme jūsų teisę egzi
stuoti kaip suverenios valstybės 
po to, kai 1940 metais sovietų 
įvykdytos nelegalios jūsų kraštų 
okupacijos ir aneksijos.

Nuo to laiko visi Jungtinių 
Valstijų prezidentai yra pakarto
tinai pabrėžę, o ambasadorius 
Matlokas Jūrmaloje, Latvijoje, 
1986 metų rugsėjo mėnesį pa
kartojo:

...jėgos panaudojimas ir lai
svai duoto sutikimo nebuvimas 
yra priežastys, dėl kurių Jung
tinės Valstijos niekada nepri
pažino ir niekada nepripažins le
galiu priverstinio Estijos, Latvi-, 
jos ir Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą.”

Esame, tačiau padrąsinti pa
skiausių įvykių jūsų šalyse. Su 
pasitenkinimu pastebėjome, kad 
Mavrikas Vulfsonas, Latvijos 
valstybinės televizijos komenta
torius, viešai užėmė poziciją, su
tampančią su mūsų pačių dėl 
priverstinės Pabaltijo valstybių 
okupacijos ir aneksavimo. Su di
deliu susidomėjimu stebime 
gausias, taikingas, kas mėnesį 
didėjančias demonstracijas viso
se Pabaltijo valstybėse. Mus pa
drąsina sovietų vedama kampa
nija, pripažįstant Stalino eros 
nusikaltimus, ir tai, kad Pabalti
jo šalių gyventojai dabar gali 
viešai pagerbti atminimą draugų 
ir artimųjų, žuvusių per masinį 
terorą ir deportacijas 1940 -1952 
metais. Mes kartu su jumis 
džiaugiamės, kad Estijos, Latvi

jos ir Lietuvos tautinės spalvos 
dabar vėl išdidžiai plevėsuoja 
jūsų kraštuose.

Kaip demokratinės šalies at
stovai, mes remiame šias pastan
gas, nes mūsų požiūriu saviraiš
kos ir susirinkimo laisvė yra dalis 
pamatų, ant kurių yra pastatytos 
visos demokratinės įskaitant 
mūsų šalys.

Taip pat esame padrąsiriti ge
neralinio sekretoriaus Gorbačio
vo vedamos persitvarkymo, 
viešumo ir demokratizacijos 
kampanijos Sovietų Sąjungoje 
tikslu. Tikime, kad tokiai kampa
nijai tapti sąžininga ir nuoširdžia 
pastanga"'- atitaisyt?* 'praeities 
blogį, ji turi pilnai pasireikšti 1Y 
Pabaltijo valstybėse.

Todėl mes, žemiau pasirašiu
sieji Jungtinių Valstijų Senato 
nariai, raštu kreipėmės į genera
linį sekretorių Gorbačiovą, ra
gindami jį Sovietų spaudoje pa
skelbti 1939 metais pasirašytą 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
pilną tekstą,' įskaitant slaptuo
sius protokolus. Laiške, datuota
me 1988 metų rugpiūčio 20 die
ną mes prašėme generalinį sek
retorių išsižadėti šio pakto ir pa
skelbti sovietų vyriausybės įsi
pareigojimą atstatyti tikrą Pabal
tijo valstybių suverenitetą.

Jungtinės Valstijos ir Pabaltijo 
valstybės visuomet palaikė uni- 
kalinius santykius, pagrįstus .tik.-, 
ra tarpusavio draugyste ir .ben
dra pagarba laisvės, demokrati- 
jos ir žmogaus teisių principams. 
1988 metų birželio L4 dienos kal
boje, Kongreso pageidavimu mi
nint Pabaltijo laisvės dieną, pre- 
zidentas Reaganas pareiškė;

Amerikiečiai” laisvėje pradėjo 
ir visų žmonių, lygybei Dievo 
apvaizdoje pasišven ,tusio krašto 
piliečiai, remia Pabaltijo žmonių 
aspiracijas atgauti turėtą laisvę 
ir nusibrėžti savo pačių kursą.”

Mes jungiamės prie preziden- 
to šiame įsipareigojime ir 
pažadame jums, Pabaltijo valsty
bių žmonės, tolesnę paramą. 
Dievas telaimina Estiją, Latviją 
ir Lietuvą!

• .' - ' - i
Nuo širdžiai,

Donald W. Riegle, Jr., George 
J. Mitchell, AlanJ. Dixon, Daoid 
Kamės, Pele Wilson, 'John 
McCain, Larry Pressler, Quen- 
tin N. Burdick, WiUiamL.Ai'm- 
strong, Richard G; Lugar, Paul 
S. Sarbanes, Dale Bumpers, 
Harry Reid, BiUBradley, Char
les E. Gressley, Hotvard- M. 
Metzenbaum, Frank R. Lauten- 
berg, Rudy Boschtvitz, Dennis 
DeConcini, Robert C. Byrd, 
Paul Simon, Daniel K. Inouye, 
Thomas A. Daschle.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS PASIKEIČIA PAREIGOMIS

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės VH-jame seime Toronte, 
Kanadoje, išrinktos naujos PI .R 
valdybos pirmininkas prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas pareigas 
perėmė iš buvusios PLB valdy
bos pirmininko Vytauto Kaman- 
to 1988 liepos 18 Grand Rapids, 
Mich.

Buvusioji PLB valdyba per 
savo pirmininką Vytautą Kaman- 
tą reiškia didelę padėką lietu
viams pasaulyje, kraštų Ben
druomenėms ir jų institucijoms, 
organizacijoms, parapijoms, 
spaudai, radijui, talkininkams, 
rėmėjams ir visiems, padėju- 
siems bendrai siekti pagrindinių 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės tikslų — laisvės Lietuvai 
ir tauatmės gyvybės išlaikymo 
išeivijoje, o naujajai PLB valdy
bai linki sėkmės ir ištvermės jos 
darbuose. Visi kviečiami jai viso
kiais būdais talkinti ir kartu dirb
ti.
. Pateikiame gautą pareigų per
davimo akto kopiją ir informuo
jame apie naujos PLB valdybos 
narius.

PAREIGŲ PERDAVIMO AK* 
TAS

Pagal PLB Konstituciją PLB 
valdybos pareigas perduodam 
PLB VH-jo Seimo Toronte 1988 
birželio 29 dieną išrinktai naujai 
Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
menės valdybai per jos pirmi
ninką dr.- Vytautą Bieliauską 
šiandien, 1988 liepos 18 dieną.

Buvusioji valdyba stengsis, 
kur galima užbaigti savo 
pradėtus darbus ir talkins naujai
valdybai pagal reikalą. PLB 
būstinė Jaunimo Centre Chica- 
goje pasilieka vąldybos žinioje. 
, Naujoji valdybą pristatys savo 
iždininką, kuris 1988 liepos pa
baigoje ar rugpjūčio pradžioje 
perims iždo knygas ir pinigus iš 
Stasio Jokubauko, Alekso Vit
kaus, Rimanto Dirvonio ir kitų 
turinčių PLB valdybai priklausa
nčius pinigus. Ligi 1988 
rugpjūčio 15 dienos sąskaitų ap
mokėjimus ir finansinius spren
dimus tvirtins Vytautas Kaman- 
tas.

Abi valdybos susitiks 1988 
rugpjūčio 27 PLB būstinėje Chi- 
cagoje bendram pasitarimui, 
bylų sutvarkymui ir nuomonių 
pasikeitimui. G*:.'

Pareigas perduodu: 
Vytautas Kamantas

Pareigas perimu:
Vytautas Bieliauskas

...............
PABALTIEČIŲ SANTALKOS 
KONFERENCIJA LONDONE 
IR SEMINARAS BONNOJE
Pasaulio Pabaltiečių Tarybos 

konferencija įvyks rugsėjo 9-10 
Londone. Konferencijoje bus 
aptarti klausimai susiję su dabar
tine pabaltiečių veikla laisvame 
pasaulyje ir veiklos gairės ateity
je. J konferenciją yra pakviesti 
dalyvauti lietuvių, latvių ir estų 
institucijų bei organizacijų atsto
vai. VLIKą konferencijoje atsto
vaus VLIKo pirmininkas dr 
K. Bobelis ir sekretorius dr. J. 
Stfldorms.

Pasibaigus konferencijai Lon
done, jos dalyviai kviečiami da
lyvauti seminare, kuris įvyks 
rugsėjo 13 Bonnoje. Čia žymūs 
teisininkai ir politikai, prof. dr. 
Michael Voslensky, (kuris vado
vaus seminarui), Jęan Marie 
Daillet, Prancūzijos parlamento 
užsienio politikos komisijos na
rys, ir prof. dr. Edgar Tomson 
nagrinės Molotovo-Ribbentropo 
Pakto politinę bei teisinę rei
kšmę ir jo poveikius į tarptautinę 
politiką.

Prieš seminaro posėdžius 
įvyks spaudos konferencija, ku
rios metu taip pat bus nagrinėja
mi klausimai susiję su Molotovo-
Ribbentropo Paktu.

NAUJOS PLB VALDYBOS 
NARIAI

Pirmininkas: (Švietimo reika
lai) — prof. dr. Vytautas J. Bie
liauskas, 2968 Compton Roąd,, 
Cincinnati, Ohio (USA). Tel. (d.) 
513 745 - 3710, (n.) 513 522 - 
3795.

Vicepirmininkai:
Eugenijus Čuplinškas — 1- 

masis V. P. ir finansų reikalai, 
62 Bumside Dr., Toronto, Ont., 
Canada. Tel. 416 533 - 7425.

Dr. Vytautas Dambrava —vi
suomeniniai reikalai,, Prolonga- 
cion Los Manolos, Ed. Rio Cla- 
ro, Apt. 1, La Florida, Caracas 
1050 Venezuela. Tel. 582 - 782 
-2103.

Algimantas P. Gureckas — 
•ryšiai su užsieniu, 23 Stonehen- 
ge Dr., Windsor, Conn., 
06095. Tel. (n.) 203 688-6233, 
(d.) 203 285 - 7204.

Algis Juzukonis — informaci
jos reikalai, 4291 Gametvvood 
Chase, Mississauga, Ont., Cana
da. Tel. (n.) 416 238 - 1020, (d.) 
416 363-2461.

Raimundas Kudukis — socia
liniai, religijos ir teisės reikalai, 
3156 Kersdale, Pepper Pike, 
Ohio 44124. Tel. (216)464-6489.

Irena Lukoševičienė — 
kultūros reikalai, 749 Bourbon-
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PAULIUS JURKUS!

Pajūrio platybėse
Florida — tai ištisi gražiausi 

pajūriai, paplūdymiai. Kai 
skrendi lėktuvu, pamatai tas di
deles pajūrio platybes, pusiasa
lius, salas. Visur pakrantėse 
smėlis, smėlis. Ir pilna saulės, ir 
pilna vėjo!

Nuo pajūrio nuolat pučia 
vėjas. Kai keliauji automobiliu 
keliu, kuris vingiuojąs! pačiais 
pakraščiais, matai nuostabius re
giniui — nuolatinis vėjas pa
lenkė ir medžius. Visi jie palinkę 
į kontinentą, aukštos pietų kraš
tų pušys ir šnarančios palmės — 
lyg dailininko milžiniški teptu
kai.

Tas vėjelis — tai atgaiva. Die
nos čia šiltokos ir net karštokos. 
Kai pūsteli vėjelis, pajunti, koks 
jis draugiškas ir kaip reikalingas 
šiam pajūriui.

, Todėl ir statosi namai 
pajūriais. Didžiuliai namai, atro
do kaip bokštai.Ten daugybė 
gražiausių butų. Gyvenk ir 
džiaukis pajūriu.

Pajūriais, pamariais...

Žmonės čia maudosi ištisus 
metus. Maudosi dažniausiai vi
durdienį. Kas gyvena arti jūros, 
tas ateina pėsčias ir nešasi 
pajūrio batukus. Be jų čia sunku 
išsiversti, nes dažnai smėlis 
būna toks karštas, kad sunku ba
som eiti. Reikia kad ir šliurių.

Prie jūros krantai yra aukš- 
tokį. Pačiu krantu vingiuoja ke
lias. Pakelėse gali sustoti, pasi
statyti mašiną. Jupiterio mie
stas, kur buvau sustojęs, rūpina
si savo pajūriais, — pastatė 
gražias pramogines aikštes, su
stojimo aikštes, tualetus, nedi
delius stoginius namukus su sta
lais, suolais, kur gali poilsiauti, 
užkandžiauti, jei turi savo atsi
nešęs.

Į pajūrį nusileisti yra laiptai. 
Jie mediniai, tvarkingai padary
ti, patogūs, neapleisti. Prie laip
tų nusileidus, jau stovi statinės 
šiukšlėm.

Pajūriai švarūs. Kas rytą pra
važiuoja specialios mašinos. Vie
nos surenka iš jūros išmestus 
lentgalius, kitokius daiktus, ki

Ekumeninės pamaldos Anapilyje Kultūros Kongreso metu birželio 26.Viduryje vysk. 
P. Baltakis, OFM.'Pamokslą sakė evangelikų reformatų kunigas Povilas Dilys, mato
mas pačioje dešinėje. Nuotr. St. Dabkaus

naes, LaSalle, P. Q. Canada. 
Tel. (n.) 514 366 - 1210, (d.) 514 
538 - 3520.

Gabija Petrauskienė — ryšiai 
su kraštais ir lietuviška spauda 
120 Brentwood Road, N. Toron
to, Ont. M8X 206, Canada. Tel. 
416 232 - 0737.

Alvydas Saplys — Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir

tos mašinos sugriebia iš jūros iš
plautą žolę. Paskui pralekia 
mašinos su grėbliais. Tų pajūrio 
automobilių padangos labai sto
ros, kad neįklimptų į smėlį.

Čia patogu turėti savo skėtį 
nuo saulės. Be skėčio save iš
statęs saulės galybei, ilgai neišsi
laikysi. Pasidaro karšta. Bet po 
skėčiu gali tikrai patogiai gyventi 
draugystėje su plačiu vasaros 
pajūriu. Čia džiaugiesi gaiviu 
vėjeliu.

Pakrantėse yra bokšteliai, kur 
ant šono pakabintas didelis rau
donas kryžius. Ten budi gardai 
— sargybiniai. Jie švilpia, jei kas 
per toli nueina į vandenį. Jie pir
mos pagalbos specialistai. Ten, 
kur tie pagalbos bokšteliai pasta
tyti, paprastai ir maudosi dau
giausia žmonių.

Šiaip gali visur maudytis, ty
soti smėlyje. Čia taip erdvu, pla
tu, kad niekada nėra pajūriai 
perkrauti, kur žmonės kaip 
silkės sugula šalia vienas kito.

Kai maudaisi, turi sekti tik 
bangų ritmą. Čia bangos būna 
apgaulingos. Jos muša per galvą, 
verčia į krantą, o kojas traukia į 
jūrą, traukia tokia jėga, kad ne
gali atsilaikyti.

Kai bangos šiurkštokos, tai 
braidai tik pakraščiais. Ir tada 
turi sekti, kada jos ateina, kada 
užgriūva ant galvos visa jėga. 
Jūra — didysis Atlantas — ra
miausias yra liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais. Teko pačiam pamaty
ti tą okeaną, nuolat griausmingą 
ir audringą, dabar ramų kaip 
kokį ežerėlį. Jokios bangelės! O 
vandens šiltumėlis neapsako
mas. Tada ir maudosi visi apie 
gerą valandą.

Pajūriai labai gera vieta pasi
vaikščioti. Vaikščiojama
dažniausiai rytais. Pačiu van
dens pakraščiu nueina po kelias 
mylias ir paskui grįžta. Toks An
tanas Jucėnas iš Juno Beach 
pajūriu nueina į tolimas Jupite
rio pakrantes ir vėl grįžta. 
Dažnai eidami sutinka ir kitus 
lietuvius. Tada sustoja ir aptaria 
politiką.

Kai pajūriai įkaista, tada ir bai
giasi visi vaikščiojimai. 

mininkas, 1558 Davenport 
Road, Toronto, Ont. Canada. 
Tel. 416 654 - 9052.

L.ždininkas: Horace Žibąs, 
5927 Monticello Avė., Cincinna
ti, Ohio 45224. Tel. (n.) 513 542 
- 0076, (d.) 513 983 - 4851.

“Pasaulio Lietuvio žurnalo 
redaktorius: Bronius Nainys, 7 
Glenvievv Ln., Lamont, III. 
60439. Tel. (n.) 312 257 - 6641, 
(d.) 312 257 - 7484.

Jaunieji lekia bangų katerom
Bebūnant svetingoje Jupiterio 

globoje, kartą dangus susi
drumstė, sudundėjo perkūnėlis, 
pakilo smarkūs vėjai. Išjudino 
jūrą. Ji vis labiau kėlė savo ban
gas. Kitą dieną buvo tas pats. J 
krantą ūždamos veržėsi net sep
tynios bangos, viena po kitos.

Jūra audringa. Maudytis ne
gali, bet gali bent nuo kranto 
pažiūrėti j bangas, į platų pajūrį. 
Ir nustembi, kad pajūris pilnas 
jaunimo. Ir vis dar atskuba, neš- 
damiesi plačias lentas, kurias 
naudoja havajiečiai.

Tas sportas pasiekė ir šias pak
rantes. Ir kai tik pašiurpsta jūra, 
tuoj ir sulekia junimo būriai su 
tom lentom. Gali ant jų atsigulęs 
plaukti ir rankomis irtis, gali ir 
atsistojęs joti” per bangas. Len
tos turi virvę, kuri baigiasi kilpa. 
Ten ir įkiša koją. Nuplaukė to
liau, atgręžia lentą į krantą, 
užoka ant jos ir lekia bangų kete
rom.

Kas dar nepatyręs, tas tuoj 
griūva į vandenį. Lentą nuneštų 
bangos, bet ji pririšta prie kojos. 
Jos savininkas greit vėl ja pagau
na ir toliau tęsia savo “jodinėji
mą” bangomis.

Kurie labiau patyrę, tie išsilai
ko gana ilgai ant tų lentų ir toli 
nučiuožia. Puikus, dinamiškas 
sportas jaunimui.

Kai bangos rimsta, tų raitelių 
vis mažėja. Jiems neįmanoma be 
bangų čia siausti pajūriais.

Tada atsiranda kiti-lentburės. 
Yra nedidelė lenta, kur įstatoma 
burė. Ta burė visada ištempta. 
Ties viduriu turi lanką, į kurį įsi
kabina žmogus, Užsikabinęs 
rankomis valdo burę. Taip gali 
plaukti net prieš vėją. Kas moka 
valdyti, nuplaukia gana toli į jūrą 
ir, staiga apsukęs burę, vėl grįžta 
atgal.

Ir čia plaukioja tik jaunimas. 
Kartais bent kelios burės lekia 
greitai, viena kitą lenkdamos. 
Spalvotos burės. Ir gražu, kad 
maišosi spalvos, kad burės skrai
do, kad čia jaunas žmogus pra
tinasi užsigrūdinti. Tos lent- 
burės pasiekia net 40 mylių 
greitį. Kiek sunkiau pradėti 
plaukimą, vis reikia prisitaikyti, 
gerai užšokti, pastatyti bure

ŠIBONIŲ ŠEIMA 
VAKARŲ EUROPOJE

Lietuviai aktyvistai, Mindau
gas ir Ona Virginija Šiboniai, gy
venę Kaune, atsisakę sovietų pi
lietybės buvo priversti išvykti iš 
Lietuvos. Šiuo metu Šiboniai su 
dviem dukrelėms (5 m. ir 2 m. 
amžiaus) yra Strasbourge, 
Prancūzijoje.

