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Baisusis birželis. Šie žodžiai 
šiurpu supurto kiekvieną dorą 
lietuvį. Baisusis todėl, kad 1941-
jų metų birželio 14 d. buvo

Savaitės 
įvykiai

»$$$$$$$$$$$$$*

Sovietų Sąjungos Aukšč. tary
ba po aštrių ginčų, didele balsų 
dauguma priėmė rezoliuciją, su
teikiančią Estijai ir Lietuvai 
teisę nuo ateinančių metų pra
džios savarankiškai tvarkyti savo 
ūkines sistemas. įstatymas tuo 
reikalu turėtų būti priimtas spa
lio mėn. tarybos sesijoj. Šis nu
tarimas esąs pirmas žingsnis į 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę.

Kubos prezidentas Fidel Cas- 
tro įspėjo gyventojus ateit)' ne
pasitikėti iki šiol gauta Sov. Są
jungos ūkine parama ir stengtis 
labiau pasitikėti jų pačių atlieka
mu darbu.

Izraelio armijos dalinys 
malūnsparniais nusileidę pieti
nio Libano kaimely ir pagrobė 
ten gyvenusi Libano šiitų Dievo 
partijos religinį vadą šeiką Abdul 
Karim Obaid ir du jo bendradar
bius. Šis Izraelio veiksmas sukė
lė JAV vyriausybės ir gyventojų 
nepasitenkinimą, nes dėl to 
buvo pakartas tos partijos terori
stų prieš kurį laiką pagrobtas 
JAV pik. Itn. William R. Higgins 
ir grasinta pakarti kitą amerikietį 
įkaitą Joseph Cicippio.

Prezidentas George Bush pa
ragino Sov. Sąjungą ir Arabų 

__valstybes paveikti Iraną ir per jį 
Libano teroristus, kad ten laiko
mų įkaitų žudynės būtų sustab
dytos.

Švedijos teismas rado pasto

IŠ SIBIRO GRIŽO PIRMIEJI TREMTINIŲ PALAIKAI
— Iš Igarkos atvežti 128 karstai —

turi 
kaip

Iš Igarkos, didžiojo lietuvių 
kapinyno atvedžta 128 karstai. 
Ekspedicija buvo sunki, nes 
Šiauriniame Sibire vasarą trum
pa ir žemė sušaldama vėl miru
sius surakina.

Liepos 28, į Kėdainių karinį 
aerodromą buvo atvežti pirmieji 
tremtinių palaikai, 128 kars
tai. Atvežti kariniu lėktuvu. Iš 
ten pervežti į Vilnių, Kaunu ir 
kitas vietoves, kur buvo iškil
mingai palaidoti.

Taip į Tėvynę grįžta Stalino 
laikų nekaltų žmonių palaikai. 
Po tiek sunkių metų, po tiek var
gų ir negandų vėl artimieji galės 
palaidoti savo tėvų, brolių, sese
rų ir kitų artimųjų kaulelius.

Kada pradėtas rengti 
grąžinimo projektas?

Dabartinė Lietuvos vyriau
sybė 1988 m. gruodžio 27 pri
ėmė nutarimą apie išvežtųjų rea
bilitaciją. Nutarime pasakyta, 
kad reikia teikti “visokeriopą pa
ramą perkeliant artimųjų bei gi
minių palaikus iš iškeldinimo 
vietos į Tėvynę, o miestų ir rajo-

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Nidoje rugpjūčio 2 sprogo tar
šos vamzdžiai ir užliejo Kuršių

lių vykdomieji komitetai 
griežtai kontroliuoti, 
sprendžiami reikalai .

Prasidėjo “Tremtinio” 
klubas

Iniciatyvos ėmėsi “Tremtinio 
klubas. Jis vasario mėnesį 
kreipusį į dabartinę Lietuvos vy

riausybę, pranešė apie liejx>s 
mėnesį rengiamą ekspediciją pa
laikam perkelti ir prašė suteikti 
įmanomą paramą.

Prašymą išnagrinėjo Trans
porto, Komunalinio ūkio, Svei
katos apsaugos ir kitų ministerijų

(nukelta į 2 psl.)

pradėtas masinis lietuvių rautos 
naikinimas, baisusis ir todėl, kad 
kaip tik lygiai prieš metus 
birželio 14 d. tam buvo padėti 
pagrindai Lietuvą okupuojant.

Toji diena per daugelį metų 
minima visų laisvojo pasaulio lie
tuvių, išskiriant okupuotą Lietu
vą, kur bet koks baisiųjų depor
tacijų minėjimas buvo uždraus
tas. Ne vienas net paslapčiom 
apie tai kalbantis buvo nubaustas 
kalėjimu ar ištrėmimu kaip tary
binės santvarkos šmeižikas.

Šie vra pirmieji metai, kad

vios gyvenamos vietos neturėju
sį kriminalistą Kari Gustav 
Christer Petterson kaltu už min. 
pirmininko Olaf Palme nužudy
mą ir nubaudė jį kalėti iki gyvos 
galvos.

NYT liepos 28 išspausdino 
vedamąjį “Nevv Future, Nevv 
Past for the Baltics”, kur, pa
minėjęs Estijai ir Lietuvai su
teiktą teisę savarankiškai tvarky
ti savo ūkius, nurodo, kad Sov. 
Sąjunga žingsnis paskui žingsn, 
yra priversta prisipažinti, kad 
Stalino-Hitlerio paktas ir jo slap
tieji protokolai tikrai egzistuoja.

Irano gyventojai didelę balsų 
dauguma krašto prezidentu iš
rinko parlamento pirmininką 
Hojatolisham Hashemi Rafsam- 
jani.

Kinijos komunistų partijos 
politbiuras, reaguodamas į stu
dentų demonstracijų kaltinimus, 
uždraudė partijos pareigūnų gi
minėm naudotis savo giminaičių 
turimom privilegijom ir, pasi
naudojant jų įtaka, steigti naujus 
biznius.

Argentina bando atnaujinti 
dėplomatinius santykius su Bri
tanija. Jie buvo nutraukti iškilus 
ginčui ir karui dėl Falklando sa
los priklausomybės.

Lenkijos prezidentu išrinktas 
gen. Wojciech Jeruzelski, kaip 
ir buvo žadėjęs, pasitraukė iš 
partijos vado pareigų. Jo vieton 
partijos vadu buvo išrinktas min. 
pirmininkas Mieczyslavv Rakow- 
ski, o į pastarojo vietą buvo pa
siūlytas vidaus reikalų ministeris 
Czeslaw Kiszczak, bet parla
mente jo kandidatūra susilaukė 
smarkios opozicijos.

Paryžiuje vykstantį 18 valsty
bių konferencija Kambodijos 
reikalais, nepajėgdama susitarti 
dėl ten veikiančių Khmer Rouge 
partizanų vaidmens naujoj Kam
bodijos santvarkoj, nutarė pasių
sti į Kambodiją komisiją sąlygom 
ištirti.

marias. Vandens užteršimas ne
paprastas, paviršiuje jau pasi
rodė mirusios žuvys, o jų ten bu
vo įvairiaiausių rūšių. Tarša pe
reina ir į Baltijos jūrą.

Žurnalistai ir kelių laikraščių 
redaktoriai iš Amerikos praeitą 
savaitę atvyko į Vilnių susipažin
ti su.dabartine padėtimi.

Ragina nestoti į Raudonąją 
armiją. Praeitą savaitę Vilniuje 
Jaunimo Sąjunga ir Laisvės Lyga 
iškabino atsišaukimus, kuriuos 
ragina jaunimą nestoti į Raudo
nąją armiją, nes jį esanti tik oku
pantai. Kitos organizacijos prašė 
tokių plakatų neiškabinti.

Įkuarta Krikščioniška žmo
gaus draugija, kuri rūpinsis se
neliais, vargšais, palėgėliais, pa
mestinukais. Ši labdaros draugi
ja iš Vakarų Vokietijos jau gavo 
paramą už 180,000 markių viso
kiausių reikmenų, instrumentų, 
vaistų, kurie reikalingi sene
liams.

Dažnai kalba per radiją apie 
žmogaus ir gamtos santykius, 
kaip žmogus dabar yra užteršęs 
gamtą.

Leidžiamos knygos šių rašyto
jų: Petronėlės Orentaitės, Jurgio 
Jankaus, Kazio Almeno.

Atstatomi pakelės kryžiai, ku
rie buvo naikinami be pasigailė
jimo. Per radiją davė pasikalbėji
mus su Simno su Varėnos II kle
bonais, kaip jie rūpinasi kryžių 
atstatymu.