Šiboniai ypač aktyviai 
reiškęsis.m. vasario 16 demon
stracijoje, Kaune, kurio metu Si- 
bonienė buvo suimta, tardyta, 
vėliau paleista.

Mindaugas Šibonis, aktyvus 
ne tiktai Kaune, yra vienas Lie
tuvos Laisvės Lygos steigėjų. 
Lygos prezidiumo tary bos na
rys. Tai antras Lygos narys at
sidūręs Vakaruose. (Dr. Statke- 
vičius prieš keletą mėnesių atvy
ko į JAV.) Elta 

plaukimui. Dažnai patalkina 
draugai.

Praplaukia ir motoriniai, laivai 
su didelėm burėm. Tie taip ne
nustebina pakrantėse gulinčių 
žmonių. Jie atplaukia iš prie
plaukų ir į jas grįžta. Vieni plau
kia meškerioti, kiti šiaip sau pra
mogauja.

Horizonte matai plaukiančius 
didelius prekinius laivus. Jie vos 
juda. Matėme ir tokį laivą ar ko
kią platformą, kuri plaukdė 
stačius medžius, kaip aukštus 
telefono stulpus. Plaukė tolokai, 
tai negalėjai įžiūrėti, kodėl taip 
jie daro, kur jie plaukia, kaip pa
sikrovė.

Lėktuvai dažnai praskrenda. 
Keleiviniai lėktuvai skrenda au
kštai. Žemai skraido pakrančių 
sargybos helikopteriai, maži 
lėktuviukai. Jie seka, kaip juda 
laiveliai, ar kas negabena narko
tikus j krantą. Juk tokiu būdu 
slapta laivais į Ameriką atveža 
daugybę narkotikų. Ypač tas 
judėjimas didelis čia, Floridoje.

Gražieji debesys

Jau pajūryje stebi debesis. Jie 
kitokį, nei šiaurėje. Jie čia iškyla 
į viršų. Atrodo lyg kokie milžinai 
didingi, lyg pasakų kalnai ar pi
lys. baltutėliai debesys.

Kai grįžti iš pajūrio dar la
biau seki tuos debesis. Vienas už 
kitą didesni, gražesni, baltesni. 
Ir klausi savęs, kodėl čia debesys 
taip išpurenti, iškedenti. Tokiu 
niekur nematai. O kai saulė 
leidžiasi, kaip jie nusidažo įvai
riausiom spalvom . Kokių ten 
vaizdų gali matyti! Tiesiog atro
do, kaip Čiurlionio paveikslų de
besys, pilni minties ir paslapčių.

Kodėl debesys į viršų taip 
kyla, išaiškinu tik taip: čia žemė 
labiau įkaista nuo saulės nei ki
tur. Žemė radijuoja šilumą, o ta 
kelia j viršų debesis.

Reikia pamatyti tuos debesis, 
kurie ištisus metus čia puošia pa
danges Tai pasakų, svajonių de
besys.

tBus daugiau)

Kun. Juozapas Olšauskas, 
vietinis altaristas, rugpjūčio 11 
mirė Kražiuose. Kun. J. 
Olšausks buvo sulaukęs 78 metų 
amžiaus, kunigu įšventintas 
1937. Tai jau dvyliktas šiemet 
Lietuvoje ir šeštas Telšių vysku
pijoje miręs kunigas.

— Šiluvos Marijos švente su 
iškilmėmis bus paminėta rugsėjo 
11 Putnam, Conn. Norintieji 
šventėje dalyvauti labai prašomi 
pranešti iki š.m. rugsėjo8 dienos 
šiuo adresu: Immaculate Con- 
ception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Tel. 928 - 5828. 
Šventė prasidės 10 vai. ryto vaiz
dajuoste apie Šiluvą. 11 vai. šv. 
mišios. Po to pietūs ir konferen
cija. 2:30 vai. popiet iškilminga 
procesija giedant giesmes ir kal
bant rožančių. Iškilmėms vado
vaus Tėvas Jonas Bacevičius, 
OFM. Lietuvaitės seselės visus 
kviečia gausiai dalyvauti.

— A. Kairio dramos premje
ra Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje įvyks gruodžio 
10. Vaidina Los Angeles lietuvių 
Dramos sambūris. Drama karto
jama gruodžio 11. Ruošia Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus ko
mitetas.

V. s. Vladas Bacevičius, uolus 
Darbininko bendradarbis iš Cle- 
velando, atsiuntė sveikinimus iš 
skautų Tautinės stovyklos: 
“Prieš penkerius metus: teko 

jus pasveikinti iš jubiliejinės sto
vyklos — svetingos Kanados. 
Dabar mūsų svetingame krašte 
— JAV vyksta VII Tautinė sto
vykla, todėl sveikinu Jus, pa
spausdamas kairę ir pranešu, 
kad vis budžiu.” Ačiū mielam 
talkininkui už sveikinimus ir fo
tografijas.

— Amerikos Lietuvių Tau
tinė sąjunga vertina didžiulį lie
tuvybės išlaikymo darbą, atlie
kamą lietuvių mokytojų, dirba
nčių, dirbusių lituanistinėse mo
kyklose. Rengiamas lietuvio mo
kytojo pagarbimas 1989 sausio 
22 Chicagos Lietuvių Tautiniuo
se Namuose.

— -Algis Butavičius dabar yra 
vienas iškiliausių teatrų režisie
rių Australijoje. Laimėjęs Au
stralijos Winston Churchill sti
pendiją, Butavičius stebina tea
tro lankytojus savo naujoviška 
režisūra ir originalių veikalų pa
rinkimu. Šalia australų drama
turgų veikalų, Algis Butavičius 
pastaruoju laiku yra pastatęs Ce- 
kovo Vyšnių sodą ir Mark Rozov- 
skio veikalą pagal vieną Tolsto
jaus apysaką. Šiuo metu Buta
vičius su Adelaidės lietuvių tea
tru “Vaidila” tariasi dėl Micke
vičiaus “Vėlinių” pastatymo. 
Nuo 1983 m. režisierius Algis 
Butavičius yra vieno teatro, ne
toli Adelaidės, direktorius. -

— Pabaltiečių krikščionių 
studentų sąjunga Vokietijoj kas
met turi Bonnoje - Annaberge 
kultūros dieną. Pasireiškia estai, 
latviai ir lietuviai. Šiemet ypač 
atkreiptas dėmesys, kad šiuo 
metu Pabaltijy visų trijų tautų 
kultūra suartėja ir darosi panaši, 
ypač, kad jų tautosaka yra pa
naši. Buvo daug paskaitų ir na
grinėjimų. Apie lietuvių lite
ratūrą kalbėjo M. Baublienė. 
Latvių poetas L. Briedis skaitė 
savo eilėraščius latviškai ir vokiš
kai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Saugaitė-Cirrillo, Terry- 
town, N.Y., A. Pakalldenė, Put
nam, Conn. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.
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25. LIC) Nijolė Sadūnaitė pra
nešė Lietuvių Informacijos Cen
trui, kad sekmadienį, rugpjūčio 
14, Pivašiūnų Dievo Motinos 
šventovėje, Kaišiadorių vysku- 

. pijoje, įvyko didelės iškilmės. 
Popiežiaus Jono Pauliaus II pa
dovanotu vainiku buvo iškilmin
gai apvainikuotas Švč. Mergelės 
Marijos paveikslas, kuris nuo 
neatmenamų laikų su didele pa
garba ir maldingumų yra saugo
mas Pivašiūnų bažnyčios didžia
jame altoriuje.

Į šias istorinės reikšmės iškil
mes suvažiavo dešimtys tūksta
nčių maldininkų. Mišias aukojo 
Lietuvos kardinolas, Kaišiadorių 
vyskupijos apaštalinis admini
stratorius Vincentas Sladke
vičius, koncelebruojant visiems 
kitiems Lietuvos vyskupams: ar- 
kivysk. Liudui Poviloniui, vysk 
Julijonui Steponavičiui, vysk. 
Antanui Vaičiui, vysk. Juozui 
Preikšui vysk. Vladui Michele- 
vičiui ir vysk. Romualdui Kri
kščiūnui. Dalyvavo apie 40 kuni
gų, įskaitant ir kun. Alfonsą Sva
rinską, kuris po penkerių metų 
įkalinimo prieš vieną mėnesį
buvo sugrįžęs į Lietuvą. Pasak 
Sadūnaitės, jį džiaugsmingai su
tiko tikintieji, spontaniškai apka
bindami jį einant iš mišių. 
Rugpjūčio 23, sovietams “siūlan- 
t”, kun. Svarinsks išvyko į Vaka
rų Vokietiją.

Paveikslo vainikavimo iš
kilmės prasidėjo iškilminga pro
cesija. Kardinolas Sladkevičius, 
vyskupų, kunigų ir maldininkų 
minios lydimas, pdįųežiaus pa
dovanotą vainiką nešė aplink 
bažnyčią, visiem giedant “Svei
ka Marija”. Brangus vainikas 
buvo padėtas ant altoriaus prie 
kurio kardinolas Stadkevičius

ORGANIZUOJAMAS KOMITETAS

(atkelta iš 3 psl.)

Vyčio,Aviacijos Klubą ir buvo jo 
pirminiųakas. Klubas turėjo 25 
narius.

1930 metais Chicagos lietuviai 
surengė iškilmingas eitynes Vy
tauto Didžiojo garbei. Darius iš 
savo lėktuvo paskleidė daug an
gliškų lapelių apie Vytautą 
Didįjį. Jis vykdė tarnybinius 
skridimus šešiaviečiais lėktuvais 
ir net trimotoriu lėktuvu su dvy
lika sėdynių. Siuntinėjo pinigų 
savo žmonai ir dukrytei Lietuvo
je.

Savo namiškiams Darius ne
kartą pareiškė: “Jau dvi pareigas 
atlikau: padėjau iškovoti neprik
lausomybę ir atvaduoti 
Klaipėdą. Tačiau dar dvi parei
gos manęs laukia. Reikia 
Tėvynės garbei perskristi Atlan
to vandenyną, reikia suartinti 
Tėvynę su Jungtinėmis Val
stybėmis. Polo, išmušus valan
dai, reikės eiti nešti tautos vėlia
vą į Gedimino kalną”

O kaip pradėta rengti skridi
mas per Atlantą?

1931 ir 1932 metais dirbau 
Draugo redakcijoje, Chicagoje. 
Kartą ten mane aplankė Darius 
ir pareiškė: “Išgirdau, kad čia at
sidūrei, dabar bus smagiau 
dviem Lietuvos karininkam. 
Draugas dabar jau tikrai bus man 
palankus, nors keli laikraščiai 
mane kandžiojo”.

Grįžęs iš tolimų skraidymų, jis 
dažnai aplankydavo mane. 
Kalbėjomės apie jo sumanymą 
skristi Lietuvon.

1930 birželio mėnesy pas 
mane atvyko Darius su jaunu 
vyru ir supažindino: “Stasys Gir
skis, taip pat lakūnas. Mes abu 
skrisim Lietuvon.”

Po kelių dienų atvykusį Darių 
paklausiau, ar jo draugas tikras 
lietuvis. Sako: “Girskis yra tik
riausias lietuvis ir dargi žemaitis, 
geras ir drąsus lakūnas. Su nelie
tuviu aš neskrisčiau savo 
Tėvynėn”.

drauge su dvylika vyskupų ir ku
nigų aukojo iškilmingas mišias. 
Pradžioje kardinolas trumpu 
žodžiu kreipėsi į maldininkų mi
nią, paaiškindamas paveikslo ap
vainikavimo prasmę ir išreikšda
mas dėkingumą Šventajam 
Tėvui, kuris padovanodamas 
brangų vainiką Pivašiūnų Dievo 
Motinai, norėjo išreikšti savo 
meilę ir Marijos žemės Lietuvos 
vaikam — visai lietuvių tautai.

Papuošus paveikslą po
piežiaus dovanotų vainiku, il
giau kalbėjo Lazdijų dekanas 
kun. Vincas Jalinskas, raginda
mas pasitikėti Marijos globa, ir 
konkrečiais darbais, doru gyve
nimu įrodyti savo ištikimybę 
dangiškajai Motinai. Per sumą 
pamokslą pasakė Telšių vyskupi
jos apaštalinis administratorius 
vysk. Antanas Vaičius. Anot 
Sadūnaitės, jis prisiminė šiur
pius trėmimus, kai tūkstančiai 
nekaltų žmonių buvo gyvuli
niuose vagonuose vežami į Sibi
rą. Per šitą tragišką laikotarpį, 
atpasakojo Sadūnaitė, lietuvių 
tautą atlaikė katalikiška šeima,

KĘSTUTIS MIKLAS

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
DEDA SAVO VILTIS j JAUNIMĄ

New Yorke trumpai viešėjęs 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vicepirmininkas visuo
meniniams reikalams dr. Vytau
tas A. Dambrava davė pasi
kalbėjimą Romo Kezio vadovau
jamai Laisvės Žiburio radijo pro
gramai. Pasikalbėjimą pravedė 
dr. Dambravos Vilniaus laikų 
draugas ir ilgametis aktyvus vi- 

Pasiūliau sulietuvinti Girskio 
pavardę — Girėnas. Abiem 
lakūnam labai patiko.

Darius ir Girėnas iš savo san
taupų už 3,200 dolerių nusipirko 
šešiavietį lėktuvą Belanką, ku
riuo Darius trejus metus 
skraidė. Jis turėjo būti perstaty
tas ir paruoštas tolimam skridi
mui. Tam reikėtų trejeto tūksta
nčių. 1932 birželio 17 Draugas ir 
Naujienos pirmam puslapy, pa
skelbė Dariaus ir Girėno pasi
ryžimą savo lėktuvu skristi iš 
New Yorko į Kauną.

Kaip buvo sudarytas rėmėjų 
komitetas ir kokias pareigas ten 
ėjote?

Liepos 11 Darius su manim 
nuvykome pas Lietuvos konsulą 
Antaną Kalvaitį ir ištisą dieną 
tarėmės. Man pavesta čia pat su
rašyti skridimo fondo veikimo 
taisykles, o konsulas su Darium 
sudarė sąrašą įžymių asmenų, 
kviestinų į pasitarimą. Liepos 13 
konsulate iš 50 atvyko tik 16. 
Fondo globėjais išrinkti konsulas 
Kalvaitis, kunigas Vaičiūnas, Ka
zys Gugis, Leonardas Šimutis ir 
Krotkas.

Skridimo rėmėjų komitetan 
išrinkta 10. Iš jų veikliausi buvo 
pirmininkas advokatas Vasiliau- 
skas-Vasalle (Amerikoje gimęs), 
vicepirmininkas inž. Bronius Si- 
mokaitis ir sekretorius — aš, pa
rašęs keliasdešimt straipsnių.

Mes trys, Šimutis ir konsulas 
kalbėdavom per aviacijos šven
tes, pobūviuose, o aš ir lietuvių 
radijo programose.

Aviacijos šventėse plačiame 
krašte Darius lėktuvu vežiodavo 
skridimo rėmėjus, aukojusius 
bent du dolerius. Tokių buvo 
daugiausia. «

Iš viso pajamų gauta 8,456 
dol. 31 cn. Iš jų Lituanika buvo 
perstatyta, įgytas naujas moto
ras, kai kurie skridimo prietaisai, 
keturių sėdynių vietoje, po 
lakūnų sėdynėm ir sparnuose 
įtaisyti tankai (bakai) gazolinui ir 
aliejui.

(Bus daugiau)

buvo motina. Motina sugebėjo 
įdiegti vaikam Dievo ir Tėvynės 
meilę bei išsaugoti dvasios sti
prybę ir tyrumą. Pabrėždamas 
lietuviškos katalikiškos šeimos 
svarbą, vyskupas linkėjo, kad 
šeima išliktų dorovės tvirtove, 
“mylinčia Dievą ir Tėvynę”.

Po sumos kalbėjo buvęs ilga
metis sąžinės belaisvis kun. Al
fonsas Svarinskas, kuris, mesda
mas žvilgsnį į prie altoriaus sto
vinčią trispalvę ir Sv. Sosto 
vėliavą, tvirtino, kad už tuos 
brangius ženklus dar reikės 
brangiai mokėti. Pasak 
Sąjūnaitės, Svarinskas tęsė, kad 
jei lietuvių tauta bus dvasiškai 
pasiruošusi aukai, ta auka nebus 
tokia sunki.

Pivašiūnų šventovėje Švč. 
Mergelės dangun paėmimo 
atlaidai tęsėsi visą savaitę: nuo 
rugpjūčio 12 iki 20. Padavimas 
pasakoja, kad Madonos paveik
slas buvęs atvežtas iš Turkijos ir 
padovanotas Pivašiūnų
bažnyčiai. Per bažnyčios gaisrus 
jis nuostabiu būdu išlikęs nepa
liestas. (LIC) 

suomenininkas Kęstutis Miklas.
Naujasis vicepirmininkas at

sakė į šiuos klausimus:
Klausimas: Ar naujoji PLB 

valdyba turėjo savo posėdžius ir 
ar jau spėta pasiskirstyti darbo 
sritimis?

Atsakymas: PLB valdyba 
turėjo du posėdžius Toronte. 
Organizacinės formacijos darbas 
dar nėra galutinai baigtas, tačiau 
PLB seimo išrinktieji valdybos 
nariai pareigomis jau pasiskirstę. 
Pirmajame posėdyje prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas buvo ben
dru sutarimu išrinktas valdybos 
pirmininku (jis perėmė ir švieti
mo reikalų srįtį); Toronte gyve
nantis Eugenijus Cuplinskas yra 
pirmasis vicepirmininkas (jis 
tvarkys PLB finansus); torontiš
kei Gabijai Juozapavičiūtei Pe
trauskienei patikėti ryšiai su Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menėmis; Connecticute gyvena
nčiam Algimantui P. Gureckui 
patikėti ryšiai su pavergtų ir kitų 
kraštų bendruomenėmis; toron
tiškis Algis Juzukonis tvarkys in
formaciją, Ohio valstijoje gyve
nančiam Raimundui Kudukiui 
pavesta teisės, socialinių ir reli
ginių reikalų sritis, o man — vi
suomeniniai reikalai. Be abejo, 
man teks su mielu ir išmintingu 
kolega Algimantu Gurecku 
glaudžiausiai bendradarbiauti. 
Taip pat turėjome gana išsamius 
posėdžius atskirai su JAV, Pietų 
Amerikos ir Europos Lietuvių 
Bendruomenių vadovybėmis ir 
atstovais; man teko atskirai pasi
tarti ir su veikliosiomis Australi
jos Lietuvių Bendruomenės at
stovėmis. Posėdžiuose iškilo eilė 
regioninio pobūdžio seime

Vll-tajame PLB seime Toronte jaunimo dalyvių dalis. Nuotr Kęstučio Miklo.

Šiemet Žemaičių Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose dalyvavo ypatingai daug žmonių. 
Atlaidai tęsėsi visą savaitę. Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai popiežius Jonas Paulius II 
suteikė bazilikos titulą. Šventoriuje tūkstantinė žmonių minia. Procesija eina aplink 
bažnyčią. Kaip ir senais laikais, prie baldakimo nešami žibintai, smilkoma, mergaitės 
barsto gėles. Priekyje eina vienuolis domininkonas, nes Žemaičių Kalvarijoje arti trijų 
šimtų metų buvo domininkonų vienuolynas, kurį uždarė okupantai rusai praeito 
amžiaus gale. >

Kl. Ar matote galimybes jau
nimui plačiau įjungti į visuome- 
ninį-politinį darbą?

Ats. Į jaunimą ir jo potencialą 
bus kreipiamas didžiausias PLB 
dėmesys. Buvau sužavėtas Ka
nados jaunimo, kuris įrodė turįs 
gilų politinį susipratimą ir akci
jos ryžtlą. Šiandien yra labai 
svarbu mūsų tautinį Vasario 
Šešioliktosios testamentą išlai
kyti ne tik gyvą ,, bet jį perduoti 
jaunesnei, pačios Lietuvos ne
mačiusiai; kartai. Jaunimas 
mūsų neapvils. Pirmam jų visuo- 
meninio-politinio potencialo pa
sireiškimui PLB-je durys bus at-’ 

~ viros." 1 ■»'
Kl. PLB seime buvo diskusi

jos dėl PLB valdybos funkcijos: 
ar valdyba turi visai veiklai vado
vauti ar tik tą veikla koordinuoti? 
Ką jūs galvojate?

Ats. Atsisakydama vadizmo 
‘ tendencijų, PLB turi ir vadovau
ti ir būtinai tą veiklą galimai 
efektyviau koordinuoti.

Kęstutis Miklas linkėjo našių 
rezultatų. Dr. V. A. Dambrava 
padėkojo Laisvės Žiburio radijo 
programos vedėjui Romui Ke- 
ziui ir su juo pasikalbėjimą da
riusiam bičiuliui Kęstučiui Mik- 
lui. Kalbant apie rezultatus, jis 
prašė visus stoti į bendrą darbą 
ir turėti kantrybės.

neaptartų klausimų. Visi praktiš
ki ženkl^i-redo, kad PLB centras 
bus keliamas į Torontą. Tikimės, 
kad šie sprendimai bus padaryti 
rugpjūčio pabaigoje šaukiama
me PLB valdybos posėdyje Chi- 
cagoje, kad formaliai perimsime 
iš ligšiolinės valdybos pareigas ir 
turtą.

Kl. Prieš pusmetį kandidata
vote į Vliko valdybos pirminin
kus, tačiau nebuvote išrinktas. 
Nesigilinsime į viso to priežastis. 
Dabar betgi užimsite visuome
ninį, taipgi politinį postą galin
giausioje lietuvių organizacijoje. 
Kaip įsivaizduojate bendradar
biavimą'su Vliku?

. 1
Ats. Hamiltone, Kanadoje, 

prie paminklo, prie kurio 
minėjome šimtus tūkstančių 
žuvusių mūsų seserų ir brolių, 
asmeniškai pasveikinau dr. Kazį 
Bobelį su jo laimėjimu ir 
pabrėžiau, kad daug daugiau da
lykų mus jungia, negu skiria. 
Mūsų jėgos —Vliko ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės — turi 
būti ir bus skirtos aukščiausiam 
tikslui: Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymui. Čia 
mes esame vieningi. Dr. Bobelis 
mano gestą priėmė prielankiai, 
Ateitis daugiau pasakys.

Kl. Įdomi būtų Jūsų nuomonė 
apie poziciją, kuri būtų priimti
na ryšiams dabar su Lietuva nau
jausių “glosnost” įvykių šviesoje.

Ats. Manau, jog mūsų pozicija 
yra stebėti, analizuoti įvykius 
Lietuvoje ir juos kritiškai, labai 
kritiškai vertinti. Turime būti 
budrūs, gudrūs ir labai atsargūs. 
Naštos palengvėjimas, kad ir iš 
paviršiaus žiūrint malonus, ne
reiškia, kad mes daromės mažiau 
jautrūs pagrindiniam tikslui — 
siekti visiškos laisvės tautai ir ne
priklausomybės Lietuvos valsty
bei.

Kl. Kaip, gyvendamas Vene- 
cueloje, galėsite vadovauti ir 
koordinuoti visuomeninį ir poli
tinį darbą?

Ats. PLB seimas balsavimu 
aiškiai pareiškė savo nusistatymą 
— plėsti administracinę teritor- 
tinę veiklos bazę. Taigi PLB iš 
esmės tampa pasauline lietuvių 
institucija su daug platesnės teri
torinės apimties darbo pasiskir
stymu. Žinoma, distancijos su
daro problemų. .Bandysime vi-

suose kraštuose, ypačiai didžiuo
siuose laisvojo pasaulio lietuvių 
centruose* identifikuoti visus vi
suomeninį darbą dirbančius ar tą 
darbą dirbti sugebančius asme
nis, patraukti juos veiklai savo 
kraštuose, palaikyti su jais nuola
tinį’ryšį ar kooptuoti juos vykdy
mui platesnių uždavinių, ku
riuos Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė laikytų priklausa
nčiais jos kompetencijai, neli
pant kitiems veiksniams ant kul
nų. Nebandysime aklai sekti ar 
pamėgdžioti kitų institucijų dar
bo, o stengsimės pionieriškai 
skintis kelią >į neišbandytus vi- 

h suomeninio darbo barus. *•<
Dar viena pastaba. Klausimas, 

kas ką gero gali atlikti — galbūt 
teks veiksniams nusilenkti prieš 
gyvenimo diktuojamą išvadą, 
kurią jau seniai pastebėjo a. a. 
prof. Juozas Brazaitis: realiai gali 
nuveikti nebe veiksniai ar net 
kolektyvai, bet daugiau paskiri 
pajėgūs asmenys ar maži aktyvi
stų telkiniai. Taip yra diploma
tinėje, taip politinėje, propagan
dinėje, taip ir kultūrinėje srity
je. Jei kurie bendro pobūdžio 
kolektyvai prigyveno dekaden- 
są, tai labiausiai tada, kada juose 
sustiprėjo atstovavimas, o ne 
darbas; kada grupės siuntė savo 
žmones atstovauti, o ne dirbti. 
Jei kolektyvai, kuriems yra suda
rytos minimalinės fizinės sąlygos 
visuomeninį darbą dirbti, būtų 
sudaryti ne tiek atstovavimo, 
Įdek darbingumo principu, 
grožėtumės daug didesniais re
zultatais. Ta tiesa gal nebuvo to
kia aiški anksčiau; laikas padaryti 
ją aksioma.

Dar kartą noriu pabrėžti, kad 
PLB pripažįsta primatą ir net 
tiesioginiai įpareigoja kraštų 
bendruomenes ginti jų kraštuo
se pagal išgales pavergtos Lietu
vos interesus. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei rūpi bendrų gai
rių nustatymas ir veiklos koordi
nacija.

— Algimanto Kezio fotografi
jų paroda “Chicago”, vykusi 
Stuttgarte, V. Vokietijoje, kovo- 
balandžio mėnesiais, yra perkel
ta į Amerika Haus galeriją 
Frankfurte. Po to bus išstatyta 
Bonnoje.

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras (LTSC) šiuo metu 
baigia įrengti 4-ių kambarių kon
ferencijų centrą Pedagoginio li
tuanistikos instituto patalpose 
Jaunimo Centre. Ten vyks mok
slinės konferencijos, paskaitos 
bei visuomenės posėdžiai. 
LTSC konferencijų centras bus 
atidarytas š.m. rugsėjo mėn. 
LTSC tarybos pirmininkas dr. 
Adolfas Damušis, valdybos pir
mininkas dr. Jonas Račkauskas. 
Telefonas (312) 434-4545.



ŠVIETIMO GAIRES
Tokiu pavadinimu JAV LB 

Švietimo taryba leidžia lietuviš
kojo ugdymo žurnalą mokyklai 
ir šeimai. Iš pradžių jis buvo 
leidžiamas du kartus per metus 
ir turėdavo iki 100 puslapių: 
vėliau imta leisti 4 kartus per 
metus su mažesniu puslapių 
skaičiumi.

Paskutinis numeris yra jau 40- 
tas. Žurnalo redaktorius ir admi
nistratorius—Juozas Plačas, ge
rai pažįstamas pedagogas, teore
tikas ir praktikas, daugelį metų 
Dariaus ir Girėno lituanistinės 
mokyklos Chicagoje vedėjas, 
vaikų priedo Draugo dienraštyje 
"Tėvynės žvaigždutės” redakto
rius, LB Švietimo tarybos narys 
ir buvęs jos pirmininkas.

Kiti bendradarbiai: techniki
nio apipavidalinimo — Nijolė 
Mackevičienė, korektūra—Juo
zas Masilionis. Prenumeratos 
kaina 5 dol. Spausdina Draugo 
spaustuvė.

Šis paskutinysis kovo mėn. 
numeris turi 40 puslapių. Daug 
informacijos apie Švietimo tary
bos veiklą. Antrame puslapyje 
yra šios tarybos narių ir konsul
tantų sąrašas. Toliau dr. J. Rač
kausko, Švietimo tarybos pirmi
ninko, 1987 m. JAV LB treciojoj 
sesijoj pranešimas, apimąs tary
bos veiklą — lituanistines mo
kyklas, finansinę paramą joms, 
vadovėlius ir kitas mokslo prie
mones. R. Kučienė rašo apie 
Mokytojų darbo konferenciją 
Jaunimo Centre, V. Sparkytė — 
Dvikalbių mokytojų konferenci
joj, D. Dirvonienė — Priešino-
kyklinio amžiaus mokytojų dar
bo konferencija, R. Račkau
skienė — Pradžios mokyklų mo
kytojų darbo konferencija.

Įdomus straipsnis R. 
Kučienės “Neieškodami neatra
sime”. Straipsnyje bandoma ieš
koti naujų kelių ir būdų lituani
stiniam švietimui ir auklėjimui 
pagerinti. Čia iškeliamos proble
mos, ypač liečiančios mokinių 
drausmingumą ir pareigingumą. 
O kad šie dalykai yra labai 
svarbūs—negali būti abejonės.

Užtenka tik perskaityti Drau
go Nr. 146 Aldonos Palukai- 
tienės straipsnį “Pamoka ateičiai 
— lietuviai — ne vandalai” ir
Draugo nr. 150 Al. Likande- 
rienės straipsnį “Įvykiai kartoja
si” apie mūsų jaunimo atvykusio 
į Aštuntąją tautinių šokių šventę 
Hamiltone, baisų elgesį, tartum 
jie būtų išaugę ne lietuvių šei
mose, bet kaž kur necivilizuoto 
pasaulio džiunglėse. O juk be
veik visi jie yra buvę lituanisti
nių mokyklų mokiniai! Straip
snio autorė siūlo konferencijų 
pobūdžio susitikimus tėvų ir mo
kytojų, sakydama: “Bendromis 
jėgomis gal pajėgsime prieiti 
prie šių dienų jaunimo”.

Žurnale yra skyrius “Užsie
niečiai mūsų kalbos tyrinėtojai 
(pagal A. Sabaliauską). Ankstyve- 
sniame numery buvo aprašyta 
Augusto Scleicherio nuopelnai 
lituanistikos mokslui, o šiame —

vm-oje Tautinių šokių šventėje Hamiltone. Nuotr. J. Garlos

Augusto Lesldno, pas kurį studi
javo mūsų rašytojas Jonas 
Biliūnas, deja, anksti miręs. Ku
nigas A.Saulaitis pateikia 10 
užsiėmimų, kurie yra naudingi 
lituanistiniam švietimui ir 
auklėjimui. Pabaigoje pedago
gas “Juozas Masilionis prisimena 
mokytoją' Leonardą Eimantą, 
buvusį uolų mokytojų studijų sa
vaičių Dainavoje dalyvį, mirusį 
sausio 29 Kanadoje.,

Siame Švietimo Gairių nume
ryje yra daug nuotraukų: Švieti
mo tarybos pirm. dr. J. Račkau
sko, iždininkės P. Masilio- 
nienės, vicepirm. ir aukštesnių
jų mokyklų koordinatoriaus J. 
Masilionio, knygyno vedėjo ir 
administratoriaus R. Petersono, 
Švietimo Gairių redaktoriaus ir 
administratoriaus J. Plačo, įvai
rių sričių koordinatorių — R. 
Kučienės, S. Petersonienės, N. 
Mackevičienės, V. Sparkytės, R. 
Račkauskienės, kun. J. Duobos, 
D. Dirvonienės, taip pat daug 
nuotraukų, pavaizduojančių li
tuanistinio švietimo- reikalais 
konferencijas ir kitus suėjimus.

Taigi skaitytojui duodama 
proga susipažinti su Švietimo ta
rybos darbuotojais ir jų įsiparei
gojimo sritimis. Kaip žinome, 
kai kurie iš jų jau daugelį metų 
pluša, kad lietuviškas jaunimo 
švietimas ir tautinis auklėjimas 
vyktų sėkmingai.

Ig. Medžiukas

V. PETKUS IR KUN. S. TAMKEVIČIUS 
TVIRTAI LAIKOSI TREMTYJE

(New Yorkas, rugpjūčio 17, 
LIC) Viktoras Petkus ir kunigas 
Sigitas Tamkevičius tvirtai laiko
si tremtyje, praneša Robertas
Grigas, kuris juos aplankė kartu gyvenimą tremtyje, jis nėra kaip
su kun. Roku Puzonu ir. buvu
siu politkaliniu Kazimieru Kry
ževičium praeitą mėnesį.

Viktoras Petkus gyvenąs ir 
dirbąs sargu Buriatijos autono
minėje respublikoje, prašė 
padėkoti visiems Vakaruose, ku
rie su juo palaiko ryšį. Jis susi
rašinėja su maždaug 85 asmeni
mis iš įvairių pasaulio šalių ir yra 
gavęs daug siuntinių iš užsie
niečių. Petkus prašė, kad tie ge- 
radariai jam siųstų mažiau dra
bužių, dėl kurių reikia sumokėti 
labai aukštą muitą, o verčiau jam 
suteiktų gero koloringo maisto, 
nes ten kur jis gyvena to trūksta.

Pasak jį aplankusio Grigo, 
Petkų gerbia ir jam padeda apy-
linkės lietuviai gyventojai, ne
paisant valdžios pastangų nusta
tinėti juos prieš šį Lietuvos Hel
sinkio grupės teigėją. Valdžia 
sušaukė susirinkimus prieš Pet
kų, ragino žmones su juo neben
drauti, nes jis esąs “banditas”. 
Petkus gyvena trijų metrų iš 
penkių metrų kambaryje su gir
tuoklėliu, kuris jį labai vargina.

Kun. Sigitas Tamkevičius, ku
ris atvyko į tremties vietą Tom
sko oblaste birželio 13 esąs 
pražilęs, jo plaukai praretėję,

Pianistės Dalės Sakaitės koncerte, kuris buvo rugp. 12 Juno Beach, Fla., iš k. LB 
apylinkės pirmininkas Algis Angūnas, sekretorė Roma Mildažienė, vicepirm. Algirdas 
Petrulis, pianistė Dalia Sakaitė ir Vincas Sakas. Nuotr. J. Garlos.

PIANISTĖS D. SAKAITĖS KONCERTAS
JUNO BEACH, FLA.

LB Palm Beach apylinkės val
dyba rugpjūčio 12, penktadienį, 
2 v. popiet Metodistų bažnyčio
je, Juno Beach, Fla., surengė iš
kilios pianistės Dalios Sakaitės 
koncertą. Ji buvo iš New Yorko 
atvykusi čia pas savo tėvą Vincą 
Saką atostogauti.

Kviesdama ją čia koncertuoti, 
valdyba buvo abejinga, ar turės 
pakankamai žmonių, nes vasaros 
metu daug kas yra išvykęs į 

bet šiaip jo nuotaika labai gera 
ir, atrodo, sveikata pasitaisius. 
Kunigui Tamkevičiui šiek tiek 
sunkiau, nes neseniai pradėjus 

reikiant įsikūręs, tad geradariai 
yra raginami jam siųsti siunti
nius.

Apie palengvėjusias kun. 
Tamkevičiaus gyvenimo sąlygas 
liudija ir vienas jo neseniai rašy
tas laiškas:

‘ Pagaliau aš jau ne taip su
varžytas ir galiu dar laiškais 
aplankyti savo geradarius. Būda
mas Uralu lageryje gavau iš jūsų 
Kalėdinį sveikinimą. Daugiau 
manęs, kai rašėte, nepasiekė. 
Krūvomis konfiskuodavo... te
gul Dievas jiems atleidžia...

“Gyvenu, kaip atsiskyrėlis, 
turiu atskirą kambarį pats šeimi
ninkauju-, tvarkausi, skalbiuosi. 
Aplinka labai gera nuolatiniam
gyvenimui su Dievu. Ypač po 
penkių metų šurmulio dabar aš 
ilsiuosi kūnu ir dvasia”.

Atvykęs į tremties vietą, kun. 
Tamkevičius iš pradžių buvo ap
gyvendintas su triukšmingais 
girtuokliais nepaprastai purvina
me bendrabutyje. Jam gavus at
skirą kambarį KGB daro spaudi
mą, klausia, kodėl jam buvo lei
sta iš bendrabučio išsikelti. Jis 
dabar nešioja paštą.

Kun. Tamkevičius pasakojo jį 
aplankiusiems, kad vienu metu 

šiaurę. Šį abejonė nepasitvirti
no. Atsilankė ne tik daug lietu
vių, bet ir amerikiečių, muzikos 
mėgėjų. Atvyko ir iš apylinkių 
— iš Pampano Beach visas būrys 
su apylinkės pirmininke Onute 
Liutermoziene, iš Miami, Lake 
Worth ir iš kitur. Jų kelionę pa
skatino ir labai gražus oras. Čia 
šiemet nėra vasaros karščių — 
dienos metu būna 85 laipsniai 
F., o naktį — 75 laipsniai. Tie, 
kurie buvo išvažiavę į šiaurę, 
daugelis dėl ten siautusių ka-
rščių grįžo atgal.

jo tardytojai prieš jį naudojo nar
kotikus, juos įpylė į kavą. Jis 
neatsimena ką pasakė kai jį 
tardė.. Žino tik, kad tardytojas 
buvo nepatenkintas, tad mano, 
kad nieko vertingo neatidengė.

Kunigo Tamkevičiaus naujau
sias adresas: 636310 Tomskaya 
oblast, Krivosheinsky rayon, g. 
Krivosheino, ui. Pionnierskaya 
3.

Viktoro Petkaus adresas: Bu- 
ryatskaya ASSR, 671510 Baun- 
tovski rayon, pos. Bagdarin. 
Bagdarinskaya ekspeditsiya.

(LIC)

VISUOTINIS LABDAROS 
SUSIRINKIMAS HŪTTENFELDE

Hūttenfeld’e, Vasario 16 g-jos 
patalpose, geguž. 7 buvo Lietu
vių šalpos draugijos LABDARA 
metinis visuotinis susirinkimas.

Pranešimą apie draugijos 
veiklą paskutiniais metais pa
darė LABDAROS draugijos 
Garbės pirmininkas J. Glemža, 
nes draugijos pirmininkė Zina 
Glemžienė dėl ligos negalėjo su
sirinkime dalyvauti. J. Glemža 
pranešime nurodė, kaip paskuti
niais metais buvo padedama lie
tuvių moksleivijai bei studentijai 
Vakarų Vokietijoje ir Suvalkų 
trikampyje Lenkijoje. Jis taip 
pat supažindino ir su sunkumais, 
iškylančiais LABDAROS veiklo
je.