Atkurtos Pieno Centro ir 
Maisto bendrovės. Pieno cen
tras organizuos ir telks visa pie
ną, rūpinasi jo gaminiais. Kaip 
pranešė, Lietuvoje gaminama 
nemažiau pieno per metus kaip 
Danijoje, o pieno produktų nesi
mato. Dabar Pieno Centras pir
miausia rūpinasi, kad produktų 
užtektų vidaus rinkai. Maistas 
sutelks visus maisto fabrikus, 
rūpinsis mėsos paskirstymu 
krašte ir eksportu.

(nukelta į 2 psl.)

Tremtinių palaikų karstai atvežti į Kėdainių aerodromą. Juos pasitiko žmonių minia 
su vėliavomis. Šią nuotrauką įsidėjo The Nevv York Times rugpjūčio 3 d. numeryje.

SĄJŪDIEČIAI SUSITIKO SU JAV AMBASADORIUM
(New Yorkas, 1989 liepos 14. 

LIC) Devyni Sąjūdžio seimo ta
rybos nariai liepos 13 Maskvoje 
susitiko su Amerikos pasiuntiniu 
Jack Matlock, — praneša Lietu
vių Informacijos centras.

Dviejų valandų susitikime 
JAV ambasadoje dalyvavo amb. 
Matlock, jo sūnus ir du padėjėjai 
bei Sąjūdžio seimo tarybos na
riai: Vaidotas Antanaitis, Anta
nas Buraeas, Virgilijus Čepaitis. 
Bronius Genzelis, Romas Gu
daitis, Mečys Laurinkus, Kazi
mieras Motieka, Romualdas 
Ozolas, Kazimieras Uoka.

Sąjūdžio informacinė agen
tūra remdamasi “Atgimimo re
daktoriaus Ozolo informacija, 
pranešė, kad Seimo tarybos na
riai pasiuntinį painformavo apie 
Sąjūdžio struktūrą, tikslus bei 
visuomeninę veiklą ir jo poveikį 
Lietuvos gyvenime. Taip pat 
nušvietė Sąjūdžio deputatų 
veiklą Lietuvoje ir Maskvoje. 
JAV ambasadorius apibūdino 
Amerikos vykdomos Baltijos ša
lių okupacijos nepripažinimo po-

litikos tradicijas, akcentavo tai, 
kad Amerika buvo ir bus už lais
vą tautų apsisprendimą, pažy
mėjo tradicinę lietuvių emigra
cijos aktyvumo svarbą.

Romualdas Ozolas Amerikos 
Balso laidoje šitaip apibūdino su
sitikimą JAV ambasadoje:

“Buvo ... apsikeista mintimis 
apie galimybę rasti naują perei
namąjį iš satelitinės į nepriklau
somą Lietuvą bendravimo po
būdį, nekeičiant tarptautinio 
Lietuvos statuso, nekvestijonuo- 
jant nusistovėjusių normų ir 
ypač jokiais atvejais nepaken
kiant Amerikos pagrindiniam ... 
nepripažinimo principui ir, reiš
kia, vis dėlto pabandant rasti 
būdus, kaip šiose kintančiose 
pereinamose sąlygose glaudes
nius ryšius palaikyti. Tai visų 
pirma turbūt skatinant privačią 
verslininkystę, kultūrinio l>en- 
dradrbiavimo formas, daugiau 
privačias, žinoma, valstybinių 
čia kolkas negali būti...”

Šalia galimybės skatinti ben
drų su Amerikos verslo

žmonėmis firmų kūrimą bei 
plėtoti kultūrinį bendradarbiavi
mą, buvo kalbama konkrečiai ir 
apie paramą Kauno universiteto 
programai, specialistų rengimą.

Anųt^Ozolo, Amerikos nusi
statymas nepripažinti Baltijos 
šalių aneksijos “buvo pagrindinis 
leitmotyvas ir kartu (...) pama
tas, ant kurio buvo bandoma ry.š- 
kintis visas galimas naujas mūsų 
santykių realijas”. Susitarta susi
rinkti konsultacijų ateityje. 
(LIC)

JACHTA “AUDRA
Vilniaus radijas rugpjūčio 3 

pranešė, kad jachtą “Audrą” išti
ko nelaimė. Ji pateko į audrą, ir 
viesulai jai sulaužė visus vairavi
mo įrengimus. Jachta neiš
galėjo jau savęs kontroliuoti, ją 
vėjas nešė, kur jis norėjo.

Jachtą susisiekė su savo centru 
Lietuvoje ir prašė pagallx>s. 
Centras kreipėsi į Klaipėdos uo
sto įstaigas, kad šios suteiktų pa
galbą. Klaipėdos uosto centrinė 
surado vieną prekinį laivą, plau
kiantį į Kubą ir esantį netoli “Au
dros”. Tas prekinis laivas susira- 
lo “Audrą”, ją prisirišo ir nu-

PAVOJUEJE
tempė į Azorų salas remontui.

Audra yra pirkta Lenkijoje, ir 
to tipo jachtoms pasitaiko, kad 
sulūžta vairavimo įtaisymai. 
Jachtos įgula mėgino patys pasi
taisyti, Išt nepavyko, turėjo 
šauktis pagallx)s.

Diena prieš tai “Audra 
plaukė labai sėkmingai. Jai buvo 
palankus vėjas, ir ji per dieną 
nuplaukė 200 jūros mylių, tuo 
pralenkė kitas dvi jachtas.

Dabar “Dailė” ir "Lietuva 
plaukia tvarkingai pirmyn ir jau 
nukeliavo daugiau nei pusę kelio 
|X-r Atlantą

EUROPOS LIETUVIŲ 
SAVAITĖ GOTLANDE

Gotlande, Švedijos saloje, 
rugpjūčio 6 baigėsi Europos Lie
tuvių savaitė. Ją rengė Švedijoje 
gyveną lietuviai: architektas Jo
nas Pajaujis, dailininkas Eugeni
jus Budrys, gyvenąs šioje saloje; 
J. Gumauskas.

Iš Lietuvos dalyvavo Vytautas 
Landsbergis, Kazimieras Motie
ka, Antanas Buračas, Kultūros 
Fondo pirmininkas Česlovas 
Kudaba, Justas Paleckis, LKP 
CK ideologinio skyriaus vedėjas, 
7 Vilniaus jaunimo teatro akto
riai.

Iš Amerikos dalyvavo VLIKo 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, 
iš New Yorko — Audronė ir dr. 
Romas Misiūnai.

Kinijos sostinėj Baijingr 
|Xidažnėj<> gatvėse patruliuojan
čių karių apšaudymai.

Arabų valstybės nutraukė 
savo pastangas paliaulx>m Liba
ne įgyvendinti.

Maskva yra labai susirūpinu
si, kad nekiltų geležinkeliečių 
streikas, nes tai sukeltų krašte 
chaosą.

birželio 14-ji buvo oficialiai pa
minėta ir okupuotoj Lietuvoj 
kaip Gedulo ir vilties diena. Tuo 
reikalu šių metų birželio 9 d. Vil
niuje išleistas Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo įsakas, kuris 
paskelbtas birželio 11 denos Tie
soje . Ar tai nepanašu į krokodilą, 
kuris, prarijęs žmogų, ašaroja jo 
gailėdamasis?

Bet čia dar ne viskas. Tos pat 
dienos Tiesa skelbia atvirą laišką 
Lietuvos žmonėms — Susikaup
kime, prisiminkime, pagerbki
me” . Laiškas pradedamas šiais 
žodžiais: “Ateina biželio 14-ji 
diena, kuri visiems mums pri
mena Lietuvos praeities tragiz
mą. Ji primena sušaudytus, su
šaldytus, nukankintus, tremtyje 
numarintus. Ji primena visus ne
kaltuosius, visas aukas, kurių net 
kapų nežinome... Ant mūsų 
meto dar krenta stalinizmo juo
das šešėlis... Pekėlėme beribį 
skausmą, niekinimus, melą, pa
kelsime ir visą tiesos sunkumą. 
Tauta turi ateiti, tik žinodama 
praeitį...”

Laišką papsirašo Lietuvos Ko
munistų partijos centro komite
to vardu A. Brazauskas, Aukš
čiausios tarybos prezidiumo var
du V. Astrauskas ir Ministrų Ta
rybos vardu V. Sakalauskas.

Išklausęs tuos gražius žodžius, 
ne vienas paklaus, argi ne Lietu
vos Komunistų partija buvo pa
grindinis Stalino įrankis Lietu
vos nepriklausomybei likviduo
ti, argi ne Komunistų partijos 
nariai uoliai talkininkavo iš 
Maskvos atvykusiems NKVD 
nariams sudarant sąrašus, kas 
likviduotinas ir kas išvežtinas.

Ir kaip sunku žmogui susigau
dyti, kai krankliai pradeda gie-

(nukelta į 2 psl.)

NAUJAS “REGUIEM” 
ŽUVUSIEMS UŽ LAISVĘ 
PAGERBTI

Vilniaus universiteto didžiaja
me kieme birželio 26 pirmą kartą 
buvo atliekamas kompozitoriaus 
Vidmanto Bartulio naujas kūri
nys Reguiem už laisvę žuvusiem 
pagerbti. Besiruošiant Gedulo 
ir vilties dienos minėjimui. 
Kultūros ministerija užsakė su
kurti gedulingą kūrinį. Užuot 
atlikę Verdi, Mozarto, Brahmso 
gedulingas mišias, kompozito
rius V. Bartulis sukūrė plačios 
apimties kūrinį — Reguiem 
mišias, kurias atliko Kauno vals
tybinis choras, “Ąžuoliuko” cho
ras, filharmonijos orkestras, 
pučiamųjų instrumentų grupė ir 
solistai — R. Močiutė, A. Janu
tas, V. Prudnikovas. Dirigavo P. 
Bingelis.

K

Apie tremtinių pargabenimą iš 
tolimojo Sibiro dabar Lietuvoje 
daug kalbama ir rašoma. “Gim
tasis Kraštas” įsidėjo šią nuo
trauką birželio 8-14 dienos nu
meryje su tokiu parašu: "Lietu
va toli, su lazdele nepareisi",— 
sako buvęs “politinis” kalinys 
Bronius Navarskas.

Ir kada jie galės grįžti iš savo 
didžiausios tremties į Tėvynę!



Lietuvių kapai Igarkoje. Klišė išimta iš “Europos lietuvio’ 
laikraščio. Nuotrauka: R. Urbanavičiaus

VISIEMS IŠTREMTIESIEMS TURI BŪTI JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose relkaiuo- V IOICMO io I nem IICOICMO I uni pu I 1 Advokatas |r lietuviškai. 134 West St, Slmsbury, Conn.

SUDARYTOS SĄLYGOS SUGRĮŽTI osoro. sos

(atkelta iš 1 psl.)

doti lakštučių balsais, kaip at
skirsi kranklį nuo lakštutės, jei 
jis tokiu pat balsu gieda, gal jis 
tikrai pasidarė lakštute, o gal tik 
apsimetėlis?..

Jau minėtoji Tiesa š. m. ba
landžio 18 d. numeryje praneša, 
kad 1941 - 1952 metų laikotarpy
je iš Lietuvos ištremta 37,362 
šeimos arba 120,926 asmenys. 
Okupuotos Lietuvos Ministrų 
Tarybos 1988.IX.20d. nutarimu 
visi jie reabilituoti. Ar bereikia 
didesnio pasityčiojimo? Už tai, 
kad jie buvo nekaltai ištremti, 
jie skaitomi nusikaltėliais, ku
riuos reikia reabilituoti. Užsi
merkiama prieš faktų, kad tikrie
ji nusikaltėliai buvo Stalino 
NKVD agentų talkininkai. Jie 
turėtų būti patraukti teisman, 
atitinkamai nubausti ir tik po to 
viešai atsiprašę nuskriaustųjų.

X

Savaitės 
įvykiai

IS SIBIRO GRĮŽO PIRMIEJI 
TREMTINIŲ PALAIKAI
(atkelta iš 1 psl.) 

bei žinybų žmonės.
Paaiškėjo, kad geležinkeliais 

negali tremtinių palaikų per
vežti, negali sukomplektuoti 
specialaus sąstato, nes traukiniai 
esą užimti kitais masiniais per
vežimais. Galės tai padaryti tik 
rugsėjo mėnesio pradžioje. Ru
denį gi organizuoti palaikų per
vežimų iš tolimosios šiaurės jau 
per vėlų.

Tada kreipėsi į Sovietų Sąjun
gos vyriausybę ir iš ten gavo nei
giamų atsakymų. Kreipėsi ir 
“Tremtinio" klubas, liaudies de
putatai ir nieko nelaimėjo.

medienos, cinkuotos skardos, ly
dyto metalo. Skardą iš Klaipėdos 
į Igarkų nemokamai nugabeno 
vandens keliais Lietuvos laivini-

Kai ekspedicija atvyko j Igar- 
kų. karstai nebuvo gatavi. Vieni 
ekspedicijos žmonės tuoj ėmė 
dirbti karstus, kiti apžiūrinėjo 
kapus, registravo, darė kapinių 
planų, filmavo. Kai buvo viskas ' 
paruošta, tada jau iškasė palaikus 
ir juos sudėjo j specialius karste-

Padėjo aviacija
Tada padėjo Lietuvos civilinės 

aviacijos valdyba. Lietuvos 
prašymu gynybos ministerija 
davė kariškų lėiktuvų, kuris iš 
Vilniaus į Igarskų išskrido liepos 
16. Keliavo daugiau kaip šimtas 
žmonių.

Jei nebūtų atėjusi į pagalbų ka
rinė aviacija, Lietuvos civilinės 
aviacijos valdyba būtų ieškojusi 
transporto lėktuvų.

Specialūs karstai
Palaikam pervežti buvo reika

lingi specialūs karstai. Lietuvos 
vyriausybė tam reikalui skyrė

Sutinka su iškilmėm ir mitingu
Kėdainiuose jų lėktuvų sutiko 

ir s y riausybė, ir partija; sakė kal
bas ir niekino Stalinų. Dalyvavo 
ir Algirdas Brazauskas, ir aukšto
ji dvasininkija. Sutiko iškilmin
gai. Kaip praneša spauda, paskui 
buvo išvežti į V ilnių, Kaunu ir 
kitas vietoves, kur palaikai vėl 
giminių buvo palaidoti savuose 
kapinaitėse.

I he Neu York Times rugpjū
čio 3 įsidėjo čių mūsų perspaus
dinamų nuotraukų. Matome, 
kaip karstai apkloti lietuviškom 
seliavom, apdėti gėlėmis. Susi
tiko su lietuviškom trispalvėm, 
bet Šalia jų matyti ir bažnytinės

prašyt dovanojimo ir reabilitaci- SKAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fbrest 
jos. P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuvės.

Meskime žvilgsnį į pirmąjį iš- Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2?44. 
tremtųjų sąrašą, kuriame sure
gistruoti 19,285 asmenys. Jame 
yra buvęs Lietuvos prezidentas 
Aleksandras Stulginskis, penki 
Nepriklausomybės Akto signata
rai, penki buvę ministeriai pir
mininkai, 25 buvę ministeriai, 
3549 ūkininkai, 1142 mokytojai, 
215 studentų, 94 gydytojai. Tar
pe jų yra ir tokie liaudies priešai 
— 316 naujagimių iki vienerių 
metų amžiaus, 949 vaikai iki ke- ruuuitnt, lliv.., 03 - ■ ■ uamuivu nvv., ..,—-- -
turių metų amžiaus. Dauguma (namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
jų mirė nuo bado ir šalčio. norite būti J. Andriušlo kliįentals.

Visiems ištremtiesiems ir jų J 
palikuonims turi būti sudarytos 
sąlygos grįžti į savo Tėvynę Lie
tuvų, jų atsiprašyti išmokant 
kompensacijas už padarytas 
skriaudas. To turime reikalauti 
ir niekada neužmiršti, minėdami 
Baisųjį Birželį.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St.
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00D!^WN FUNERAL HOME,
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 WOODLAWN,
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių, apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj OHLEjjJ- 
AUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883 Madlson 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.

Sov. Sąjungos Liaudies atsto
vų kongrese, turinčiam 2250 na
rių, susidarė 250 atstovų nepri
klausoma grupė, kuri, vengda
ma opozicijos vardo, numato 
siekti visų partijos politinę galių 
perduoti demokratiškai išrink
tom tarybom. Ji išsirinko pen- 
kius pirmininkus, kurių tarpe 
yra akademikas Sacharovas ir 
kanžiom kalbom pasižymėjęs 
Boris Jelcin.