Revizijos komisijos vardu 
kalbėjo Andrius Šmitas. Jis pra
nešė, kad, patikrinus dokumen
taciją, rasta, jog atskaitomybė 
vedama tvarkingai, ir siūlė atlei
sti esamą valdybą nuo atsako
mybės.

Į naują valdybą vieningai iš
rinkti šie asmenys: Arminas Li- 
pšys — pirmininku, dr. Jonas 
Norkaitis — vicepirmininku. Jo
nas Vitkus — iždininku, Kazys 
Bendoraitis — buhalteriu, 
Bronė Lipšienė — sekretore, 
Ričardas Tendzegolskis — na
riu. Naują Revizijos komisiją su
daro tėvas Alfonsą Bernatonis, 
gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas ir vienas iš Labdaros 
steigėjų Vytautas Brazaitis.

Diskusijose apie draugijos 
veiklą bei būstinę buvo iškeltas 
klausimas, ar nereikėtų būstinės 
perkelti į Hflttenfeldą, kur bu
riasi daugiau lietuvių veiklos vie

LB apylinkės pirmininkas 
prieš koncertą supažindino su 
pianiste. Piano studijas pradėjo 
pas muziką Andrių Kuprevičių 
ir muzikę Birutę Smetonienę. 
Vėliau studijavo Hamburge, Vo
kietijoje, bakalauro laipsnį gavo 
Cincinnati universitete, o magi
stro laipsnį Manhattano muzikos 
mokykloje New Yorke.

Yra koncertavusi įvairiuose 
miestuose — New Yorke, Bosto
ne, Baltimorėje, Philadelphijo- 
je, Toronte. Praeitais metais su 
dideliu pasisekimu koncertavo 
Lietuvoje — Kaune ir Vilniuje.

Siame koncerte pianistė atli
ko: Bacho, Schumanno, Liszto, 
Prokofievo, Chopino, Strausso, 
Schulz, Evler ir Šimkaus kūri
nius. Koncertas turėjo dvi dalis, 
tęsėsi apie pusantros valandos 
Btrvtr tškiausytaV "su dideliu * 
dėmesiu ir susilaukė gausiu plo
jimų. Valdybos sekretorė Roma 
Mildažienė jai įteikė gražią gėlių 
puokštę. Koncerto recenziją 
žadėjo parašyti Algis Šimkus. Po 
koncerto restorane įvyko bendri 
pietūs.

P. Mikšys

netų. Buvo nutarta perkelti čia 
visą dokumentaciją ir atidaryti 
Hūttenfeldo Volksbanke LAB
DAROS sąskaitą, kurį laiką są
skaitą dar paliekant ir Stuttgarto 
banke. Tokiu būdu, esant dau
gumai valdybos narių Hūttenfel
do apylinkėje, ir įvyktų būstinės 
perkėlimas.

Pablogėjus sveikatai Zina 
Glemžienė nenorėjo daugiau 
būti išrinkta į valdybą todėl vi
suotinis susirinkimas nutarė lai
kyti Garbės pirmininke. Ir J. 
Glemža ir Z. Glemžienė lieka to
liau Valdybos patarėjais, kurie 
nuolat telefonu pataria arba pa
koreguoja naujos valdybos veik
lą. Susirinkusiųjų nuomone, 
LABDAROS, draugija atlieka 
kilnų ir naudingą darbą, remda- 
ma mokslo siekiantį jaunimą. 
Todėl jos išlaikymas bei sustipri
nimas yra neginčijamai reikalin
gas. Visi LABDAROS nariai ir 
rėmėjai yra kviečiami toliau 
remti šią draugiją, kurios egzi
stavimas parodo išeivijos tolia
regį orientavimąsi į Jdiltūrą bei 
švietimą.

LABDAROS valdyba dėkoja 
visiems draugijos nariams ir 
rėmėjams ir tikisi ateityje jų pa
ramos.

Labdaros draugijos valdybos 
vardu

A. Lipšys, J. Vitkus

LABDARA, e. V., Schloss 
Rennhof, 6840 Lampertheim- 
Hūttenfeld Telefonas 06256 - 
1200. Bankkonto 8 0644 07 (BLZ 
509 L9L14 00) Volksbank Kreis 
Bergstrasse.

IŠ vistffe
— Sydnėjuje, Australijoje, 

yra įsteigtas Australijos visuo
menininkų Vinco ir Genovaitės 
Kazokų vaizduojamojo meno 
fondas. Naujai įsteigto fondo tik
slas yra puoselėti lietuviškos 
kultūros aspektus vaizduojama
me mene. Vinco ir Genovaitės 
Kazokų vaizduojamojo meno 
fondas, kurį sudaro 10,000 dole
rių kapitalas, kas antri metai 
skirs dvi premijas po 1,000 dole
rių už geriausią tapybos ar grafi
kos darbą ir už geriausią 
skulptūros ar keramikos kūrinį. 
Skiriant premijas pirmenybė tei
kiama vaizduojamojo meno kūri
niui lietuviška tematika.

— “Draugo” banketas su pro
grama bus Chicagoje, Martini- 
que restorano pokylių salėje, 
rugsėjo 25. Meninę programą 
atliks estradinė dainininkė Vio
leta Rakauskaitė-Štromienė.

— Dr. Saulius Girnius, Lai
svos Europos radijo tarnautojas, 
pradėjo Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui (LTSC) persiųsti 
“Radio Free Europe Research 
Situation Report” leidinius. Tie 
leidiniai apibūdina padėtį dabar
tinėje Lietuvoje. Bus patalpinti 
LTSC periodikos skyriuje Jauni
mo Centre, kur bus prieinami 
mokslininkams bei visuomenei. 
LTSC periodikos vedėjas Leo
nardas Kerulis, LTSC veikia ka
sdieną, telefonas (312) 434 - 
4545.

— “Draugo” dienraščio ban
ketas Chicagoje, Martiniąue 
salėje įvyks rugsėjo 25.

— Komp. Giedros Gudau
skienės kūrinių koncertas įvyks 
spalio 9 Los Angeles, C^Jif. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėje. Čia taip pat įvyks oficialus 
supažindinimas su naujai išleista 
kompozitorės fortepijono kūri
nių kasete. Koncertą organizuo
ja LB Santa Monicos - Vakarų 
Los Angeles apylinkė, kuriai pir
mininkauja Stasė Korienė.

— ‘ Nauji vardai — nauji bal
sai I” koncertas įvyks spalio 2 
Chicagos Jaunimo Centre. Ren
gia, “Margutis”.

_ Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos vakaras 
įvyks spalio 8 Chicagoje, Jauni
mo Centro didžiojoje salėje.

— Vilniaus pagrobimo — spa
lio 9-tosios minėjimas Chicagoje 
įvyks spalio 9 Jaunimo Centre. 
Rengia Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos Chicagos skyrius.

— Lietuvių Foto metinės pa
rodos atidarymas įvyks spalio 21 
Chicagoje, Jaunimo Centro 
Čiurlionio galerijoj®- Rengia Bu
drio vardo foto archyvas. Paroda 
tęsis iki spalio 30.

— Australijos “Svajonių ai
dai” koncertas įvyks spalio 23 
Chicagoje, Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje.

— Jono Aisčio “Raštų” pirmo
jo tomo sutikimas įvyks spalio 28 
Chicagoje, Jaunimo Centro ka
vinėje. Ruošia ateitininkų sen
draugių Chicagos skyrius.

— “Ateities” žurnalo savait
galis Chicagos Jaunimo Centro 
kavinėje įvyks rugsėjo 30.

— Vasario 16 gimnazijoje, 
Vakarų Vokietijoje, nauji mokslo 
metai prasidėjo rugpjūčio 29.

— Alfonsas Eitutis ir T. Ani
cetas Tamošaitis, S J, šiuo metu 
baigia Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro (LTSC) muziejaus 
statybą Jaunimo Centro antrame 
aukšte. Muziejus bus atidarytas 
šį rudenį. Jame bus išdėstyti 
įvairūs lietuviški ekspona
tai. LTSC tarybos pirmininkas 
dr. Adolfas Damušis, valdybos 
pirmininkas dr. Jonas Račkau
skas. Telefonas (312) 434 - 4545.



PERLEIDŽIANT TURTO DALĮ 
LIETUVOJE GYVENANTIEMS 
LITO UŽSIENIO SKYRIUS

Kitas atvejis. Sūnus ar dukrą 
nukaršina ar nukaršino savo 
tėvus Lietuvoje. Žinoma, turėjo 
tam tikrų išlaidų už priežiūrą, 
maistą, butą ir 1.1. Pagal ten vei
kiantį įstatymą, vaikai yra atsa
kingi už tėvų išlaikymą. Čia 
Amerikoje ar užsienyje gyvenąs 
brolįs ar sesuo apsiima dalį šių 
išlaidų — kaip skolą—išmokėti, 
padaromi reikiami dokumentai 
ir ta skola jau pasilieka Lietuvoje 
gyvenančio asmens nuosavybe, 
ir^Ha iškeičiama šia naudinga 
rata.

Gyvenime atsitinka visokių at
vejų, kai ten gyvenąs pilietis turi 
teisę ar privilegiją į tam tikrą tur
tą. Tai reikia analizuoti vietinių 
įstatymų — kodekso šviesoje ir 
galimaiturtą pervesti.

Šiucų^r kitus5arptautinius rei
kalus tvarko LITO skyrius “Le- 
gal Services”. Čia yra įjungti trys 
advokatai su New Yorko ir kele
tas su kitų valstijų teisėmis. Jei 
yra už New Yorko, Floridos ar 
Michigan ribų, tuomet mes pa- 
samdome vietinį advokatą ir jį

Mūsų organizacija jau yra tar
pininkavusi ir vienokiu ar kito
kiu būdu padėjusi perleisti į Lie
tuvą milijpnus dolerių. Taip pat 
yra buvusi liudininke kai kurių 
palikimų^ąi palikimas buvo pa
liktas draugams užsienyje ir jie 
perleido nurodytiems giminėms 
į Lietuvą ar kitas Sovietų respu
blikas kaip dovaną. 'Pastarasis 
metodas sumenkino palikimą 
bent 5 kartus. Gal dėl to ir iškilo 
kalbos kad Sovietų valdžia atima 
didesnę palikimo dalį.

Šiuo straipsniu jokių būdu ne
giname nei vienos nei kitos 
valdžios, tik norime profesiona
liai painformuoti apie pačią pali
kimų bei kitokią turto pervedi
mo eigą, kad reikalui ir norui 
esant, tai būtų galima atlikti kiek 
galima prasmingiau ir ekonomiš
kiau.

Aš esu buvęs Vilniuje ir Mask
voje tais reikalais daug kartų ir. 
su savo patirtimi esu dalyvavęs 
turto ir pinigų perkėlime j Lietu
vą. Kad valiuta būtų iškeista tam 
tikra preferencine rata, užsieny
je esąs turtas turi tapti Sovietų 
piliečio nuosavybe. Dovana yra 
keičiama oficialia rublio-dolerio 
verte, kuri svyruoja apie 70 ka
peikų už dolerį. Aišku, kad ten 
pirkimo galioje doleris yra-labai 
sumenkinamas. Kada užsienio 
turtas tampa sovietų piliečio 
nuosavybe, tuomet pakeitimo 
rata yra padauginta keturis kar
tus. Žodžiu — šimtas dolerių yra 
perverčiamas į 70 rublių ir 70 
rublių yra padauginama 4 kar
tus, taigi tampa 280 rublių. Šie 
pinigai savininkui išmokami ne 
rubliais, bet specialia valiuta, už 
kurią galima pirkti specialiose 
krautuvėse kitur sunkiai gauna
mas prekes, kaip automobilius, 
padangas, butus, šaldytuvus, 
televizijas, video aparatus ir 1.1.

Taip pervestas doleris pasida
ro ypatingai brangus, nes taip 
nupirktos prekės turi savo rinką 
ir gali padaryti paveldėtoją gana 
turtingu.-

Palikimų bei skolų pasikeiti
mas nėra tik į vieną kryptį tekan
ti srovė. Yra atsitikę, kad Lietu
voje gyvenąs žmogus palieka 
savo palikimą užsienyje gyvena
nčiam asmeniui. Tada paliktas 
turtas keičiamas į dolerius ir iš
mokama doleriais. Iki šiol šie pi
nigai buvo išmokami vadinamai
siais “čekiais”, kas nieko bendro 
neturi su mūsų piniginėmis per
laidomis — čekiais. Tai buvo 
užsienio valiutos piniginis viene
tas. Dabar Lietuvoje ar Rusijoje 
gyvenąs asmuo galės atidaryti są
skaitą doleriais ir juos iškeisti 
anksčiau minėta rata perkant au
tomobilius, butus ir kitas rinkti
nes gėrybes.

Paminiu paveldėjimą, kadan
gi tai yra dažniausias atsitikimas 
tarp lietuvių. Tačiau norint per
vesti sumas giminėms, nebūti
nai reikia mirti. Jeigu žmogus 
yra 70 metų ar daugiau, tai re
miantis jo testamentu galima nu
siųsti dalį ar visą pramatytą tartą 
šia preferencine 'rata. jaunesnio 
amžiaus atveju reikia gydytojo 
paliudijimo, kad testamentas yra 
daromas tam tikrų mediciniškų 
faktų akivaizdoje ir tada taip pat 
galima pervesti turtą ta pačia 
rata.

Nebūtinai reikia turtą perve
sti pagal testamentą. Turtas gali 
tapti sovietų piliečio nuosavybe 
ir kitais atvejais, kaip antai, 
žmonės buvo išskirti per karą, 
vyras ar žmona liko Lietuvoje. 
Jie susitaria be teismo, kad pusė, 
gyvenanti Amerikoje, turėjo 
mokėti alimentus (“alimony”) 
savo vyrui ar žmonai Lietuvoje 
ir tokiu būdu ši skola, kurią ame
rikietiškoji pusė yra skolinga an
trai pusei Lietuvoje, tampa so
vietų piliečio ar pilietės turtu. 
Visas turto pervedimas taip pat 
eina šią. naudi

kontroliuojame, kad pinigų 
neišeikvotų.

Palikimų tvarkymas Ameriko
je yra labai sudėtingas dalykas ir 
advokatus ar testamento vykdy
tojus reikia labai kontroliuoti. 
Dažnai, kada testamentai yra ne
komplikuoti, visa transakcija yra 
atliekama už 5 procentus. Užsie
nyje jie tūri mokėti nuo 5 iki 10 
procentų už neto gautus pinigus. 
Turint omenyje, kad pinigo 
vertė pakyla bent keturis kartus 
ir kad to pasėkoje pirkta prekė 
dar jo galutinį rezultatą pakelia, 
šios išlaidos yra labai prasmin
gos.

Visais šiais reikalais prašome 
kreiptis į Litas Legal Service, 86 
- 21 114th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Telef. 718 441 
-2929.

Prašom šį straipsnį išsikirpti ir 
pasilikti kaip gairą šiuos reikalus 
betvarkant. Ateityje planuojame 
išleisti knygelę kaip savo ekono
minį gyvenimą tvarkyti ir tuo pa
lengvinti savo rūpesčius ar tai 
jaunystėje ar tai senatvėje.

Vytautas Vebeliūnas, 
Chairman of Litas

ir
Valdas C. Duoba, 

advokatas

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsių

sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių 
ar šiaip spaudą parėmę:

Po 20 dol. — V. Paulauskas, 
Beverly Hills, Fla., kun. A. Ber- 
tašius, Paterson, N.J., B. B. Sa
kalai, Crozet, VA, K. Dule- 
vičius, Toronto, Ont., M. Biru
tis, Wayne, N.J., J. Petrėnienė, 
Richmond Hill, N.Y., D. An- 
druška, Roselle Park, N.J., E. 
Juškevičienė, St. Petersburg 
Beach, Fla., M. Pakutka, Brook- 
lyn, N.Y.

Po 15dol. — M. Gludą, Rock- 
ville Ctr., N.Y., V. Bigenis, Phi- 
ladelphia, Pa., V. Janavičius, 
Elizabeth, N.J., S. Vaičiūnas, 
Roselle, N. J., B. Kondratas, 
Quaker Hill, Conn., J. Tiškus, 
Greenwich, Conn.

Po 10 dol. —E. Liobė, Wood- 
haven, N.Y., M. Kleiza, Wood- 
h'aven, N.Y., R. Verba, St. Pe
tersburg, Fla., D. Grajauskas, 
Orlando, Fla., P. Lalas, Wey- 
mouth, Mass., L. Švelnis, 
Needham, Mass., L. Kulikau
skas, S. Ozone Park, N.Y., A. 
Kantakevičius, Richmond Hill, 
N.Y., F. Dippel, DaytonaBeach 
Shores, Fla., A. Povilauskas, 
VVoodhaven, N.Y., E. Pavelites, 
Brooklyn, N. Y.. J. Vaičiūnas, 
Toronto, Ont., S. Griežė, Dor- 
chester, Mass., P. Pecenkis, Eli
zabeth, N.J., A. Gražulis, Clif- 
ton, N.J., V. Šilėnas, Euclid, 
Ohio, J. Dainora, Newton, Pa., 
D. Uzas, Maspeth, N.Y., J. Cha- 
pulis, Brick Town, N.J., E. 
Okas, Baltimore, M D, A. Lo
pas, Wilton , Conn., S. Novic
kis, San Francisco, Calif., J. Iš
kauskas, Clifton, N.J., P. Tuti
nas, North Hampton, N.H., V. 
Barkus, Omaha, Nebr.

Po 5 dol. — P. Kiaunė, Roche- 
ster, N. Y., P. Vasiliauskas, 
Woodhaven, N.Y., A. Pinas, 
Lawrence, Mass., P. Kaladė, 
So. Boston, Mass., L. Amante, 
Highland Park, N.J., K. Senulis, 
Paterson, N.J., R. Laurenitis, 
Sunderland, Mass., J. 
Vaitkūnas, Lenox, Mass., dr. J. 
Skučas, Hilton, N.Y., J. Čemau- 
skas, Woodhaven, N.Y., P. Ur- 
butis, Lighthouse Pt., Fla., C. 
Vilnis, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Kondrotas, Richmond 
Hill, N.Y., J. Raymunt, New 
York, N.Y., J. Alekna, Elmont, 
N.Y., G. Gobis, Amsterdam, 
N. Y., J. Rūtenis, Hyannis, 
Mass., A. Bačiulis, Quincy, 
Mass., V. Galinienė, Richmond 
Hill, N.Y., A. Šaulys, Shore- 
ham, N.Y., V. Beleckas, Sunny 
Hills, Fla., L. Sprindžūnas, St.

mydis, Wooodhaven, N.Y., F. 
Botyrius, Nevv York, N.Y., Z. 
Vizbaras, VVorcester, Mass., S. 
Galdikas, Dorchester, Mass., A. 
Zabela, Jersey City, N.J., K. 
Čiurlys, North Brunsvviėk, N.J., 
F. Šabliauskas, Richmond Hill, 
N. Y., K. Miklas, Plainvievv, 
N.Y., A. Šimėnas, Dorchester, 
Mass., K. Lietuvninkas, VVorce
ster, Mass., dr. S. Skripkus, 
Kearny, N.J., A. Kvietkauskas, 
Linden, N. J., J. Dabrega, 
Brockton, Mass., A, Zikas, Can-% 
ton, Mass., I. Staskevičius, 
Bronx, N.Y., A. Ilgutis, Wood- 
haven, N.Y., J. Kiaušas, Harri- 
son, N.J., C. Stankaitis, Peter- 
son. N.J., M. Girnius, VVest- 
ford, Mass., B. Veitas, Milton, 
Mass., G. Popelienė, Brooklyn, 
N.Y., E. Rastenis, VVoodhaven, 
N.Y., kun. A. Janiūnas, Lavvren- 
ce, Mass., D. Kašėta, Brockton, 
Mass., K. Vainius, Maspeth, 
N.Y., kun. dr. M. Čyvas, Alba- 
ny, N.Y., V. Pimonovv, Brookli- 
ne, Mass., P. Kligys, Ozone 
Park, N.Y., VV. Zlioba, Jamaica, 
N.Y., P. Petrauskas, Shrevvsbu- 
ry, Mass., P. Gražulis, VVorce
ster, Mass., J. Belickas, VVood- 
haven, N.Y., F. Johnson, Rich
mond Hill, N.Y., A. Juškys, 
Bricktovvn, N.J., C. Rekešius, 
Hewitt, N. J., B. Mudėnas, 
VVorcester, Mass., K. Bačan- 
skas, Dorchester, Mass., V. 
Sližys, VVoodhaven, N.Y., E. 
Jankauskienė, VVoodhaven,. 
N.Y., dr. D. DeCesare, Cran- 
ston, R.L, M. Savinis, Houstort, 
TX., E. Raudys, Linden, N.J., 
V. Balalis, Port Monmouth, 
N.J., B. Skrabulis, N. VValpole, 
Mass., J. Kapočius, Cotuit, 
Mass., M. Ridikas, Afton, N.Y., 
J. Stankaitis, Orchard Park, 
N.Y.