Jau pradedama spekuliuoti 
apie netolimoj ateity numatomų

* prezidento Bush ir prezidento ~ 
Gorbačiovo susitikimų. - - '"■-T 
^Žinovai teigia, Tad Sov. Sų- 
jungos angliakasiam pažadėti jų 
gyvenimo pagerinimai valstybei 
per metus kaštuosiu apie 8 bil. 
dol. papildomų išlaidų. (

Izraelio Ąukšč. teismas nu-. I 
sprendė, kad armijos daliniai be i 
teismo sprendimo neturi teisės j 
palestiniečių namų sprogdinti ar ] 
buldozeriais nugriauti. 1

Nauji Černobylio katastrofos 1 
tyrimai parodė, kad dėl radiaci- 1 
jos pavojaus reikės papildomai ] 
evakuoti apie 100,000 žmonių iš ] 
Gudijos kaimų, esančių net per i 
200 mylių nuo Černobylio.

Kubos buv.vidaus reikalų mi- ] 
nisteris gen. Jose Abrantes Fer-

nandez ir 3 kiti buvę ministerijos 
pareigūnai buvo areštuoti už 
kyšininkavimų, o 4 brigados ge
nerolai buvo pažeminti j pulki
ninkus.

J. T. Saugumo taryba vien
balsiai priėmė rezoliucijų, reika
laujančių paleisti visus Artimuo
se Rytuose laikomus įkaitus ir 
pasmerkiančių įkaitų ėmimų.

Lenkijos vyriausybė sustabdė 
maisto gaminių žemom kainom 
palaikyti mokamas subsidijas, ir 
maisto kainos krautuvėse staiga 
net kelis kartus pakilo.

ZZMOS IS 
OKUPUOTOS

OUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Painting. Weldlng. Frames stralghtened. Fiber glass work, 131-13 
Hillslde Avė., Rlchmond HIII, N.Y. 11418. John R. Chlcavich. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

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., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEVY YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, pirmadieniais nuo 6 iki 7 v.v. iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM banga. “Music of Lithuanla” programos, vedamos 
anglų kalba, iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos 
pusvalandj anksčiau, nuo 5:30 Iki 6 v.v. Dr. J. J. Stukas — direkto
rius. 234 Sunlit Dr.. Watchuno. N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9KK)-10:00 vaf.ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209. > r 4-> r4.„

Tai tik pradžia. Ir pat: vyriau
sybė, juo labiau ir žmonės nori 
savo artimuosius bent tokių 
būdų pagerbti į Tėvynę ir jus pa
laidoti, kad kartų kartoms pri
mintų tuos sunkius ir baisius lai
kus, kuriuos pergyveno lietuvių 
tauta.

Gedulo procesija Vilniuje, nešami tremtinių palaikų karstai. Šių nuotraukų įsidėjo 
“Tiesa" liepos 30 dienos laidoje.

Makabi žydų sportinė organi
zacija, iš Lietuvos nuvyko į 
Izraelį ir ten dalyvavo Izraelio 
tautinėje olimpiadoje. Kaip Lie
tuvos Makabi pirmininkas pra
nešę, jie pasiekė tik laimėjimų 
šachmatuose, gavo net medalį. 
Futbolo žaisti negalėję, nes dar 
trūksta praktikos, dar jų spor
to klubas jaunas. Pakvietė Izrae
lio Makabi pirmininkų apsilan
kyti Lietuvoje. Jis kvietimų 
priėmė. Lietuvos Mahabi pirmi
ninkas pasakojo per radijų, kad 
Izraelyje nėra jokio antagonizmo 
prieš Lietuvų.

Gamyba nuo sausio 1 92 % 
priklausys Lietuvai, o likutis 
Maskvai, o tuos 8 procentus 
įeina geležinkeliai, keliai.

Filmuojamas Mariaus Katiliš
kio romanas: “Miškais ateina ru
duo . Filmo statytojai turį vargo 
nufilmuoti knygos pradžių, kur 
veiksmas vyksta dar nepriklau
somos Lietuvos kaime. Tas kai
mas dabar esąs iš pagrindų pasi
keitęs. Per radijų skaitė ir tos 
knygos ištraukas.

Igarkoje, kur palaidota daug 
tremtinių, atvykusi pirmoji stu
dentų grupė surinkti tremtinių 
palaikus, nerado pažadėtų paga
mintų karstų. Turėjo jie patys 
imtis šio darini.

Tarp Vilniaus ir Rytų Berlyno 
nuo balandžio pradžios pradėti 
reguliarūs oro linijų skridimai. 
Kitais metais lėktuvai pradės 
kursuoti į Erfurtu, į Sofija Turki
joje. į Helsinkį Suomijoje.

J Švediją rugpjūčio — spalio 
mėnesiais vyks Lietuvos ūkio 
darbininkai pasimokyti, kaip 
tvarkyti savarankiškus ūkius.

Nacionalinė Martyno Maž
vydo Biblioteka veikia Vilniuje, 
Gedimino prospektas 51. Čia ga
lima rasti ir užsienyje leidžiamus 
lietuviškus laikraščius viešai pa
siskaityti. Biblioteka tik dar te- 
lieorganizuoja šį lietuviškos 
spaudos skyrių ir prašo, kad laik
raščių leidėjai jiem siųstų savo 
laikračius. Dabar galima rasti: 
Draugą, Tėviškės Žiburius, Dir
vą, Lietuvių Dienas, Aidus.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė .... .

Numeris, gatvė.......

Miestas, valstija, Zip
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Trasolino 
A MEM0R1ALS '

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• 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 TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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skubios pagalbos
dokumentus. Po karo filmą ati
davė britų žvalgybai. Ji yra gerai 
žinoma, turinys paskelbtas.

Maskvai juk nebuvo jokio in
tereso sunaikinti. Ji dabar sako
si, kad neranda, nes nenori rasti. 
Sutarčių radimas jiems tik pa
kenkia. Bet yra ir sovietų istori
kų, kurie kalba kitaip, — jiem 
yra žinoma sutartis.

Okupuotoje Lietuvoje veda
ma didžiausia akcija, renkami 
parašai po peticija, kad ši sutartis 
būtų paskelbta negaliojanti nuo 
pat pradžios. Lietuvoje renkami 
parašai. Per visą Lietuvą eina 
entuziazmo banga, per televizi
ją, radiją ragina visus gyventojus 
pasirašyti. Jau dabar yra surinkta 
apie 2 milijonai parašų. Parašai 
bus įteikti Jungtinėm Tautom ir 
pareikalauta, kad vėl būtų atsta
tyta pirmykštė padėtis.

Per spaudą ir per radiją iš pa
vergtos Lietuvos atėjo prašy
mas, kad ir Amerikos, ir kitų 
kraštų lietuviai įsijungtų į šią ak
ciją.

Lietuva tiesia rankas į laisvę. 
Negi mes liksime abejingi?! Tiek 
kartų mes padėjome Lietuvai jos 
sunkiose ir lemtingose valando
se. Ir dabar ji šaukiasi skubios 
pagalbos, kad peticijos parašų 
rinkimas būtų efektingas, .kad 
Ribbentropo - Molotovo sutartis 
būtų paskelbta negaliojančia.

Kviečiame visus įsijungti į pe
ticijos darbą. Patys pasirašyki
me, rinkime parašus iš savo arti
mųjų, iš amerikiečių bičiulių tar
po. Kadaise Amerikos lietuviai 
surinko per milijoną parašų, kai 
siekė atstatyti nepriklausomą 
Lietuvą po pirmojo pasaulinio 
karo. Skubėkime ir dabar surin
kime! Kiekvienas čia yra reika
lingas. Apsirūpinkime reikalinga 
literatūra ir rinkime, nes tuo pa-' 
gelbėsime Lietuvai.

Kviečiame Lietuvos vyčių or
ganizaciją, lietuvius studentus

Lietuva vėl saukiasi
Visi žinome, kas nutiko prieš 

50 metų — 1939 metais rugpjū
čio 23 per Lietuvos teritoriją 
perskrido vokiečių specialus 
lėktuvas tiesiai j Maskvą ir ten 
pasirašė sutartį, kurios vienoje 
pusėje buvo Stalinas, o kitoje 
Hitleris. Pasirašė jų užsienio rei
kalų ministeriai Molotovas ir Ri
bentropas.

Ta sutartis hitlerinei Vokieti
jai leido užpulti Lenkiją ir tuo 
pradėti Trečią pasaulinį karą. 
Buvo pasirašytos ir slaptos sutar
tys, pasidalyta įtakų zonomis. 
Pagal tas sutartis Lietuvą okupa
vo Sovietų Sąjunga.

Dabartinė Lietuvos padėtis 
remiasi šia sutartimi. Lietuva ne 
pati savo noru prisijungė, ją 
smurtu okupavo. Sovietų Są
junga skelbė, kad Lietuvoje 
įvyko proletariato revoliucija, 
kuri ir nuvertė buvusios laisvos 
Lietuvos respublikos valdžią. 
Proletariatas susikūręs savo 
valdžią, jau savanoriškai nutaręs 
prisijungti prie Sovietų Sąjun
gos.

Visa tai yra melas. Nebuvo jo
kios proletariato revoliucijos, 
Sovietų Sąjunga smurtu, apgau
le įjungė Lietuvą į Sąjungą visai 
prieš jps^vaUą. .Taj. j i.padarė dėl 
to, nes buvo pasirašyta sandėris 
tarp Hitlerio ir Stalino. Abu labu 
tokiu būdu norėjo pasiplėšikau- 
ti!

Ilgai ta sutartis buvo slepiama. 
Lietuvoje ji jau buvo žinoma vo
kiečių okupacijos laikais, vėliau 
metai po metų, ypač pokario me
tais, viskas iškilo į dienos šviesą.

Sovietai sakosi nerandą tos su
tarties. Vokiečiai pasakė kitaip: 
yra sutarties autentiškas nuo
rašas. Ribentropas prieš karo pa
baigą įsakė vienam Užsienio rei
kalų ministerijos valdininkui su
naikinti visus slaptus dokumen
tus. Jis juos pirma nufilmavo, fil
mą paslėpė, o paskui sunaikino

New Yorkas. Americans for 
Due Process praneša, kad 
birželio 20 d. pirmą kartą per 
lx‘veik dešimt metų OSI gyvavi
mo JAV-ių Atstovų Rūmų narys 
viešai pareikalavo Kongreso iš
tirti OSI veiklą.

Kongresmenas James A. Tra
ficant, Jr. iš Ohio padarė tokį pa
reiškimą Atstovų Rūmuose: 
“John Demjanjuk buvo autome- 
chanikas Clevelande. Jis gimė 
1920-ais metais Ukrainoje. Jis 
buvo priverstas įstoti į Raudoną
ją Armiją 1940-ais metais. Jis 
tapo vokiečių karo belaisvių 
1942-ais metais. John Demjan
juk sakė, kad jis tarnavo keturio
se karo belaisvių stovyklose iki 
karo galo. Izraelio teismas pa
sakė “Ne”. Jie sakė, kad jis yra 
Ivanas Žiaurusis. Jis yra Izraelio 
kalėjime, nuteistas mirčiai”.

"Mano nuomone, ši byla dvo
kia. Yra liūdna, kad Amerikos 
Office of Special Investigations 
(OSI) yra nusisukę nuo savo pi- 

eiti į laikraščių redakcijas ir ten 
informuoti, ką reiškia rugpjūčio 
23. Pasiekime ir televiziją. Tegu 
tą dieną pamini, kas nutiko ka
daise Lietuvoje.

Rašykime savo senatoriam, 
kongreso nariam. Visi, kas tik 
gali, rašykim. Reikia surinkti 
kuo daugiau balsų. Visi turime 
dirbti, šaukti ir šaukti, kas nuti
ko, kokia klasta pasinaudodami 
užgrobė laisvas Pabaltijo res
publikas.

Lietuva šaukiasi pagalbos, kad 
jos vergijos grandinės būtų 
nuimtos nuo rankų. Visi 
padėkime jai! Visi!

Baltųjų Rūmų rožių sode liepos 21 Amerikos prezidentas George Bush kalba Pavergtų 
tautų savaitės proga. Sodelyje buvo susirinkę pavergtų tautų atstovai.

REIKALAUJA IŠTIRTI OSI VEIKLĄ
liečio teisių, statydami pavojingą 
precendentą, kuris gali j pavojų 
pastatyti visų piliečių teises. Yra 
per daug nesklandumų. «Gyny-_ 
lx>s advokatas nusižudė. Aš 
prašau investigacijos John Dem
janjuko Amerikos pilietybės by
loje ir taip pat Office of Special 
Investigations darbų šiame kraš
te. Nors jis yra automašinistas, 
bet ir automašinistas turi tam 
tikras teises. Aš nežinau tiesos, 
bet Amerika turėtąją sužinoti”.

Kongresmenas Traficant taip 
pat raštu kreipėsi į Atstovų 
Rūmų Teisinių Reikalų Komite
to (Judiciary Committee) pirmi
ninką Jack Bnx>ks prašydamas, 
kad Komitetas pradėtų tirti OSI 
vedamas akcijas. Jis savo laiške 
pažymėjo taip: “Atrodo, kad 
(Demjanjuko) byla yra tokia jau
tri, kad žmonės yra pasirinkę į 
ją neįsivelti. Aš esu peržiūrėjęs 
reikalą ir prisipažįstu, kad gal 
nežinau visų faktų. Tačiau yra 
tiek daug neįprastų nesklandu
mų šioje byloje, kad aš jaučiau, 
kad turi būti imtasi kokios nors 
akcijos giliau panagrinėti šią si
tuaciją”.

Prie savo laiško kongr. Trafi
cant prijungė ir du šiais metais 
parašytus kolumnisto Patrick 
Buchanan straipsnius, kurie 
aprašo Demjanjuko bylos eigą ir 
OSI medžiagos nuslėpimą nuo 
gynybos. Į vieno straipsnio an
traštę, dar kongr. Traficant 
pridūrė ranka: “Buchanan tei
singas! Kas ten po velnių darosi 
su OSI”??
Americans for Due Process

Amricans for Due Process koordinatorė Rasa Razgaitienė 
(pirma iš dešinės) kalbėjo New Jersey lietuvių klubui apie 
OSI. Iš kairės — klubo pirmininkė Elizabeta DiAngelis, S. 
Kovalesky, N. J. LB pirmininkė R. Juškienė ir R. Razgaitienė.

jau eilę kartų yra kontaktavę 
Kongresą, prašydami "oversight 
hearings” — viešos OSI apklau
sos. S. m. balandžio mėnesio 
kreipimasis buvo siųstas asme
niškai visiems Senato Teisinių 
Reikalų Komiteto nariams ir 
prašyta buvo ištirti neaiškumus 
ukrainiečio Demjanjuko ir kroa
to Artukovič bylose. J. Demjan- 
jukas buvo JAV-ėse išpilietintas 
ir vėliau išvežtas į Izraelį, kur jis 
buvo nuteistas mirties bausme 
už tariamus nusikaltimus Tre- 
blinkoje Antrojo pasaulinio karo 
metu. Šiuo metu jis laukia ape
liacijos, kuri prasidės ateinantį 
rudenį. Komunistinei Jugoslavi
jai pareikalavus A. Artukovič, jis 
buvo JAV-ių išduotas ir ten buvo 
nuteistas mirties bausme. Jis 
būdamas kalėjime mirė.

“.Abejose bylose reikalinga iš

tirti, ar Teisingumo Departa
mento Office of Special Investi
gations nenuslėpė svarbių doku
mentų nuo gynybos”, pareiškė 
ADP k(x>rdinatorė Rasa Razgai
tienė, paaiškindama kodėl ADT 
kreipiasi į Kongreso atstovus. 
Per praėjusius porą mėnesių A. 
Artukovič sūnus, Rad, iš Kalifor
nijos, yra pateikęs visiems Kon
greso atstovams dokumentaciją, 
kuri parodo, kad OSI ne tik Ju
goslavų valdžią įtaigavo pareika
lauti A. Artukovič iš Amerikos, 
bet kad tai buvo padaryta re
miantis melagingu jugoslavų 
parūpintu liudininko Audič pro
tokolu. J. Demjanjuko šeima ir 
gynyba Amerikoje yra išgavę in
formacijos per Freedom of Infor
mation Act, kuri nurodo, kad 
Demjanjuko byloje OSI nuslėpė 
svarbią dokumentaciją, būtinai 
reikalingą šiuo metu apsiginti 
Izraelyje.

Gegužės mėnesį dėl Ukrainos 
ir Pabaltijo buvo išsiųstas Ameri
cans for Due Pr(x_ess Žiniaraštis 
Kongreso Ad Hoc Komiteto na
riams, bei Atstovų Rūmų ir Se
nato Teisinių Reikalų Komiteto 
nariams, žiniarašty buvo aprašy
ta Demjanjuko problemos, kartu 
su kreipimusi užvesti “oversight 
hearings .