Po 5 dol. V. Bakšys, Dorche
ster, Mass., A. Trainovich, Ar- 
lington, Mass., D. Kavaliūnas, 
Bronxville, N.Y., L. Jankau
skaitė, brooklyn, N.Y., dr. V. 
Mantautas, West > Hartford, 
Conn., L. Nelson, VVaterford, 
Conn., C. Meseika, Jamaica, 
N.Y., M. Balčiūnienė, VVoodha
ven, N.Y., E. Meilus, Jr., Au- 
bum, Mass., H. Anthaney, So. 
Boston, Mass., F. Rogers, Nu- 
tley, N.J., kun. J. Tamolonis, 
Somerville, N.J., K. Zauka, N. 
Providence, R. L, V.’ Liule- 
vičius, Chicago, 111., A. Samušis, 
Richmond Hill, N.Y., kun. P. 
Žemeikis, Elizabeth, N.J., Z. 
Kizienė, Chicago, III.

Po 4 dol — B. Karmazinas, 
Groton, Conn., A. Bielskus,

Petersbui :h, Fla., A. Rj- Ridgewood, N.Y.

J. ir A. Glebauskai

AUKSINE VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTIS

Juozas ir Ona (Markūnaitė) 
Glebauskai iš South Dennis, 
Mass., atšventė savo vedybų 50 
metų auksinę sukaktį liepos- 2, 
šeštadienį, su padėkos mišiomis, 
kurias aukojo kun. A. Abračin- 
skas ir kun. VV. VVolkovich Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje Norwood, Mass. Čia 
jie pirmą kartą apmainė aukso 
žiedus ir prisiekė krikščionišką

VASAROTOJŲ CHORO 
KONCERTAS KENNEBUNKPORTE

Pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte didelį sujudi
mą sudaro vasarvietės choro 
koncertas. Jaugei!ė metų kaip tie 
koncertai rengiami. Anksčiau 
choristus rinko ir į chorą būrė, 
juos mokė ir dirigavo smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas. Jis 
mirė prieš penketą metų. Tada 
perėmė jo sūnus Vytenis.

Po 3 dol. — R. Bagdonas, Or- 
mond Beach, Fla., O. Osmol- 
skis, Richmond Hill, N.Y., J. 
Navikas, E. Hartford, Conn., J. 
Sciukas, Seymour, Conn., A. Ai
stis, Temple Hills, Md., H. Ba- 
lawick, Philadelphia, Pa., V. 
Cižauskas, Detroit, Mich., dr. 
J. Gimbutas, Arlington, Mass., 
O. Šavkauskas, VVorcester, 
Mass.

Po 3 dol. — B. Udalovas, St. 
Petersburg, Fla., C. Genevich, 
Brooklyn, N.Y., M. Tamulis, 
Keene, N. H., B. Januškevi- 
tienė, VVoodhaven, N.Y.

2..50 dol. — P. Baltis, Mililani 
Town, HI

Po 2 dol. — H. Januškevičius, 
Yonkers, N.Y., A. Beard, New 
Palts, N. Y., V. Dubickas, Chica
go, 111., V. Kidolis, VVoodhaven, 
N.Y., V. Scheibis, Richmond 
Hill, N.Y.

Po 2 dol. — V. Zmuidzinas, 
Rochester, NY, S. Džekčiorius, 
Amsterdam, N.Y., V. Li n artas, 
Berryville, Ark., V. Kasniūnas, 
Beverly Shores, Ind., St. Casi- 
mir’s Rectory, VVorcester, 
Mass., S. Dirsa, Brighton, 
Mass., B. Liogys, Brooklyn, 
N.Y., M. Ulėnas, Richmond 
Hill, N.Y., A.Varnas, Slidell, 
IA. M. Balčiūnienė, Sunny 
Hills, Fla., L. Vencius, Thomp
son, Conn.

Po 1 dol. — A. Kazlas, Cleve- 
land, Ohio, N. Sakalauskas, En- 
field, Conn.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija. 

meilę ir ištikimybę prieš 50 
metų. Kai jiedu dar kartą pakar
tojo savo ištikimybės priesaiką, 
šalia stovėjo liudininkais Bronius 
ir Ona Kudirkai, kurie buvo pir
muoju pabroliu ir pirmąja pa
merge prieš 50 metų. Iškilmin
gus pietus suorganizavo arti
miausi giminaičiai Walter B. 
Virginski ir jo žmona Janet iš 
Westerly, R. L, Beacon Restau- 
rant, VValpole. Šventėje dalyva
vo apie 100 svečių, kai kurie net 
iš Chicagos.

VV. B. V.

Šiemet dr. Vytenio Vasyliūno 
nebuvo, bet vasarotojai vistiek 
susibūrė ir rugpjūčio 3 surengė 
koncertą. Pasitelkė Eleonorą 
Dow, vietinę pianistę ir gerą 
muzikę. Ji ir pravedė visą kon
certą. Atliekamus kūrinius ap
tarė nuolatinė šių koncertų in- 
terpretatorė Elena^ Vasy- 
liūnienė.

Koncerte buvo atliktos 9 dai
nos, du duetai. Taip pat pasirodė 
ir smuikininkas Julius Veblaitis.

Choro dainos

Choras pradžioje atliko: Šlama 
šilko vėjas — Z. Židžiūno, Mer
gužėlė lelijėlė — J. Bendoriaus, 
Siuntė mane — Liaudies dainą, 
harm. A. Mikulskio, Per girią gi
relę — liaudies daina, Mergaitė
— nežinomo Autoriaus.

Bronė Stravinskienė ir Igoris 
Kučiauskas duetu atliko: Berne
lis tinginėlis, Eikim mudu abu
du.

Pasirodo smuikininkas
J. Veblaitis

Tuo metu vasarvietėje atosto
gavo smuikininkas Julius Veblai
tis, kuris savo instrumentui ski
ria daug laiko, kas kartą vis la
biau jį apvaldydamas.

Šiemet koncerte jis atliko 
šiuos: Meilės džiaugsmas — 
Giovanni Martini, Angelo sere
nada— Giovanni Braga, Humo
reska — Anton Dvorak, Gavotas
— Franz Gossec.

Pianinu palydėjo ta pati pia
nistė Eleonor Dow, Smuikinin
kas turi malonų toną, ir jo atlikti 
kūriniai tikrai įspūdingai nu
skambėjo.

Vėl grįžta choras

Į sceną vėl grįžo choras irt, 
atliko šias dainas: Broliai žemę 
išpūrenę — F. Strolios, Stoviu 
aš parimus — nežinomo auto- 
riaus^Žygis į Vilnių — K. V. Ba-

ARVYDAS SABONIS 
ŽAIS OLIMPIJADOJE 
SOVIETŲ RINKTINĖJE -

New York Times rugpjūčio 30 
d. laidoje įdėjo žinią, kad rusų 
žinių agentūra Tass pranešė, jog 
Arvydas Sabonis žais sovietų 
krepšinio rinktinėje vasaros 
olimpijadoje Seoule. Sovietų 
krepšinio rinktinės vyr. treneris 
A. Gomelsky pasakė, kad Sabo
nis sovietų specialistų daktarų 
buvo pripažintas pilnai pa
sveikęs ir pajėgus žaisti olimpija
doje. Pats Arvydas apie tai nieko 
nekomentavęs.

VVORCESTER, 
MASS.
Pasiryžom e — Ištesėjome

Praėjusių metų birželio 6 d., 
Sekminių išvakarėse, Romoje, 
Santa Maria Maggiore baziliko
je, popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas rožančių, paskelbė 
Marijos Metus.

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Sąjungos 5-tos
kuopos Worcesteryje narės pasi
ryžo per visus Marijos Metus 
kiekvieną sekmadienį prieš lie
tuviškas mišias Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
kalbėti rožančių ir Marijos Metų 
maldą. Jos, nežiūrint vasaros ka
rščių, žiemos šalčių, blogo oro, 
duotame pasiryžime ištesėjo.

Šiemet Marijos Metai užbaigti 
rugpjūčio 14. Vyrų choras, vado
vaujamas vargonininkės muz. O. 
Keršytės, nežiūrint, kad tempe
ratūra siekė 90 su viršum laip
snių karščio, dar įpynė gražiau
sią rožę į mūsų maldų vainiką. 
Jie per mišias giedojo tik Marijos 
garbei skirtas giesmes. Ypatingai 
jautriai skambėjo “Nuženk nuo 
akmens, o Marija”.

i

Marijos Metus užbaigėme, bet 
meilė Marijai ne tik tepasilieka 
gili visados mūsų širdyse, bet 
skleiskime ją ir visoje mus supa
nčioje aplinkoje, nes esame vai
kai Marijos žemės, į kurią ji atėjo 
Šiluvoje ir pasėjo krikščionybės 
sėklą, o mes iš meilės ir dėkingu
mo išpuošėme Lietuvą Jos gar
bei skirtomis šventovėmis.

— Dėkokime už visas malo
nes, gautas per šiuos metus, nes 
jos visos ateina per Marijos ran
kas. Dėkokime už visus 
sąjūdžius, kurie vyksta šiuo 
metu pavergtoje mūsų tėvynėje 
ir džiugina brolių bei sesių šir
dis, bet taip pat karštai maldau
kime, kad Ji užtartų pas Au
kščiausią, kad tie vykstą 
sąjūdžiai bei demonstracijos 
būtų sėkmingi ir atneštų Lietu
vai laisvę.

J. M.

naičio, Lietuva brangi—J. Nau
jalio.

Prie paskutinės dainos prisi
jungė visi klausytojai. Daina nu
skambėjo visus pagaudama.

Chore dainavo

Sopranai: Bronė Stravin
skienė — Chicago, 111., Eva 
Skudžinskienė — Baltimore, 
Md., Janina Brazauskienė — 
Baltimore, Md., Birutė Kozi- 
cienė — Vernon Hills, III., Ona 
Jesiūnienė, Phillips, WI.

Altai: Danutė Rogers — Nu- 
tley, N.J., Roma Krušinskienė, 
Phila, Pa., Liusė Garbienė — 
Kansas, M. Murauskienė, 
M.T.L., G. Aleksandravičienė 
— Comedient, Ct.

Tenorai: Julius Veblaitis — 
Union, N.J.,Balys Brazauskas— 
Baltimore, Md.

Bosai: J. Palonis — Green 
Brook, N.J., Antanas Krušin- 
skas, Phila, PA., Marius Sodonis 
— Juno Beach, Fla., Justinas 
Buivys— Baltimore, Md.,Igoris 
Kučiauskas — Baltimore, Md.

Kaip įprasta, po koncerto 
buvo gražios vaišės, (p.j.)



PETRAS GRAŽULIS 
IŠKELTAS J MORDOVIJĄ

(Vilnius liepos 29. LIC) Lietu- (1988 liepa Nr. 13) apie žiaurias 
vių Informacijos Centras pra- gyvenimo sąlygas Pravieniškių 
neša, kad liepos 22 Petras • lageryje, kalbama, kad Lietuvoj 

bus steigiama komisija Pravie-Gražulis buvo išvežtas iš Pravie
niškių lagerio į Mordoviją. Tai 
buvo pasakyta kun. Kazimierui 
Gražuliui, jam nuvykus prieš 
porą dienų į lagerį aplankyti 
brolį. Pravieniškių lagerio admi
nistracija atsisakė kun. 
Gražuliui išaiškinti ar jo brolis 
buvo perteistas bei kodėl ir tik
sliai į kurį lagerį jį išvežė. 
Gražulio artimieji spėlioja, jog 
tai yra "paprasčiausias kerštas, 
kad Vakarai atsiliepė” į Petro 
pagalbos šauksmus. Nors praei
tais metais buvo panaikintas 
Mordovijos politinis lageris, kur 
kalėjo Vytautas Skuodis, kun. 
Sigitas Tamkevičius ir kiti 
sąžinės belaisviai, ten dar yra 
daug kriminalinių lagerių. Dėl 
pasirodžiusio straipsnio LKP C K 
leidžiamame Švyturio žurnale

NIJOLĖS SADŪNAITĖS 
KOMENTARAS
APIE VASARIO 16-OSIOS
UŽPUOLIUS

(Vilnius, gegužės 3, LIC) Va
karus pasiekė Nijolės Sadūnaitės 
komentaras apie neteisėtus mili
cijos užpuolius vasario 21 d. 
prieš dr. Algirdą Statkevičių. 
Joną Protusevičių ir Andrių Tuč
kų, praneša Lietuvių Informaci
jos Centras. Pateikiame to pa
reiškimo pilną tekstą.

1988 vasario 21 Lietuvoje 
buvo paskutinė šovinistinių anti- 
patriotinių, anti-nacionalinių ek
stremistų siautėjimo diena akci
joje, siekiančioje bet kokiomis 
priemonėmis užgniaužti Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
70 metų jubiliejaus minėjimą. 
Tą dieną Šv. Mikalojaus 
bažnyčios apgulimas tęsėsi jau 
nuo ankstyvo ryto. Milicininkai 
ir raudonais raikščiais ant ranko
vių nešioję draugovininkai apie 
bažnyčią ir esančią prie jos ai
kštę, o taip pat ir gretimose 
gatvėse stovėjo išsidėstę viduti
niškai per 1-2 metrus vienas nuo 
kito kaip ir Vasario 16-tą dieną.

llVal., pasibaigus pamaldom 
ir vos pro šventoriaus vartus 
išėjus, ant šaligatvio milicininkai 
užpuolė gydytoją-psichiatrą Al
girdą Statkevičių, ekonomistą 
Joną Protusevičių, ir vaistų fa
briko darbuotoją Andrių Tučkų. 
Žvėriškai elgdamiesi įgrūdo juos 
į milicijos automašiną ir nuvežė 
į Tarybų rajono milicijos skyrių, 
vertė pasirašyti fiktyvinį raštą, 
kur tvirtinama, kad jie gatvėje 
stumdėsi ir keikėsi. Tuo tarpu 
jie ramiausiai stovėjo prisiglaudę 
prie šventoriaus tvoros.

Nakčiai juos nuvežė į laikino 
Įkalinimo būstinę, o vasario 22 
rytą į Tarybų rajono liaudies tei
smą ekstriniam teismo 

PL IV-ojo Kultūros Kongreso koncertas birželio 26 Toronte. Diriguoja muz. Dalia 
Viskontienė. Akomponuoja muz. Jonas Govėdas. Dainuoja jungtinis Dievo Motinos 
parapijos choras iš Clevelando ir Toronto Volungės choras. Nuotr. St. Dabkaus

niškes peržiūrėti.
Petro Gražulio gynimo komi

tetas, reaguodamas į šią žinią, 
paskelbė kreipimąsi šiuo klausi
mu į TSRS Generalinį prokuro
rą. Pateikiame kreipimosi pilną 
tekstą.

TSRS Generaliniam prokuro
rui

Petro Gražulio gynimo komi
teto

K R EI P I M A S I S
Komitetui žinoma, kad 1988 

liepos 22 d. politkalinys Petras 
Gražulis buvo išvežtas iš Pravie
niškių konclagerio OC 12-8 prie 
Kauno kažkur į Mordovijos kon- 
clagerį. Administracija atsisakė 

posėdžiui.Ten dalyvaujant vie
nam milicininkui ir teisiant 
suimtuosius po vieną atskirai, 
Tarybų rajono liaudies teismo 
pirmininkas Gudinąs, remdama
sis vien 100% melagingais milici
ninkų ir draugovininkų parody
mais, neleisdamas pasinaudoti 
advokato paslaugomis, neleisda
mas duoti parodymus liudinin
kams, visai nekreipė dėmesio į 
pačių teisiamųjų parodymus ir 
A. Statkevičiaus raštišką reikala
vimą nubausti visus elementa
raus žmogiškumo pažeidėjus ir 
taraybinių įstatymų laužytojus, 
vietoj to, Gudinąs pasakė. “Jūs 
žinote kokia šiomis dienomis 
padėtis. Reikia įeiti ir į milicinin
kų padėtį.”

A. Statkevičių nubaudė 30 ru
blių bauda, Protusevičių 12 
parų, Tučkų 10 parų daboklėj. 
Be to, minėtas teisėjas paskelbė 
jog teismo nuosprendis galutinis 
ir neapskundžiamas. Taip buvo 
susidorota su taikiais ir dorais ti
kinčiaisiais išdrįsusiais eilinį sek
madienį nueiti į bažnyčią jau la
bai išvystyto amoralizmo, ek
stremistų siautėjimui tebevyk
stant.

A. Statkevičius atsisakė 
mokėti neteisėtą uždėti pabau
dą, ir tuojau po minėto teismo 
pasiuntė telegramą TSRS Gene
raliniam Prokurorui Rekunko- 
vui. Reikalavo nedelsiant atsta
tyti teisėtumą. 1988 kovo 11 d. 
raštu Vilniaus miesto proku
ratūra A. Statkevičiui pranešė, 
kad iš TSRS prokuratūros gauta 
telegrama reikalaujanti iš esmės 
peržiūrėti milicijos veiksmus. 
1988 kovo 23 d. raštu Vilniaus 
miesto tarybų rajono prokuroro

tiksliai nurodyti vietą. Žiaurias 
kalinio sąlygas Lietuvos teritori
joje esančio Pravieniškių koncla- 
geryje dalinai aprašė Audris Ku- 
trevičius Švyturio žurnalo 13 nu
meryje straipsnyje “Dešimt ne
vilties istorijų”. Autorius pasako
ja apie jaunuolius, kurie nepa
keldami administracijos nuo
laidžiavimo bei klęstinčio krimi
nalistų sadizmo, išnaudojimo ir 
prievartavimo, rydavo elektro
dus, varydavosi vinis j plaučius 
bei krūtis, tikėdamiesi bent 
trumpam pakliūti į ligoninę. 
Keli net nusižudydavo.