ADP šiuo metu kontaktuoja 
etnines organizacijas ir prašo jas 
taip pat prašyti “oversight bea
ri ngs" Demjanjuko ir Artukovič 
bylose. Norintys išreikšati 
padėką ar paramą kongr. Trafi
cant, gali tai padaryti rašant 
šiuo adresu: Congressman Ja
mes Traficant, 312Connon Hou- 
se Office Bldg., VVashington, 
D. C. 20515.

VINCAS KUDIRKA 

VIRŠININKAI

— Gera tvarka, — manė sau 
Kruglodurovas.

— Ponas viršininke! — tarė 
Pstrumskis, pildamas vyšninės, 
— štai ir vaitas sutinka pridėt 
prie to savo algą.

Vaitas pašauktas iš virtuvės ir 
pirmiau Pstrumskio pamokytas, 
prisiartino prie viršininko; pa
bučiavo jam ranką ir tarė lietu
viškai:

— Taigi, ponas viršininke, 
priimkite nuo pono Pskrumskio 
ir mano algą.

Pstrumskis tuoj išvertė mas
koliškai vaito žodžius ir ^mirk
telėjo, kad jis vėl eitų į virtuvę.

Viršininkui, jau įkaitusiam, la
bai patiko vaito auka ir nusižemi
nimas prieš vyriausybę.

— Kokie čia geri žmonės! 
Kaip jie supranta ir gerbia vy
riausybę! — tarė beveik susi
graudinęs. — Kokie čia geri pa
pročiai! — manė sau, atminda
mas Žydpilės burmistrą ir 
Pstrumskį.

— Taip, ponas viršininke, 
žmonės čia labai geri, visus vy
riausybės įsakymus pildo nesi
priešindami, ypač su mokesčiais. 

rodos, nė nesunku jiems mokėti. 
Tiktai, ponas viršininke, yra 
mūsų valsčiuje keletas tokių, ku
rie “buntavoja” žmones.

Pstrumskis kalbėjo apie keletą 
ūkininkų, supratusių neteisėtus 
raštininko kelius ir garsiai apie 
tai kalbančių. Norėjo užsiundyt 
juos viršininku, kad jų skundai 
nebūtų kada nors išklausyti. Vir
šininkas, iš savo pusės, žinoda
mas, kad jam pačiam įsakyta 
prižiūrėti kokius ten “litvoma- 
nus”, kurie “buntavoja žmones, 
ir manydamas, kad Pstrumskis 
kaip tik apie tokius kalba, pasakė 
rimtai:

— A, tai litvomanai! O, jie 
maištadarai, maištadariai! Tik 
mes juos apmalšinsime!

Pstrumskiui nekenčiamų jo 
žmogystų sumaišymas su paties 
viršininko nekenčiamais litvo- 
manais buvo labai parankus, ir 
todėl jis įvykusio qui pro quo vi
sai nesistengė nė atitaisyt.

Kada išbandę visokias degti
nes, ėmėsi vyno, prisigretino 
prie jų ir moterys.

— Ar ponas viršininkas vedęs? 
— paklausė švelniai Pstrums- 

kienė.
— Kaipgi, vedęs ir vaikučių 

turiu.
— Tai, ponas viršininke, ne

pykite, jeigu aš parūpinsiu jūsų 
gerbiamai šeimininkei šiek tiek 
mažmožių, namams reikalingų. 
Aš pati šeimininkė, tai žinau, ko 
reikia. Meldžiu, ponas viršinin
ke, jeigu kartais prireiktų ir ko 
kito, tai tik duokite žinią — pri
statysime. Mieste su tokiais da
lykais tai, žinoma, sunku, o 
mums, kaimo gyventojams, la
bai lengva juos turėt. Būsime lai
mingi, jeigu galėsime ponui vir
šininkui nors tokiais mažmožiais 
patarnaut.

Viršininkui daugiau nieko ne
liko, tik padėkoti už tokį gražų 
priėmimą, kuriuo tikrai ketino 
naudotis, už meilų pavaišinimą, 
vienu žodžiu, už pagarbą, paro
dytą vyriausybei.

— Dėkui jums, mano mieli, 
už viską! Aš jūsų geros širdies 
niekad neužmiršiu! pasakė atsi
sveikindamas.

— Pravažiuodami kada nors 
pro šalį, neužmirškite, ponas 
viršininke, pas mus pasilsėt, — 
tarė Pstrumskis, sodindamas 
Kruglodurovą į vežimą. — O ką 
kalbėjome apie algą, — pasakė 
tyliau, — tai nesirūpinkite, aš 
pristatysiu.

Iš Miškagalių Vakkanalijus 
Vziatkovičius nuvažiavo į Dyku
lius, kur valsčiuje viešpatavo 

Kuznickis. Važiuodamas, visą 
kelią negalėjo atsigėrėti sutiktais 
žmonėmis.

— Kokie čia geri žmonės! 
Kaip jie gerbia savo vyriausybę 
ir kaip moka tą pagarbą išreikšti!
— manė sau. — Nepigu būt vir
šininku! Tai nudžiugs mano Po- 
goda Nenastjevna, kai jai viską 
išpasakosiu! Bus iš ko gyvent, 
bus...

-o-
Jeigu apie Pstrumskį kalbėjo 

žmonės, kad turįs “galvą”, tai**" 
apie Kuznickį sakoma buvo, kad 
turi ne tik galvą, bet ir pinigų. 
Jeigu Pstrumskis keldavo per 
metus kelis pokylius, tai pas 
Kuznickį būdavo pokylis kas
dien. Kuznickis pats svečius 
gaudydavo ir, teisybė, mokėda
vo gražiai pamylėt, nesigailėda
mas svečiui nieko — patenkin
davo net išdykiausius svečių no
rus. Kas galėjo Kuznickio 
nepažinti? Kas galėjo negerbt 
jo? — Tai žmogus, tai žmogus!
— gėrėdavosi valdininkai ir viso
kie ponpalaikiai. Kuznickio 
bičiuliai. — o jų buvo daiig, — 
matydami kartais žmonių ne
tikėjimą, kad Kuznickis galėtų 
taip puikiai gyvent vien iš savo 
algos, sakydavo jį atsinešus čion 
su savim didesnius pinigus. Ar 
klausantieji tikėjo tuo teisinimu, 
nežinia, o patys teisinantieji tik
rai netikėjo. Ar tai gerai supras
damas, ar tai tiktai instinktyviai

nujausdamas, Kuznickis laikėsi 
tos filosofijos: jeigu nori būt tei
sus žmogaus akyse, pasigerink jo 
pilvui. Su ta filosofija jam buvo 
labai ramu.

Galima numanyt, kaip Kuz
nickis vaišino viršininką, kada, 
apžiūrėję raštinę, nuėjo "pa
silsėt .

Džiaugėsi Vakkanalijus Vziat
kovičius, gardžiai pavalgęs ir 
išgėręs, bet nenujautė, kaip dar 
reiks džiaugtis. Pietų pabaigoje 
ištiesė Kuznickis ant apskrito 
stalo geležinkelį, ir mašina su 
kava šnypšdama atsirito ties vir
šininku ir sustojo. Jsipylus jam 
kavos, mašina leidosi toliau, su
stodama ties kiekvienu paeiliui 
Nudžiugo Kruglodurovas, išvy
dęs tokį stebuklą, negalėjo atsi
girt ir atsigėrėt, kaip jam toji 
mašina patinka. Matyt buvo, kad 
būtų malonėjęs iškaulyti tą maši
ną iš Kuznickio. bet Kuzniackis. 
nors gerai permanė viršininko 
norą, apsimetė nesuprantąs.

— Jeigu norėsiu atiduot, tai 
galėsiu padaryt ir kitąkart ne tik 
šiandien, — manė.

Buvojau vėlus vakaras. Seimi
ninkas, matydamas, kad svečias 
prisisiurlręs vos tik pasėdi, pa
prašė jį pasilikti vakarienės ir 
nakvynės Viršininkas atsisakė 
nuo vakarienės. o prašė tik patai
syti lovą

— Na, tai vakarienės vietoje 
turime ištuštint štai šitą' — sušu

ko Kuznickis, paėmęs krupniko 
butelį ir vesdamas viršininką 
gult: — smagesni bus sapnai.

Kruglodurovas pasirodė esąs 
tikras maskolius: juo daugiau 
gėrė, juo labiau troško. Taigi iš
tuštino ir krupniką. Sapnavo iš 
tikro smagiai. Rodos, sėdi jis, 
apskrities viršininkas, karietoje 
ir žingine važiuoja per savo ap
skritį Aplink, kiek tik užmatai, 
pilna žmonių. Vienas per kitą 
skubina prisiartint prie karietos 
ir į abi išskėstas jo rankas deda 
popierėlius, vienas tik šimtines. 
Iš galvos vežiko ima eit dūmai, 
karietos apačioje ima virt. Jis, 
viršininkas, žino, kad tai ne 
dūmai, o tik kavos garas, ir verda 
ne kas kita, tik kava. Jis žino, bet 
niekam to nesako ir tik džiaugia
si, kad žino. Štai, vežikas pavirto 
mašina, pradėjo šnypšt ir greitai 
bėgt. Jam smagu greit važiuot, 
bet staiga viena ranka nukrito 
žemyn, ir ėmė slinkt iš jos šim
tinės, o tuo tarpu baisu pajudint 
kitą ranką j pagelbą, nes ir čia 
pilna šimtinių. Jau, jau krinta 
šimtinės į bedugnes ..

— Derži. derži. derži! — su
riko per miegą Kruglodurovas ir 
jnišoko iš lovos su dideliu širdies 
plakimu

— Kas čiaJ kur aš? Kas aš? — 
klausia pats save, dairydamasis 
aplinkui išsigandusiom akim ir 
negalėdamas nieko atsimint.

(Bus daugiau)



Laivų kapitonai Nevv Jersey seimo rūmuose Trenton, N. J. Iš k. Osvaldas Kubiliūnas, 
seimo atstovas, Žvaigždras Drėma, Ignas Miniotas, Nuotr. Algio Norvilos

Vida Lanys-Anton su gėlėmis bėga pasveikinti “Audros” kapitoną Igną Miniotą Atlantic 
Highland. Šia nuotrauką įsidėjo Asbury Park Press birželio 20 d. numeryje.

BURIUOTOJŲ PIRMAS SUSTOJIMAS NEW JERSEY
Birželio 19-tosios savaitė vi

siem prasidėjo rainiai, tik ne 
Lietuvos buriuotojams ir ne 
Nevv Jersey lietuviams.

Kai pirmoji jachta “Audra 
prie Amerikos krantų priplaukė 
anksčiau nei buvo suplanuota, 
tada Nevv Yorko Sutikimo komi
tetas paprašė Nevv Jersey “grei
tosios pagalbos . Taip Nevv Jer
sey lietuviai skubėjo j talką pa
vieniui ar per organizacijas.

Visos trys jachtos buvo susita
rusios susitikti prie Sandy Hook 
prieplaukos, Nevv Jersey valsti
joje, ir tada keliauti j Long 
Island, N. Y. Bet anksčiau atvy
kusi “Ąųdra pati viena nenorėjo 
plaukti.J Long Island be kitų 
jachtų. Taip belaukiant savo

Mergaitė, išlydėjusi jachtas 
Klaipėdoje ir atvykusi į Nevv 
Yorkąjų sutikti. Laiko lietu
viškos vėliavos spalvų ba
lionėlius ir Amerikos spalvų 
aitvarą. Nuotr. Dariaus Sla
vinsko 

bičiulių. reikėjo pasirūpinti 
prieplauka, kuria vėliau pasinau
dojo ir kitos jachtos.

Sis paskutiniu momentu planų 
pakeitimas turėjo būti vykdomas 
greitai. Sekmadienį, birželio 19- 
tą, Pranas Gvildys, Sutikimo Ko
miteto pirmininkas, paprašė Vi
tos Lanytės-Anton, Sandy Hook 
gyventojos, kad rastų tinkamą 
prieplauką.

Arčiausioj!, dar turinti vietų 
prieplauka buvo Atlantic High
land Muricipal Harbor. Ją 
pasiūlė ir rekomendavo Hans 
Mikaitis, Atlantic Highlands lai
vų statybininkas. Jis vėliau su 
lietuvišku nuoširdumu buriuo
tojams parūpino įvairių įrankių 
laivams, teikė ir savo profesinę 
pagalbą.

Vida Lanytė-Anton savo ini
ciatyva išnuomavo laivą ir su 
draugų pagalba birželio 19 d. 
1:20 v. popiet sutiko “Audrą”, o 
vėliau ir kitas įgulas. į prieplau
ką jachtos buvo priimtos kaip 
.Svečiai Rūtos Fee, Atlantic 
Highlands Municipal Harbor 
jachtų klubo narės. Kaip Rūtos 
svečiams jachtų klubas buriuoto
jams suteikė visus patarnavimus 
bei privilegijas.

Amerikos Balso ir Asbury 
Park Press korespondentai atvy
ko į prieplauką pasikalbėti su ka
pitonu Ignu Miniotu ir su bu
riuotojais. Asbury Park Press 
laikraštis, painformuotas Vidos 
I^mytės-Anton, antrosios dalies 
pirmame puslapyje įsidėjo spal
votą nuotrauką ir sklandų 
aprašymą.

Tą vakarą Shore Casino resto
rane buriuotojai susitiko su 
Atlantic Highlands jachtų klubo 
nariais ir pasikeitė suvenyrais. 
Juos vaišino Vytautas Paulius, 
Nevv Jersey architektas ir staty
bų rangovas, Kiek anksčiau jis 
buvo paaukojęs Sutikimo Komi

tetui 15,000 dol., kad jachtos 
būtų tinkamai priimtos Nevv 
Yorko uoste.

“Lietuva” krantinę pasiekė 2 
v. popiet su Vytauto Pauliaus pa
galba. Jos kapitonas Osvaldas 
Kubiliūnas ir įgulos 8 nariai irgi 
buvo sutikti Amerikos Balso, 
Chicagos radijo valandėlės kore
spondentų. Vytautas Paulius tą 
vakarą į savo laivą pakvietė 
vaišėm ir pasikalbėti.

Valikliui sugedus “Dailė” 
trečiadienį, birželio 21 buvo 
įtempta. Tai buvo paskutinė 
jachtą. Jos kapitonas Zvaigdras 
Drėma.

Tą dieną Pranas Gvildys pa
skambino Rasai Ardytei-Juškie
nei. kuri yra Lietuvių Bendruo
menės N.J. apygardos pirmi
ninkė. Jis pranešė, kad visos 
jachtos įplaukė į Atlantic High
lands, ir paprašė kitą dieną su
ruošti priėmimą. Buvo pakviesta 
Viliūnė Sarpaliūtė, N.J. Lietu
vių Jaunimo Sąjungos atstovė ir 
visos lietuvių organizacijos.

Taip ir pradėjo sklisti žinia, 
kad buriuotojai jau čia, Nevv Jer
sey valstijoje. Si džiugi žinia su
kvietė lietuvius ir amerikiečius 
buriavimo mėgėjus susitikti su 
svečiais ir pasiklausyti įdomių 
kelionės nuotykių. Norėjo ir 
aplankyti visas tris jachtas.

Tą vakarą visų trijų jachtų 
jūreiviai dalyvavo Shresbury 
Yacht klubo iškilioje kokteilių 
valandėlėje, pasidalino suveny
rais, jachtų klubo biuletenis pa
darė* pasikalljėjimą su jais. 
Vėliau Nevv Yorko Sutikimo Ko- 
fh i tetas juos pavaišino vakariene 
Adriatic restorane.

Kitą dieną visi 22 buriuotojai 
turėjo parogos aplankyti Trento- 
ną, N. J. sostinę ir valdžios 
rūmus. Vadovavo Pranas Gvil
dys. Su jais važiavo ir du palydo
vai: lx>reta Stukienė, Nevv jei- 

sey etnikų tarybos narė, ir Julius 
Veblaitis, Elizabetho Liet. 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkas.

Apsilankymo proga buvo pri
imta specialį proklamacija ir 
viešai perskaityta.

Buriuotojam priėmimą su
ruošti padėjo: Lietuvių Bend
ruomenė — Rasa Ardytė-Juškie- 
nė, N.J. Lietuvių jaunimo Są
junga — Viliūnė Sarpaliūtė ir 
Lietuvos vyčiai — ponia Rokus 

ir hleanor Gelentienė.