Primename, kad tokioje 
pažvėrėjusių nusikaltėlių aplin
koje Petras Gražulis praleido 
apie penkis mėnesius — iš jų 
mėnesį buvo laikomas karceryje. 
Už principingą laikyseną, pa
reiškimus, atkreipiančius 
valdžios dėmesį į konclageryje

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 2 psl.)

Žukausko, P. Širvio, V. Možiū- 
riūno, kitų Vilniuje dirbusių 
ir gyvenusių rašytojų ekspozici
niai kambariai, išlikę dokumen
tai, nuotraukos, asmeniniai daik
tai. Įsteigtas 1972 metais Vil
niaus rašytojų muziejus laikinai 
bazavosi P. Cvirkos gatvėje, bu
vusiame rašytojo Antano Ven
clovos bute. Buvo kaupiami fon
dai, kuriuose dabar yra jau dau
giau kaip 70 tūkstančių ekspona
tų, tyrinėjimas ir sisteminamas 
rašytojų epistoliarinis palikimas, 
rankraščiai, knygos, restauruoja
mi asmeniniai daiktai. Muzie
jaus ekspozicija, užimanti dau
giau kaip 2000 kvadratinių me
trų, pristato lankytojams 26 rašy
tojus,^ gyvenusius ir dirbusius 
Vilniuje. Greta senųjų vilniečių 
— O.Miciūtės, A. Žukausko, 
jaunesnės kartos jų kolegų V. 
Mozūriūno, A. Jonyno, P. Šir
vio, taip pat B. Radzevičiaus, čia 
galima susipažinti ir su K. Boru
tos, A. Griciaus, K. Korsako, 
T.Tilvyčio, P. Vaičiūno, kitų iš 
Kauno į Vilnių persikėlusių rašy- 

pavaduotojas S. Koziol A. Stat
kevičiui pranešė, kad jam pini
ginės baudos uždėjimas užprote
stuotas. Nežiūrint to, 1988 ba
landžio 13 d. Statkevičius iš Vil
niaus miesto Lenino rajono liau
dies teismo gavo kvietimą ba
landžio 14 d. atvykti į teismo 
posėdį, kur bus nagrinėjama jo 
byla 30 rublių baudos išieškoji
mo reikalu.

Kaip matome, nors Sovietų 
Sąjungoje Stalinas visais 
požiūriais kas dieną vis labiau 
smerkiamas, tačiau stalininis 
požiūris į nacionalinio klausimo 
sprendimą tebesitęsia. Per 70 
metų jau labai išvysta kraštutinio 
amoralizmo praktika skelbusi, 
kad komunizmas ir dorovė yra 
nesuderinami dalykai. Tai yra 
nelikviduota ir persitvarkymo 
periode.

(LIC)

įsivyravusią savivalę, admini
stracija atvirai grąsino jam susi
dorojimu ir išsiuntimu į Rusiją. 
Nepalaužus Petro Gražulio 
nežmoniškomis kalinimo sąlygo
mis karceriu, tikimasi jo dvasią 
sugniuždyti atskyrimu nuo 
Tėvynės, versdami visų pirmą 
patį Petro Gražulio areštą žmo
gaus persekiojimu (...) Mes pro
testuojame šio sąžinės belaisvio 
išsiuntimą iš Lietuvos, laikyda
mi tai dar viena režimo sugriežti
nimo priemone. Taip pat reika
laujame, vardan žmoniškumo, 
pastiprinti kalinimo kontroles, 
kad jos liautųsi būti neteisėtu su
sidorojimu.

1988 liepos 28
Nijolė Sadūnaitė, Robertas 

Grigas, Valerijus Senderovas 
(Maskva), kun. Kazimie ras 
Gražulis, Aleksandras Ogorod- 
nikovas (Maskva). (LIC)

tojų gyvenimu ir kūryba. Ekspo
zicija susideda iš dviejų dalių — 
memorialinės ir literatūrinės. 
Rašytojų baldai, kiti asmeniniai 
daiktai padeda atkurti kiekvieno 
jų kūrybinę aplinką, rankraščiai, 
laiškai, knygos, fotografijos — 
kūrybos raidą, literatūrinius 
ryšius. Vilniaus rašytojų muzie
jus bus plečiamas. Jau sukurtas 
projektas priestato, kuriame bus 
masinių literatūros renginių 
salė, fondų saugykla. Atlikus re
montą, kaip muziejaus padali
nys, atvers lankytojams duris ir 
A.Venclovos butas-muziejus. 
Primename, kad Vilniaus rašyto
jų muziejui priklauso ir V. My
kolaičio-Putino memorialinis 
butas-muziejus Liepos 21-osios 
gatvėje, literatūrinis A. Puškino 
muziejus Markučiuose.

Luokės liaudies etnografinis 
ansamblis “Šatrija” viešėjo Vo
kietijos Demokratinėje Respu
blikoje — Berlyne, Potsdame, 
Veimare, Buchenvalde, Leipci
ge. Didžiausias šios kelionės 
džiaugsmas buvo trys susitiki
mai: Berlyno priemiestyje, neto
li Dresdeno ir Veimare. Veima- 
riečiams, jau daugiau kaip dvi
dešimt metų bendraujantiems 
su Lietuva, neblogai pažįstamas 
ir mūsų profesionalusis, ir liau
dies menas, o kitų vietų gy
ventojai ne vienas prisipažino 
pirmą kartą išgirdęs lietuvių 
liaudies dainas, pamatęs šokius. 
Ansamblio pasirodymų sėkmę 
lėmė ne tik senosios daini
ninkės, bet ir nebloga V. Venc
kaus (bandonija), J. Mikutos 
(smuikas) Z. Jonikos (smuikas), 
V. Ariškaus (būgnelis) kapela, ir 
tai, kad viena ansamblio narė 
Luokės vidurinės mokyklos ger
manistė I. Širvienė — galėjo iš
versti į vokiečių kalbą mūsų 
atliekamus kūrinius, padėjo 
bendrauti su šios svetingos šalies 
žmonėmis.

Klojimų teatras yra labai sena 
liaudies vaidinimų forma, bet 
kurį laiką buvo pamiršta. Nauja
sis sąjūdis prasidėjo, kai 1983 m. 
Klaipėdos rajono “Jaunosios 
gvardijos” kolūkyje Lietuvos 
valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų studentai 
suvaidino pirmąjį spektaklį kloji
me — P. Venclovos “Elegija Jo
nui Biliūnui”. Dabar čia įvyko 
pirmoji klojimo teatro trupių 
šventė, kurioje dalyvvo scenos 
mėgėjai iš Kretingos, Jurbarko, 
Klaipėdos, Anykščių rajonų, 
Klaipėdos jūrų muziejaus ir ak
variumo žvejo sodybos, Švento
sios klojimo teatrai. Suvaidintos 
senos pjeses: L. Didžiulienės — 
Žmonos “Lietuvaitės”, Žemaitės 
“Mano gerasis”, “Stebuklingas 
daktaras” ir kiti. Kretingos rajo
no Požėlos kolūkis įsteigė klo
jimo teatro premiją už geriausią 
spektaklį. Šią premiją laimėjo 
Kretingos liaudies teatras (meno 
vadovas E. Radžius), suvaidinęs 
Vaižganto "Namai — pragarai” 
ir "Nepadėjus nėr ko kast”.

Arūnas Gudaitis su JAV senatoriumi Donald VV. Riegle, Jr., 
kurio įstaigoje jis dirbo kaip asistentas iki š.m. rugpjūčio mėn. 
VVashingtone, D.C. Nuotr. U. S. Senate

ARŪNO E. GUDAIČIO 
STUDIJOS

Arūnas E. Gudaitis, Antano ir 
Rimos Gudaičių sūnus, po pu
santrų metų darbo VVashingtone 
sugrįžo tęsti studijų New Yorko 
Universitete.

VVashingtone Arūnas dirbo 
JAV senatoriaus Donald VV. Rie
gle, Jr., (D. - M ichigan) įstaigoje 
kaip asistentas įvairiose vidaus 
politikos srityse, trade, commer- 
ce, judiciary, labor ir k.) Be to, 
jis aktyviai prisidėjo prie senato
riaus reikšmingų iniciatyvų lie
tuvių ir pabaltiečių klausimais.

Arūnas Gudaitis yra baigęs 
VVilliams kolegiją, VVilliam-

Šventė sutraukė daug žiūrovų. 
Jie dalyvavo žaidimuose, kartu 
dainavo.

Baigėsi savaitę Palangoje 
vykęs moderniųjų jaunimo šokių 
konkursas "Papūga 88”. Breiko, 
akrobatinio rokenrolo, modem 
šou, retro, džiazo atlikėjų 
grupėse varžėsi vaikinai, mergi
nos ir vaikai iš Maskvos, Lenin
grado, Rygos, Talino, Gorkio, 
Charkovo, Vilniaus, Kauno ir 
kitų miestų. Visas pirmąsias vie
tas merginų grupėse pelnė lietu
vaitės atlikėjos — kaunietės Ire
na Viršilaitė, Rūta Vitkauskaitė 
ir klaipėdietė Diana Gulivskaja. 
Specialūs prizai už išraiškingiau
sias scenos kompozicijas įteikti 
uostamiesčio mergaičių grupei 
“Hipnozė” ir kauniečių grupei 
kolektyvui “X ray”. Jaunimo 
šventės metu varžėsi rok, pop ir 
metalo grupės iš Vilniaus, 'Kau
no, Šiaulių, Šakių, Alytaus ir 
svečiai iš kitų respublikų. Tarp 
roko ir metalo grupių geriausiais 
pripažinti “Rokų” ir “Dykumos” 
kolektyvai iš Kauno.

Raseinių “Šatrijos” siuvimo 
gamybinio susivienijimo kiek
vienas mišraus choro koncertas 
dainininkams, jų šeimos na
riams, visiems raseiniškiams yra 
šventė. Nuo 1960 metų “Šatrijo- 
s” choras dalyvauja respubli
kinėse ir zoninėse dainų 
šventėse, tarprajoninėse meno 
saviveiklos apžiūrose, konkur
suose. Chore — apie penkia
sdešimt raseiniškių dainos entu
ziastų. Tarp jų — gražus būrelis 
dainininkų, kurie kolektyvė“nbo 
pirmosios repeticijos, žmonių, 
pelnusių pagarbą ir darbe, ir 
meno saviveiklos baruose. Ketu
riolika metų "Šatrijos” chorui va
dovauja Juozas Matkus, Lietu
von meno saviveiklos žymūnas.

Birštone po kapitalinio re
monto atidarytas kraštotyros 

stown, Mass. Gavęs Fulbright 
stipendiją, 1984 - 1985 Vakarų 
Europos politiką studijavo Kol- 
no universitete V. Vokietijoje.

Nutaręs mokslą tęsti poli
tinėje srityje, jis aukštąsias stu
dijas pradeda N.Y.U. teisės mo
kykloje. Ją baigęs, išvyks atgal į 
VVashingtoną, kur jau yra priim
tas į School of Advanced Interna
tional Studies Johns Hopkins 
Universitete.

Jis priklauso prie akademinio 
skautų sąjūdžio ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos. Šių metų va
sario mėnesį jis buvo vienas iš 
II-rojo jaunimo politinio semina
ro organizatorių ir neseniai buvo 
išrinktas j BATUN-o organizaci
jos tarybą.

muziejus. Atnaujinta jo ekspozi
cija daug plačiau nušviečia Birš
tono praeitį ir dartį. Fotografi
jos, dokumentai pasakoja, kaip 
kūrėsi ir augo kurortas. Fotogra
fijos atspindi Birštono apylinkių 
grožį, kaimo architektūrą, liau
dies meną, žmonių darbus.

Kauno paveikslų galerijoje 
atidaryta respublikinė akvarelės 
paroda. Lietuvos dailininkai jai 
pateikė apie du šimtus naujų 
kūrinių. Daugiausia darbų ek
sponuoja vilniečiai — Kazys 
Abramavičius, Ignas Budrys, 
Eduardas Urbonavičius ir kiti 
plačiai žinomi akvarelės mei
strai. Kaunui atstovauja Osval
das Jablonskis, Algirdas Lukštas, 
Petras Stauskas ir kiti. Keliolika 
akvarelių atvežta iš Klaipėdos, 
Panevėžio, Šiaulių ir kitų respu
blikos miestų. Ankstesnėse akva
relės parodose vy ravo peisažai. 
Šį kartą darbų tematika įvairesnė 
— dailininkai siekia ir šio žanro 
kūriniuose atspindėti laikmečio 
sudėtingumą, aktualiausias 
mūsų dienų problemas. Akvare
lių parodai pateikė ir Vincas Ki
sarauskas, Vytautas Šatas, Leo
nardas Tuleikis, kiti žinomi tapy
tojai.

Kapsukas. Prie miesto komu
nalinio ūkio valdybos įkurtas de
koratyvinių augalų kooperatyvas 
"Klevas . Kooperatyvo tikslas — 
vystyti dekoratyvinę sodinin
kystę, aprūpinti miesto ir rajono 
gyventojus dekoratyviniais žel
diniais. Kooperatyvas augins 
dekoratyvinius želdinius, taip 
pat vaismedžius, vaiskrūmius, 
vaistinius ir vitamininguosius 
sodo augalus, vienmetes ir dau
giametes gėles, — sako koopera
tyvo pirmininkas, komunalinio 
ūkio valdybos žemėtvarkininkas 
inžinierius Sigitas Samaitis. 
Kooperatyvo specialistai projek
tuos kolektyvinių sodų, sklypų 
želdinimą. K



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail, Adal

bertą Stanciką Lithuanian Artist 
and Diplomat. Apie jo gyvenimą 
rašo Feliksas Andriūnas, artimai 
dailininką pažinęs, cituojami lie
tuvių diplomatų atsiliepimai, jo 
kūrybą aptaria Paulius Jurkus. 
Įdėta 23 spalvotos reprodukcijos 
ir daug nespalvotų reprodukci
jų, įvairių paveikslų ir piešinių. 
Albumas i turi 156 puslapius į- 
rištas į kietus viršelius, išleistas 
gražiai ir skoningai. Kaina — 30 
dol. {

Rainer Maria Rilke — Sakmė 
apie Korneto Kristoforo Rilkės 
meilę ir mirtį.Vertė Henri
kas Nagys iliustravo Telesforas 
Valius. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, auto-

rius yra žymus vokiečių poetas, 
į lietuvių kalbą išvertė irgi 
žymus poetas Henrikas Nagys. 
Iliustravo irgi žymus lietuvių 
grafikas Telesforas Valius. Dalis 
iliustracijų yra medžio raižiniai. 
Kaina — 12 dol.

Dail. Povilo Purino monogra
fija su Fr. Whitaker įvadu. Re; 
produkcijos spalvotos, išleista la
bai gražiai. Kaina 20 dol.

Jurgio Juodžio — TAUTOS 
KELIU, paveikslai sukurti jo sti
liumi, beveik visi spalvoti, te
mos ištisai lietuviškos. Kaina 7 
dol.

Monografija apie dail. Juozą 
Bagdoną, parašė ir suredagavo 
Paulius Jurkus, daug nespalvotų 
reprodukcijų. Kaina — 5 dol.

BRIDGES — žurnalas lietuviškomis temomis an
glų kalba. Metlnėprenumerata 10 dol. Administra
cijos adresas: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DARBININKO SKAITYTOJAM

Darbininko administracijoje 
dar gaunama anglų kalba šie lei
diniai: — A Radiance in the Gu- 
lag, 6 dol. — N. Sadūnaitės. 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitia by Ch. 
T. Pichel, 8 dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias. 15 dol.: When the Soviets

Came... by R. Raid, 12 dol.; Lit- 
huania Minor by M. Brakas, 10 
dol.; Dr. Alexander Carolus 
Curtius, 4 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1.50 dol. už kny
gą. Šios bei kitos knygos, plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

į Palangą ir j Klaipėdą pkskursijos su pernakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS j LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų mimsiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

(DOMŪS LEIDINIAI , P ,urkau?J“’*'“”“- paša- 
•i ka-poema. 5 dol. .

L. Andriekaus, Atmink mane, <-■ K. Almeno, Sauja skatikų, ro- 
Rūpintojėli, poezija, 8 dol. . manas. 10 dol.

L. Andriekaus, Balsai iš ana- ’ K. Almeno, Lietingos dienos 
pus, premijuota poezija, 8 dol. Palangoj, romanas. 10 dol.

A. Kerulio, J. PrunskioirM. J. Vaišnio, Praktinė Lietuvių 
Valiukėno, Lietuviai tautininkai kalbos vartosena. 9 dol. 
komunistų kankiniai, 7 dol. ,. ■ J. Rūtenio, Vaivos Juosta,

J. Keliuočio, Dangus nusidažo eilės ir dialogai. 6 dol.
raudonai, 12 dol. <-į; . Šios ir kitos lietuviškos kny-

K. Girniaus, Partizanų kovos gos, plokštelės ir suvenyrai gau-
Lietuvoj, 10 dol. >• narna Darbininko administraci-

A. Rubšio, Islamas, religija, joje, 341 HighlandBlvd., Brook- 
kultūra, 5 dol. • / lyn, N.Y. 11207.

M. Blyno, Lietuvos senovės « 
palikimas, 5 dol.

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

J. Gintaro, Žodžiai nuo Ne
muno, eilės iš Lietuvos, 8 dol.

K. Grigaitytės, Marių vėjui 
skambant, poezija 4 dol.

M. Vities, Neparašyti laiškai, 
eilės iš Lietuvos 3 dol.

A. Rūtos, Daigynas, romanas.
12 dol.

J. Gliaudos — Atolas — Kora
lų sala, romanas. 11 dol.

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

Alės Rūtos — Žvaigždė vi
ršum girios, romanas, 5 dol. .

A. Gailiušio, Savanorio 
duktė,romanas. 9 dol.

A. Gailiušio, Visaip atsitinka, 
novelės, 4 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 
apybraiža apie šv. Kazimierą. 4 
dol.

J. Kaributo — Kelionė aplink
pasaulį, 4 dol. - -

Alės Rūtos, Margu rašto keliu.
10 dol.

Z. Rauiiničio, Kelias į sostą.
10 dol. / ,

Z. RauliriaiČioT* (Grobio ir nai;
kinimo žygis. 9 dol. „'

A. Budreckio, DLK Algirdas.
16 dol.

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

J. Miškinio, Lietuva ir Vilniuj 
pavergėjų sūkuriuose. 5.50dol.

V. Sruogienės, Lietuvos stei
giamasis seimas. 5 dol.

Č. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, > 
N.Y. 11207. 1
Prašau* pratęsti prenumeratą 1988 metam.

Vardas ir pavardė

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus leainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $......
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti $.....

Darbininko administracija la
bai prašo skaitytojų, kurie dar 
neapsimokėjo prenumeratos už 
1988 metus, atsiųsti Įdek galima 
greičiau privalomą mokestį. Pa
gal pašto reikalavimus turime 
sustabdyti laikraščio siuntimą į 
skolą. Visi, neapsimokėję prenu
meratos, yra atvirukais paraginti 
atsilyginti. Laukiame atsilie
piant be kito raginimo. Kortelių 
siuntinėjimas raginant net keletą 
kartų reikalauja laiko ir išlaidų. 
Už greitą atsiliepimą nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

& INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

i LIETUVOJE

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industries 
10401 South Roberts Road

- ; Palos Hills, Illinois 60465
Telefonas: (312) 430-0074

I INTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

: ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.
• !'): O *8 i- • - .

G.T. INTERNATIONAL Dėkoja visiems klijentams prisidėjusiems prie sėkmingo 
1988 metų kelionių į Lietuvą sezono.

G.T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos 
keliais. Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus artimiesiems Iš 
Lietuvos.
G. T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus artimiesiems 
iš Lietuvos.
JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ, KREIPKITĖS J G.T.!

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

Bdexter park PHARMACY ®
Wm. AnastasL B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas muš.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, Iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės Instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija Ir Antanas Ta* 
mošaičiai. įrišta j ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant — gavimui mortgičių.

Norj 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.

Clevelando šaulių Žalgirio kuopos valdyba 1987-88 metam.
Pirmininkas K. Ziedonis stovi kairėje. Nuotr. V. Bacevičiaus

Remkime Tautos Fondą įr 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073.’ 
Woodhaven, N.Y. 11421. r. t

SVARBŪS KOMPLEKTAI .

Juozo Brazaičio Raštai. Reda
gavo A. Skrupskelienė ir C.4" 
Grincevičius. 6 tomai įrišti į kiė-r 
tus viršelius. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 16 dol., persiunti

mui pridedama po 2 dol. už 
tomą. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Bronius Kviklys — “Lietuvos 
bažnyčios”. Stambiuose atski
ruose tomuoe Telšių, Pa
nevėžio, Kaišedorių vyskupijos, 
Kauno, Vilniaus arkivyskupijų I 
ir II tomai. Kiekvieno gausiai 
iliustruoto ir įrišto tomo kaina 23 
dol. Persiuntimui pridedama po 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DĖMESIO VISIEM: KASOJE yra žymiai pakelti santaupų certi- 
fikatų nuošimčiai! Pasiteiraukite ir perveskite certifikatus iš 
kitų bankų j lietuviškę KASĄ.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Čia galite gauti:
, _ Lietuviškas VISA korteles 

Pinigines perlaidas / - 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
įvairias paskolas

—Visos santaupos Federalinės agentūros apdraustos iki 100.000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kituš bankinius 
reikalus. $

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



MIRĖ JONAS GALMINAS
Rugpjūčio 21 Jamaica ligo

ninėje mirt Jonas Galminas, 
turėjęs Woodhavene krautuvę, 
kur buvo pardavinėjami lietuviš
ki suvenyrai, gintaras, lietuviški 
laikraščiai, knygos, plokštelės, 
tautiniai drabužiai, lietuviški pa
veikslai. Paskutiniu laiku jis vis 
labiau nykpirnyko, bet niekam 
nesiskundė, Pakirto jį vėžys.

Buvo pašarvotas M. Shalins 
šermeninėje. Laidotuvės buvo 
graudžios ir dramatiškos. Laido
jimui dieną paskyrė tik penkta
dienį. Du vakarus savo mirusį 
sūnelį aplankė senutė motina, 
kuri jau turi 89 metus. Ketvirta
dienio rytą ji savo bute griuvo ir 
nebegalėjo atsikelti. Vakare 
reikėjo šauktis policijos, sanita
rinės pagalbos. Buvo išlaužtos 
buto durys. Senutę rado ant 
grindų begulinčią. Tuoj buvo 
išvežta į Jamaica ligoninę. Taip 
ji ir nebegalėjo dalyvauti savo 
sūnaus laidotuvėse.

Ketvirtadienio vakare šerme
ninėje sukalbėta rožančius. Ap
silankė tik 10 žmonų.

Palaidotas rugpjūčio 26, 
penktadienį. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje mišias aukojo 
kun. Danielius Staniškis ir kun. 
Stasys Raila, kuris pažinojo ve
lionio gimines iš Lietuvos. Po 
mišių abiejų kunigų ir aštuonių 
žmonių velionis buvo palydėtas aomėjojietuviška.knyga, jos lei- 
į Cypress Hills kapines.

Jonas Galminas buvo gimęs 
1919 lapkričio 23 prie Tryšldų, 
Žemaitijoje. Vėliau jo motina il
gai gyveno Papilėje, kur turėjo 
krautuvę. Jonas gimnaziją baigė 
Mažeikiuose, karinę prievolę 
atliko Karo Mokykloje. Ekono
miją studijavo Vilniaus universi
tete.

Karo audros išbloškė abu į Vo
kietiją. Po karo greitai išvyko į 
Paryžių, o iš ten į Ameriką. Į 
Ameriką atvyko apie 1947 me
tus. Apsigyveno New Yorke.

Pradžioje Jonas tarnavo Lietu
vos konsulate, vėliau pats ėmė 
organizuoti savo pramonę. Jis 
buvo suorganizavęs dirbtuvę, 
kurioje gamina metalams šlifuot? 
tam tikras pagalvėles - buffers. 
Jo įmonėje darbo gavo eilė nau
jųjų ateivių, tąsyk atvykusių iš 
Vokietijos. Jonukas visiem pa
tarnavo ir padėjo. Šią dirbtuvėlę 
išlaikė per dešimtį metų.

Tuo pačiu metu jis ekonomijos 
studijas tęsė New Yorko Univer
sitete, jas baigė magistro laip
sniu, buvo pasirengęs siekti dok
torato, bet vis labiau įsitraukė į 
savo pramonę.

Šaukia senelis knygnešys

Jonas neišsiteko savo dirb
tuvėje, vis kažko ilgėjosi. Susi- 

dimu. Jonui atsišaukė praeitis. 
Jo senelis, Feliksas Galminas,

PETRUI ČEPUI,

skautui vyčiui, mūsų skautavimo jaunystės draugui, 
tragiškai žuvus automobilio katastrofoje, jo tėveliams 
Valentinai ir Gintarui Čepams, sesutei Rasai ir visiems 
artimiesiems nuoširdžię užuojautą reiškia giliame 
liūdesyje likę

New Yorko skautai ir skautės

PETRUI ČEPUI

tragiškai žuvus, tėvams—Valentinai ir Gintarui, sesu
tei Rasai, seneliams Lidijai Čepienei, Onai ir Alfonsui 
Ščiukams, krikšto motinai Daliai Ščiukaitei ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžię užuojautę.

JAV LB Bostono apylinkės valdyba

ADOLFUI DIMUI

mirus, žmonai dr. Stefanijai Dlmlenel reiškiame gilia 
Ir nuoilrdžlę užuojautę.

Irena ir Vytautas Alksniniai 
Birutė ir Vytautas Ignai

minu, giliai užjaučiame dukterj mlelę irenę Garunkš- 
tienę iu šeima.

ZINAIDAI DAUGVILIENEI

Irena ir Jurgis Okuniai

PETRUI ČEPUI
skautui vyčiui, tragiškai žuvus automobilio katastro
foje, didelio skausmo valandoje nuoširdžię užuo
jautę reiškiame jo tėveliams, Valentinai ir Gintarui Če
pams, seseriai Rasai ir kitiems artimiesiems.

Vida, Algis Jankauskai ir jų vaikai 
Auksė, Nina, Laima, Jonas ir Gina

ANTANUI REVENTUI 
mirus, nuoširdžię užuojautę reiškiu mielai žmonai 
Bronislaval ir sūnums su šeimomis.

Aleksandra Arūnaitė-Pakalkienė

buvo knygnešys, lietuviškojo 
rašto skleidėjas, draudžiamos 
spaudos bendradarbis, išspau
sdinęs knygelę apie bites, buvęs 
Amerikoje, išjos grįžęs 1908, vėl 
bendradarbiavęs spaudoje. Po 
pirmojo pasaulinio karo, su
sikūrus nepriklausomai Lietu
vai, jis iki 1922 metų buvo Telšių 
apskrities valdybos pirmininkas.

Ta praeitis veikė Joną. Jis lik
vidavo savo įmonę ir įkūrė spau
stuvę. Šuolis buvo tikrai rizikin
gas, nes spaustuvė reikalauja di
delės patirties, o jos Jonas ne
turėjo.

Leidžia knygas
Organizuodamas spaustuvę, 

visą dėmesį skyrė lietuviškai 
knygai. Jis išleido keletą knygų. 
Dažniausiai jas surinko ir išspau
sdino pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Knygos išleistos 
gražiai, bent kelios jų yra sta
linės knygos — su gražiomis iliu
stracijomis, didelio formato.

Pirma išleido St. Lauciaus 
poemą “Respubliką”, po to Jono 
Aisčio poezijos rinktinę “Poezi- nątvės. Jai reikia nuolatinės glo- 
ją”, antrą laidą. Išleista labai ge
rame popieriuje.

Po to išleido dvi liuksusines 
knygas — A. Baranausko Any
kščių Šilelį, Maironio Balades. 
Abi knygas iliustravo dail. Pra
nas Lapė. Taip pat kaip repre- 
zentancinę knygą išleido Sibiro 
maldaknygę. Vėliau išleido Liu
do Dovydėno Mes valdysime pa-

CHICAGO, ILL.
KazimieriečiŲ šventė

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
taip ir šiemet rugpjūčio viduryje 
atšvęsta seselių sukaktuvinė 
šventė. Šiemet Chicagoje, Šv. 
Kazimiero seselių motiniškame 
name rugpjūčio 13, šeštadienį, 
šešios seselės minėjo savo vie
nuolinio gyvenimo 50 metų su
kaktį, p viena — 25 metų su
kaktį.

Minėjimas pradėtas mišių 
auka seserų koplyčioje. Su vy
skupu Aivaro Corrada,SJ, iš Wa- 
shingtono, D.C., arkivyskupijos 
koncelebravo šie kunigai: Ri- 
chard Bulwith, Petras Cibulskis, 
MIC, John Harrington, Jonas 
Kuzinskas, John Manz, Jurgis 
Šarauskas, Ignas Urbonas, Alfre
das Žemeikis ir Petras Žemeikis. 
Ceremonijoms vadovavo kun. 
Stanislovas Gaučias. Presbiteri
joje dalyvavo ir vysk. Vincentas 
Brizgys. Pamokslą pasakė kun. 
Jurgis Šarauskas. Giedojo Šv. 
Kazimiero seselių choras, vado
vaujamas seselei Teresės Papšis. 
Apeigų knygutės viršelį nupiešė 
sesuo M. Mercedes

Auksinį jubiliejų šventė: se
suo Joanetta Juškauskas iš Šv. 
Kazimiero parapijos, Philadelp- 
hia, Pa., sesuo Nicola Šokas iš 
Šv. Andriejaus parapijos, Phila- 
delphia, Pa., sesuo Regina Janu
są iš Šv. Juozapo parapijos, 
Scranton, Pa., sesuo Ignata 
Žemeikis iš Šv. Roko parapijos, 
Montello, Mass., sesuo Regi- 
nald Tamulevičius iš Šv. Roko 
parapijos, Montello, Mass, se
suo Josetta Petraitis iš Motinos

šaulį — anglišką laidą.
Savo leidyklą pavadino Romu

vos vardu. Romuva buvo toji vie
ta, kur buvo saugoma šventoji 
ugnelė. Dabartinė jo Romuva 
turėjo saugoti lietuvišką žodį, 
kuris taip pat jam buvo šventas.

Įsteigė ir knygyną - krautuvę 
Romuvos vardu, kad per jį sklei
stų lietuviškas knygas į visuo
menę. Toje krautuvėje ilgus me
tus dirbo jo motina Jusefina Gal- 
minienė. Dirbo tol, kol pajėgė. 
Kai nepajėgė, jau budėjo sūnus 
Jonas. Iš tos Romuvos jį sunkiai 
sergantį ir parvežė namo.

Negalėdama išsiversti iš lietu
viškos knygos spausdinimo ir 
platinimo, jis daug metų dirbo 
New Yorko miesto įstaigose, dir
bo socialinės jShgelbos skyriuje, 
buvo inspektorius. Iš to skyriaus 
ir išėjo į pensiją.

Motinos likimas

Senutę motiną prižiūrėjo 
sūnus, bet jo nebėra. Ji nemoka 
angliškai, stipriai paveikta se- 

bos. O kas dabar ją globos?
Esame sukūrę dideles organi

zacijas, didelius fondus, bet so
cialinė globos veikla tokia maža, 
neorganizuota. Kaip ironiška, 
kaip skaudu, kad knygnešių vai
kai turi likti be pagalbos ir be 
globos senatvėje, ar neturėtų 
tuo labiau susirūpinti Lietuvių 
Bendruomenės veikėjai, (p.j.)

Geros Patarėjos parapijos, Auro
ra, III.

Sidabrinį jubiliejų šventė se
suo Theresa Dabulis iš Apreiški
mo parapijos, Brooklyn, N.Y.

Sveikinimai ir geriausi linkėji
mai visoms jubiliatėms! A. D. S.

ŠV. RAŠTO LAIDOS

Nuo to laiko, kai 16-ojo šimt
mečio viduryje Gutenbergas 
Mainze pirmą kartą atspausdino 
Bibliją, Šventasis Raštas iki da
bar buvo išverstas ir atspausdin
tas 1,884 kalbomis.

Tai pranešė Stuttgarte, Fede
racinėje Vokietijoje, veikiantis 
vadinamasis “Biblijos Centras”, 
besirūpinantis Švento Rašto pla
tinimu krikščioniškame pasauly
je. Centras atkreipė dėmesį, kad 
vien praėjusiais metais Naujasis 
Testamentas buvo išverstas į 38 
retas kalbas.

Centro specialistai yra nu
statę, kad pasaulyje, neįskaitant 
tarmių, yra iš viso 6,760 kalbų, 
iškurių 2,790 tebėra šnekamos.

PAKEISTA 
PALAIMINTOJO 
ARK. J. MATULAIČIO 
ŠVENTĖ

Lietuvos vyskupų konferenci
jos prašymu apaštalų Sosto Die
vo Kulto Kongregacija 1987 spa
lio 17 d. dekretu palaimintojo ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio 
šventės dieną iš sausio 27 per
kėlė į liepos 12. Tai padaryta tuo 
tikslu, kad tikintieji galėtų gau
siau dalyvauti iškilmėse, nes 
sausio 27 Lietuvoje paprastai 
būna gana dideli šalčiai.

1IM0S—

niko linksmybės ir įvairumai, —»* 
veiks lietuviškų valgių stalas, 
bus įvairių dovanų paskirstymas, 
šokiai, kuriem gros J. Paseikos 
orkestras.

Dailės paroda
Cambridge viešosios bibliote

kos patalpse nuo rugpjūčio 22 iki 
rugsėjo 3 vyksta Irenos Mano- 
maitienės darbų paroda. Ji lan
koma bibliotekos darbo valando
mis. Išstatyta 10 aliejinių paveik
slų kurių tematika — gėlės ir 
Kauno vaizdas. Lankymas ne
mokamas. Paroda domisi ne tik 
lietuviai, bet ir amerikiečiai.

Tradicinis piknikas
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 

vienuolyno tradicinis piknikas 
įvyks rugsėjo 5, Darbo dieną. Jis 
pradedamas mišiomis 11 vai. 
Mišias aukoja kun. Justinas Ste
ponaitis. Po mišių prasidės pik-

JA arija 
pagerbta 
brooklyne
Gražios, širdį veriančios 

giesmės ir maldos pripildė 
Apreiškimo parapijos bažnyčią, 
rugpjūčio 14-tos popietę, kada 
apie 100 Marijos ištikimų 
•gerbėjų atvyko į jos iškilmes. 
Nors lauke vargino rekordinis 
karštis ir drėgmė, jie iškilmingai 
uždarė Marijos metus, kuriuos 
prieš metus buvo paskelbęs 
mūsų Šv. Tėvas.

Įeinant į bažnyčią dvasiškiams 
ir patarnautojams, nešantiems 
Aušros Vartų Marijos paveikslą, 
galingai skambėjo Sveika Mari
ja. William Kučinskas, parapijos 
tarybos narys, padėjo paveikslą 
ant altoriaus, kuris buvo papuoš
tas raudonomis rožėmis ir dega
nčiomis žvakėmis. Popiežiaus 
Marijos metų malda buvo per
skaityta lietuviškai ir angliškai 
vyskupo Pauliaus Baltakio, 
OFM ir kun. Danieliaus Staniš- 
kio. Šioje maldoje Popiežius pri
mena dvi tautas, kurios šiais me
tais švenčia ypatingas šventes. 
Mes lietuviai tik ką užbaigėm 
mūsų 600 metų krikščionybės iš
kilmes. Šiais metais, Rusija nuo 
šv. Vladimiro atsivertimo gali 
didžiuotis 1000 metų krikščio
nybės sukaktimi. Tad šią dieną 
šie krikščionys susijungė Marijos 
pagerbime. Nors tautas skiria 
istorija ir geografija, jas jungė 
bendra malda ir meilė Marijai 
uždarant jos metus.

Susijungimo vaidmenį 
įspūdingai atliko floly Virgin 
Protection Cathedral choristai iš 
Manhattano, vadovaujami Bar
baros Hackman. Atliko kelias bi- 
zantiniško stiliaus giesmes.

Kaip ir visuomet, Apreiškimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko Viktoro Ralio, pradžiugi
no klausytojus, nors diena buvo 
tvanki ir varginanti. Čia gražiai 
pasirodė solistė Rasa Bobelytė- 
Brittain. Abiem choram dalyviai 
nesigailėjo nuoširdaus oloiimo

Iškilmėse dalyvavo vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, kun. Vytau
tas Palubinskas, kun. Vytautas 
Pikturna, kun. Antanas Račkau
skas ir kun. Danielius Staniškis. 
kuris organizavo šias iškilmes.

Kun. Palubinskas perdavė ke
lias teologiškas mintis apie Mari
ją lietuviškai. Kun. Danielius 
kalbėjo apie Mariją kai p visų kri
kščionių motiną.

Manau, kad Marija tikrai mei
lingai pažvelgė į savo skirtingų 
tautybių vaikus, čia susirinku
sius ją pagerbti.

B. Š.

Įvairius spaudos 
lieka pranciškonų 
Brooklyne. Skambinti 718 827- 
1350.

darbus a t- 
spaustuvė

Dėmesys Vasario 16-tos 
gimnazijai

Laisvės Varpo radijas, 
rugpjūčio 21 perdavė Alfonso; 
Petručio platų pasikalbėjimą su. 
Vasario 16-tos gimnazijos direk
toriumi Andrium Šmitų. Išryš
kintas gimnazijos vaidmuo ne tik 
Vokietijos, bet ir viso laisvojo pa
saulio lietuviams. Vakarų Vokie
tijos parama tai gimnazija, reika
las surinkti lietuviams nustatytą 
sumą, kad nebūtų nutraukta vo
kiečių parama. Taip pat 
pažymėta, kad gimnazija laukia 
mokinių iš įvairių kraštų. Jos tu
rimas nejudomas turtas yra net 
didžiausis lietuvių turtas laisva
jame pasaulyje. Jos savininkas— , 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nė.

Laisvės Varpo koncertas
Kasmet Laisvės Varpas savo 

koncertu pradeda Bostono lietu
vių kultūrinį sezoną. Siame se
zone tas Laisvės Varpo koncertas 
bus rugsėjo 25. sekmadienį, 3 v. 
popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos trečio aukšto 
salėje, 368 W. Broadvvay, So. 
Bostone. Programą atliks solistė 
Audronė Gaižiūnienė, sopranas, 
iš Chicagos, ir solistas Benedik
tas Povilavičius, bosas, iš Bosto
no. Akomponuojadr. Saulius Ci
bas.

Koncerto programos kny
gutėje bus įrašyti visi, kurie auka 
parems šį renginį.

i

J. Kairys — sukaktuvininkas
Rugpjūčio 16 70 metų sulaukė 

Juozas Kairys, Fitzmaurice Mo
tor Sales savininkas iš Brockto- 
uo. Jis yra uolus Laisvės .Varpo, 
Balfo ir kitų lietuviškų. Reikalų 
rėmėjas. Šventėje dalyvavo 
sūnus Juozas iš Chicagos, kuris 
ruošia doktoratą iš ekonomijos, 
sūnus Jonas, medicinos daktaras 
iš Philadelphijos, sūnėnas Jonas 
Debersys su žmona Angele iš 
Vilniaus, atvežė gražių lietuviš
kų dovanų.

RENGINIAI
Rugsėjo 10, šeštadienį, 7 vai., 

vak. So. Bostono Lietuvių Pi- _ 
liečiu d-jos trečio aukšto salėje 
ir rugsėjo 11, sekmadienį, 10:15 
vai. ryto Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje, So. Bostone 
Tautos šventės minėjimas. Ren
gia LB Bostono apylinkė.

Rugsėjo 17, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
lietuviškų filmų vakaras. Rengta 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
ja-

Rugsėjo 25 d. 3 v. popiet — 
Laisvės Varpo rudens koncertas 
So. Bostono Liet. Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje.

Spalio 2 — gobelenų ir dailės 
darbų paroda. Rengia Lietuvių 
Tautodailės Instituto skyriaus 
valdyba.

Lapkričio 5 d. 6:30 vai. vak. 
Balfo 72 skyriaus pobūvis Sanda
ros salėje, 30 Intervale St., 
Brockton, Mass.

Lapkričio 13 — Henriko Na- 
gio jx>ezijos rečitalis. Rengia 
Lietuvių Tautodailės Instituto 

^skyriaus valdyba.
Lapkričio 19 d. 6:30 vai. vąk. 

Marty no Jankaus šaulių kuopos ’ 
veiklos 30 metų saukakties 
minėjimas Sandaros salėje, 3C 
Intervale St., Brockton, Mass.

Kovo 20, sekmadienį, 3:30 
vai. popiet Norwood, Mass., Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje religinis koncertas, 
dalyvaujant arkivyskupijos ber
niukų chorui.
, 1989 balandžio 23 — Šv. Pe
tro lietuvių parapijos So. Bosto- 
nemetinis banketas Lahtana re
storane Randolphe.
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Maironio lituanistinė mokyk
la naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 10, šeštadienį, 9 v.r., 
įprastinėje vietoje, Holy Child 
Jesus parapijos mokyklos patalp- 
se, kampas 111 St. ir 85th Rd., 
Richmond Hill, N.Y. Mokykloje 
veikia 10 skyrių ir vaikų darželis. 
Visi tėvai, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų, prašomi juos lei
sti į lietuvišką mokyklą. Vaikui 
lengva išmokti kitą kalbą. Mairo
nio mokykloje pagilins lituanisti
nes žinias, geriau pramoks savo 
tėvų kalbą, susipažins su Lietu
vos istorija, geografija. Mokyklą 
globoja NY LB apygardos valdy
ba, kuri taip pat ragina visus vai
kus leisti į šią mokyklą.

Petras Jurgėla, pastaruoju lai
ku sunegalavus širdžiai, negalėjo 
dalyvauti savo įkurtos skautijos 
septintoje tautinėje stovykloje ir 
jai pasiuntė tik sveikinimus. La
bai apgailestauja savo brolių dak
tarų mirtį — Kosto, istoriko, Ju
liaus, mediko.

Kun. Jonas Pakalniškis, 
Apreiškimo parapijos klebonas, 
dalyvavo jubiliejinėje septintoje 
tautinėje skautų stovykloje ir ten 
ėjo stovyklaujančių skautų kape
liono pareigas.

N.Y. skautės ir skautai dėkoja 
Kasos kredito unijos vadovybei 
už piniginę paramą. Kasa su
mokėjo išlaidas už autobusą, 
vykstant į septintą tautinę sto
vyklą.

Montrealio mergaičių choras 
“Pavasaris” spalio 1, šeštadienį, 
koncertuoja Kultūros Židinyje. 
Chorą pakvietė New Yorko Lie
tuvių Atletų Klubo sportininkai.

Suffolk County Amerikos liet, 
piliečių klubas rugsėjo 11, sek
madienį, 2 v. popiet Church of 
the Resurrection sode ir salėje 
rengia gegužinę. Minėta 
bažnyčia yra kampas Edgewater 
ir Mayflower Avė., Smithtown, 
L.L, N.Y. Akordeonu gros Vy
tautas Daugirdas. Lietuviškos 
dainos ir lietuviška muzika. 
Veiks lietuviškų valgių ir gėrimų 
baras, įvairios loterijos. Pelnas 
skiriamas lietuviškumo išlaiky
mui. Dabar šio klubo pirminin
kas yra Algirdas Mačiulaitis, tel. 
516 277 - 4390, vicepirmininku 
yra B. Čeponis, tel. 516 265 - 
3851.

Dail. Juozas Bagdonas ruošia
si pagaminti savo kūrybos vai
zdajuostę. Filmavimo darbus 
atliks šios rūšies specialistas Ge
rimantas Pęnikas. Dail. J. Bag
dono akvarelių paroda bus 
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
spalio 8 ir 9 dienomis. Parodą 
rengia LMK Federacijos New 
Yorko klubas, kuriam pirminin
kauja dr. Marija Žukauskienė.

BLUSŲ” TURGUS

VYKS RUGSĖJO 10-11 NUO 10 V AL. 
RYTO

IKI 7 V AL. VAK. KULTŪROS ŽIDINYJE

IŠPARDAVIMAS gero stovio drabužių, namų apy
vartos reikmenų, Įrankių, paveikslų Ir Lt

LAUKIAME visų apsilankant, rasti gerų plrklnj Ir 
pasivaisinti namuos^ gamintais produktais.

PRAŠOME kas turi paaukoti Įvairius dalykus ge
rame stovyje. Skambinti V. Jankauskienei 849 - 2260 
arba A. Katlnlenel 846 - 1210.

PELNAS skiriamas sportininkų kelionei Į Austra
lu

Turgų rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

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

. (718) 827-9645 
.(718) 235-8386

*
Pasaulio Liet. Katalikių Or

ganizacijų Sąjungos valdyba ir 
New Yorko Liet. Katalikių Mo
terų Kultūros Draugija spalio 
16, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje rengia lietuvių katalikių 
moterų organizacijos veiklos 80 
metų minėjimą ir koncertą. Jo 
metu bus pagerbta Nijolė 
Sadūnaitė.

Kun. dr. Petras Stravinskas, 
Svč. Trejybės parapijos admini
stratorius, Newark, N.J., sutiko 
įsijungti į “The Obserrver” laik
raščio redakcijos tarybą. Kun. 
Stravinskas yra žinomas žurnali
stas, kurio straipsniai kas savaitę 
spausdinami Amerikos katalikiš
koje spaudoje. “The Observer” 
laikraštį leidžia Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Federacija 
ir spausdina “Draugo” spaustu
vė.

Vytis — kelionių agentūra, 
vadovaujama Romo Kezio, su
rengė sėkmingą ekskursiją į 
Amerikos tautinius parkus — 
National Park Tour. Grupė iš 
New Yorko išvyko rugpjūčio 16, 
grįžo rugpjūčio 28. Jų kelionės 
nuotrauką dedama Darbininke, 
kai jie lankėsi M t. Rushmore, 
S.D., kur kalne yra iškalti ketu
rių Amerikos prezidentų biustai.

JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 16, penktadienį 7:30 
v.v. Kultūros Židinio posėdžių 
kambaryje įvyks pirmas šių metų 
New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos susirinkimas.

Senoji valdyba supažindins su 
praeitų metų veikla ir taip pat 
su kaikuriais neužbaigtais pro
jektais, kurie patys yra vertingi. 
Taip pat šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba.

Visi, kurie norėtų prisidėti 
prie Jaunimo Sąjungos veiklos, 
arba kandidatuoti į valdybą, ma
loniai kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą.

Pagrindinis Jaunimo Sąjungos 
užsimojimas šiais metais bus 
įtraukti daugiau jaunimo į valdy
bą ir į mūsų veiklą. Kai kurie 
senos valdybos nariai pasitraukė 
iš pareigų, tad reikia naujų na
rių, naujo kraujo ir naujų veiklos 
planų.

Tad kviečiame visą New Yor
ko ir apylinkių jaunimą atsilan
kyti į šių metų pirmąjį susirinki
mą. Pagal statutą prie Jaunimo 
Sąjungos priklauso visas lietuviš
kos kilmės jaunimas nuo 16 iki 
35 metų amžiaus.

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

J.A. Rasys iš Cambridge, 
Mass., ir šiais metais atsiuntė 
vietoj eilinės prenumeratos 50 
dol. Taip jau eilė metų paremia 
mūsų spaudą. Geradariui dėkoj- 
me.
Kun. Alfredas Že m eikis, kun. 

Petro Žemeikio brolis, Švč. 
Jėzaus Širdies klebonas Vail- 
sburg, Newark, savo parapijos 
aktyviausiems nariams užsakė 
vyskupijos laikraštį The Catholic 
Advocate. Tokių aktyvių buvo 
287. Ta proga jį aprašė minėtas 
laikraštis ir įsidėjo jo nuotrauką.

Ingrida Bublienė, JAV LB 
Kultūros Tarybos pirmininkė, 
praeitą savaitgalį lankėsi New 
Yorke ir čia į Lietuvą išlydėjo 
poetą, Babtų kleboną kun. 
Ričardą Mikutavičių. Sį kunigą 
poetą ji buvo išsikvietusi prieš 
tris mėnesius. Besisvečiuoda
mas poetas aplankė didžiąsias 
lietuvių kolonijas, dalyvavo tau
tinių šokių šventėje.

Už a.a. dr. Vytautą ir Mariją 
Slavinskus mišios buvo 
rugpjūčio 27 pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Mišias au
kojo ir žodelį, tarė Tėv. Leonar
das Andriekus. Paskui visi daly
viai aplankė jų kapą Cypress 
Hills Etapinėse. Marijos Slavin
skienės testamento vykdytojas 
Juozs Milukas paskui pakvietė 
priešpiečių į Durrows restoraną.

Alfonsas Samusis, mokytojas, 
Kario administratorius, Apreiš
kimo parapijos tarybos pirminin
kas, su žmona išvyko dviejų sa
vaičių atostogų į Fort Lauderda- 
le, Fla.

Janina Gerdvilienė, gyventi 
St. Petersburg Beach, Fla., 
buvo atvykusi į New Yorko ir 
šiaurinės N.J. apylinkes, kur 
aplankė savo draugus. Besi
svečiuodama 
mėnesį. Rugpjūčio 30 vėl išskri
do į savo namus. Anksčiau;. J. 
Gerdvilienė gyveno Woodhave- 
ne, sėkmingai vadovavo vieti
niam Balfo skyriui, rengė madų 
parodas, reiškėsi įvairioje visuo
meninėje veikloje.

Kęstutis ir Ona Mildai buio 
išvykę į Vakarus, aplankė Sjm 
Francisco, Los Angeles ir kiįas 
vietoves pasimatė su savo gi
minėm. Kelionėje išbuvo savaitę 
laiko, grįžo rugpjūčio 22. Dartx> 
dienos savaitgalį abu vykstą į 
Kennebunkportą, Maine, 
dalyvaus šaulių kultūriniame 
vaitgalio suvažiavime, kurį r 
gia Trakų rinktinė. Iš ten 
rugsėjo 5.

A. a. Zinaidos Daugvilienis 
atminimui Kęstutis J. Jonynis 
Darbininkui paukojo 25 dol. tįž 
auką Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Ieškomi: Boreiša Vaclovas f ir 
Boreišaitė Liucija, Adomo, gy
venę ar gyveną Brooklyn^ NŽf. 
Jie patys arba apie juos žinantieji 
prašomi pranešti Darbininko fle- 
dakcijai.

Parduodu gražų, modernų 
kondominijumą, 5 kambarių, iu 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno St. Petersburgh 
Beach, Fla. Tel. 813360-3261.1

praleido visą

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo 
Suffolk County, Ine.

1988 m. rugsėjo 11 d. Pradžia 2 v. popiet 
Church of the Resurrection sode ir salėje 

(kampas Edgeroater ir Mayflower Avė.,)
S m i th to wn , L.I., N.Y.

V. DAUGIRDAS — akordeonas ir dainos 
lietuviška muzika

Veiks lietuviškų valgių ir gėrimų bufetas.
Bus loterija, smagus pobūvis bendratautinėje aplinkoje 

Pelnas skiriamas tautiškumo išlaikymui.
Visus kviečia

A. MAČIULAITIS - pirmininkas 
tek 516 277-4390

B. Čeponis - vicepirmininkas
tel. 516 265-3851

Vytis—kelionių agentūros surengtos ekskursijos dalyviai, keliavę po Amerikos kalnus.
Klūpo iš k.: Audronė Gudaitė, Kazys Butkus, Giedrė Kulpienė, Kazys Vainius, 

Daiva Kezienė, Eugenija Kezienė, Juzė Norvilienė, Julija Kay, Onutė Adams.
Stovi iš-k.: John Kay, Dalia Bulgarytė, Vytautas Kulpa, Eugenija Keresevičienė, 

Alfonsas Jankauskas, Genovaitė Jankauskienė, Filomena Ignaitienė, Sofija Butkienė, 
Veronika Keturaldenė, Jonas Gudėnas, Jadvyga Leleivienė, grupės vadovas, p. Vaičiu
lienė, Elena Vainienė, Valentina Leleivaitė, autobuso šoferis, Diana Scholl, Eugenija 
Donohue, Mary D imas, Ramunė Adams, Kostas Norvilą, Rasa Adams, Stasys Karma
zinas, kun. Petras Daugintis, Stasys Dzikas, Vytautas Vaičiulis.

Grupė nusifotografavo Mt. Rushmore, S. D., kur kalnuose iškalti Amerikos keturių 
prezidentų portretai.

TURGUS ŽIDINYJE

Kultūros Židiny dvi dienas 
vyks rakandų, indų, drabužių, 
paveikslų, įrankių ir kitokių reik
menų prekyba. Tai yra ameri
kiečių tarpe labai populiarus va
dinamas “blusų turgus” (flea 
market). Ten žmonės suneša 
įvairius jiems ne; ikalingus

ELIZABETH, N.J.
Sv. Petro ir Povilo parapijos 

piknikas buvo rugpjūčio 28. Jį 
rengė parapijos Altoriaus ir Sv. 
Vardo draugijos.

Mišios už kenčiančią Lietuvos 
Bažnyčią buvo rugpjūčio 26, 
penktadienį. Mišias užprašė 
Lietuvos vyčių 52 kuopa.

NAUJA KNYGA
Lietuviai tautininkai, komu

nistų kankiniai, dokumentuota 
ir nuotraukomis iliustruota kny
ga pasirodė spaudos kioskuose. 
Knygą suredagavo: A. Karulis, 

' J. Prunskis ir M. Valiukėnas. .
Knygos kaina 8 dol. su per

siuntimu. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

YARD SALE 
IŠPARDAVIMAS

9 kambarių baldai, kilimai, pa
veikslai ir kt. Rugsėjo - Septem- 
ber 17, 18 dienom. 442 Gibbs 
Pond Road, Lake Ronkonkoma, 
Long Island, N.Y. 718 848 - 
3138.

Žinoma, nebus jokia nauda, 
jeigu bus sunešta sulaužyti ra
kandai ir nereikalingos šiukšlės, 
kurias dera tiktai į šiukšlyną iš
mesti. Laukiama ir tikimasi nau
dingų daiktų, kaip pav., vartotų 
televizijos ar radijo aparatų, ge
rai išlaikytų lengvų baldų, indų, 
darbo ar sporto įrankių, žaislų, 
išaugtų, bet dar gana naujų dra
bužių, virtuvės reikmenų, pa

daiktus ir juos pigia kaina par
duoda. O pardavę, apsidairo 
aplinkui,- ir radę pas kitus kas 
jiems labiau reikalinga — nusi
perka. Žodžiu, vyksta prekyba.

Panašus jomarkas rugsėjo 10 
ir 11 įvyks Kultūros Židinio kie
me ir salėje. Skirtumas tiktai 
toks, kad parduodami daiktai veikslų, skulptūrų ir kitokių ver- 
bus suaukoti ir visas prekybos 
pelnas bus skiriamas Atletų Klu
bo sportininkų kelionei į Austra
liją.

Norint vesti prekybą, reikia 
prekių, todėl LA Klubas kviečia 
ir prašo New Yorko lietuvius su
gabenti į Židinį geram stovy esa
nčius namų apyvokos bei kito
kius reikmenis ar drabužius ir 
paaukoti juos išpardavimui. _ 
Kiekvieno namo skiepe arba 
palėpėj glūdi daiktai, kurie dar 
yra geri, bet jau užmiršti ir ne
naudojami — jie tiktai vietą 
užima. Dabar geriausia proga 
jais atsikratyti ir dar su gera in
tencija — pagelbėti mūsų sporti
ninkams nuvykti į Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynes gruodžio' 
mėnesį Australijoje.

tingų bet atliekamų mažmožių.
Visus reikmenis sugabenti į K. 

Židinį tik porą dienų prieš tur
gaus datą, arba geriausia pa
skambinti Vidai Jankauskienei 
849 - 2260 ar Aldonai Katinienei 
846 - 1210 ir susitarti dėl daiktų 
pristatymo.

Labai svarbu į;, tą “blusų tur
gų” pasikviesti draugus bei kai- 

• mynus amerikiečius, nes jie to
kias prekybas patys vykdo ir jas 
mėgsta. Kiekvienas sėkmingai 
parduotas daiktas duos pelną ir 
paramą mūsų sportininkams, o 
Jums padės pratuštinti stalčius, 
spintas bei lentynas ir duos atpil
do jausmą už nesunkią, bet nau
dinga auką lietuvių sportininkų 
sąskrydžio labui.

Alg. Š.

NEW YORKO ATEITININKŲ 

RUDENS BALIUS
Įvyks rugsėjo 24, šeštadlenj, 8 v.v. 

Kultūros Židinio didžiojoje salėje .
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Programoje pasirodys 

aktorė ir režisierė 
RASA ALLAN KAZLIENĖ, 

kuri suvaidins Maironio “Čičinską”.

Bus duodama:
KARŠTA VAKARIENĖ, 
KILNOS GĖRIMAI, 
TORTAI IR KAVA.

— Gros BROUŲ KEZiŲ ORKESTRAS —

Vietos rezervuojamos ii anksto Iki rugsėjo 10 d.
suaugusiems — $20.00, 
studentams — $17.50 

Perkant prie durų — 
suaugusiems —- $25.00

DM Informacijos Ir rezervacijų skambinti: 
Ginai Simonaitytei 718 843-8049 arba 
Audrei Lukoievlčlūtei 718 849-6083 arba 
Marytei Šailnskienei 718'296-2244 arba 
Pranei Ąžuolienei 718 296-1205 arba 
Juozui Rygeilui 201 838-4483.

Rengta ir visus atsilankyti kviečia N.Y. ATEITININKAI