Po ilgos kelionės į Trentoną, 
apie 2(X) žmonių susirinko į Lie
tuvių Klubo salę Kearny, N.J. 
Čia dalyvavo ir vyresniosios kar
tos atstovai ir jaunimas. Kurie 
nesuprato lietuviškai, jaunimas 
tiem išvertė į anglų kalbą.

Sutikimą pravesti buvo pa
kviestas prof. dr. Jokūbas Što
kas. Jis gražiai pagerbė buriuoto
jus savo pasveikinimu, toliau LB 
apygardos pirmininkė z\rdytė 
Juškienė supažindino su kapito
nais, o jie pristatė savo įgulas. 
Papasakojo apie savo keliones. 
Programėlė buvo lietuvių ir ang
lų kalbose. Baigėsi aukų rinki
mu.

Kearny Shuyler bankas paau
kojo 500 dol. Aukas įteikė prof. 
J. Stukas ir ponia Gelentienė. 
Salėje surinkta per 1000 dol. Kai 
kurie dalyviai aukojo po šimtą ar 
du šimtus organizacijų vardu 
arba asmeniškai. Aukotojų są
rašas nepadarytas, nes viskas 
buvo surengta netikėtai.

Penktadienį, birželio 23, bu
riuotojų globėjai svečius su
pažindino su Nevv Jersey 
grožybėmis, padraugavo, vaiši
no ir su jais praleido malonias ir 
įdomias valandas.

Buriuotojai Nevv Jersey lietu
viams paliko gražius prisimini
mus, uždegė lietuviškos dvasios 
liepsnelę. Taip pat paliko ir pa
drąsinimą, kad reikia'kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

R.A.J.

Bronė ir Vytautas Pauliai, paaukoję Atlanto nugalėtojų — 
jūreivių sutikimui New Yorke 15,000 dol. Nuotr. Kęstučio 
Miklo

Nevv Yorko uoste lietuvių minia pasitinka atvykusius svečius 
jūreivius. Kairėje Pranas Gvildys, Sutikimo Komiteto pirmi
ninkas. kalbasi su New Yorko miesto burmistro atstovu Mi- 
chael Dirzovaitis, ties viduriu pirmam plane kalbasi Petras

Petrutis, Chicagos Margučio radijo programos vedėjas, su 
Romu Kerziu, Laisvės radijo programos vedėju. Nuotr Liudo
Tamošaičio Jachta “Lietuva” prie Laisvės Statulos Nevv Yorko uoste.

Nuotr. Algio Norvilos



LIETUVIŲ BURIUOTOJŲ SUTIKIMAS CHICAGOJE
Džiaugsmingai sutikome 

žinių, atskridusių iš laisvėjančios 
Lietuvos, kad trys Lietuvos 
buriuotojų jachtos iš Klaipėdos 
per Baltijos jūrų ir audringąjį 
Atlanto vandenynų 1989 m. ge
gužės 13 d. pakilo su iškeltomis 
Lietuvos trispalvėmis link Nevv 
Yorko, tikslu stiprinti tautinius 
ryšius su išeivijos lietuviais.

Laimingai perskrodę Atlanto 
vandenynų, iškilmingai sutikti 
Laisvės statulos prieglobstyje 
Nevv Yorke ir birželio 30 d. pa
siekė išeivijos lietuvių sostinę 
Chicagų. Liepos 1-mųjų perpil
dytoje Jaunimo centro didžiojoje 
salėje (ir stebėtojai balkone), lie
tuviškam maršui grojant ir susto
jusiai publikai audringai plojant 
bei valio šaukiant, salėn įžygiavo 
trijų jachtų buriuotojai: “Aud
ros”, vadovaujamos kapitono 
Igno Minioto; “Lietuvos” — ka
pitono Osvaldo Kubiliūno ir 
“Dailės” — kapitono Žvaigždros 
Drėmo. Visų trijų jachtų, per 40 
buriuotojų, įspūdingai išsirikia
vo išpuoštoje JC scenoje..

Edmundas Vengianskas, Lie
tuvos Buriuotojų priėmimo Chi- 
eagoje komiteto vicepirm. ir šio 
iškilmingo banketo organizato
rius, pradėjęs iškilmes, prasmin
gais žodžiais pasveikino atvyku
sius buriuotojus ir perskaitė trijų 
jachtų kapitonų žygio dedikacijų 
“Mes plaukiame vardan Lietu
vos”, nusakančių šio žygio tikslų. 
Po to nuskambėjo visų sugie
dotas Lietuvos himnas.

Prasmingais žodžiais svečius 

buriuotojus sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza. 
VLIKo valdylx>s pirm. dr. Kazys 
/Bobelis (įteikė dovanų), JAV LB- 
nės valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma (ir įteikė dovanų kap. 
Ignui Miniotui), LŠST pirm. 
Mykolas Abarius, LSSV vyriau
sia skautininke Stefa Gedgau
dienė, Kanados atstovas skautin. 
Stasys Kuzmas ir Jaunimo centro 
valdybos pirm. Salomėja Endri- 
jonienė.

Valdas Adamkus — ŠALFASS 
CV ir Buriuotojų sutikimo Chi- 
cagoje komiteto pirmininkas pa
sakė pagrindinį sveikinimo žodį. 
Tarp kitko jis sakė, jog “šis gaiva
lingas laisvės vėjas nuo Baltijos 
jūros atsiuntė mums atstovus, 
kurie per Atlantu su Lietuvos 
trispalvę atnešė ne tik mums lie
tuviams, bet ir pasauliui žinių 
apie mūsų tautos apsisprendimų 
atmesti jai primestų klastų, 
tremtį, jos fizinį ir masinį žudy
mų. Jūsų žygis per Atlantu — 
jungti vienon grandin visos tau
tos lietuvius. Mes jungiamės su 
jumis vienon šventon kovon už 
laisvų tautų, laisvų Lietuvų...”

Ignas Miniotas — Lietuvos 
buriavimo Federacijos jūrinio 
komiteto pirmininkas, pasvei
kinęs gausiai susirinkusius ir 
padėkojęs už širdžių šilumų, lai
mingai perplaukęs 4000 su vi
ršum jūrmylių per Atlantu, tarp 
kitko kalbėjo: “Lietuvį galima 
nužudyti Ausšvico dujų kamero
se, lietuvį galima priversti palik
ti tėvynę, kad išgelbėtų savo gy

vybę, galima sušaldyti Sibiro le
dynuose, tačiau lietuvį negalima 
paklupdyti ant kelių! (audringas 
plojimas). Jums atvežėme tik du 
žodžius: Lietuva gyva”!

Vakaro iškilmių eigoje Saulių 
žvaigždės ordinu buvo apdova
noti jachtų kapitonai: I. Minio
tas, Z. Drėma ir O. Kubiliūnas 
ir taip pat grįžtančių įgulų kapi
tonai S. Gudzevičius ir A. Kaza
kevičius. Ordinus įteikė LSS- 
gos slųjungos tremtyje centro 
valdylx).s pirm. M. Abarius,asis
tuojant Saulių sųjungos dvasi
niam globėjui Tėvui J. Bore- 
vičiui, SJ. Be to, jachtų kapito
nams gražias trofėjus įteikė Vy
tautas Grybauskas, Leopoldas 
Kupcikevičius ir Edm. Ven
gianskas. Gėlių vainikai — dr. 
A. ir dr. K. Aglinskų dovana. 
Tropijų taures dovanojo B. Ja- 
sinskas. Visi buriuotojai indivi
dualiai buvo supažindinti ir ap
dovanoti Lietuvos ir Amerikos 
vėliavėlėmis su įrašais. Dr. J 
Adomavičius kiekvienų buriuo
tojų asmeniškai pasveikino ir 
įteikė vokelius su dovanų, be to, 
dr. Adomavičius nupirkęs “Dai
lės” jachtos atvežtus grafikos pa
veikslus.

“Dailės” burlaivio kap. arch. 
2. Drėma atvežė iš Lietuvos tau
tinę vėliavų ir jų įteikė Jaunimo 
centro valdybos pirm. S. Endri- 
jonienei.

Skaitant šių korespondencijų, 
atplaukusių įgulų buriuotojai jau 
Lietuvos žemėje, alsuos laisvėja
nčių oru, grįžtančios grumsis su 
Atlanto bangomis. Palankaus 
vėjo! j. Šlajus

New Yorko South Street Seaport uoste tribūnoje atplaukę jūfreiviai, priekyje sėdi 
kapitonai. Jachtas sveikina Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. Nuotr. Liudo Ta
mošaičio

JACHTŲ KAPITONAI PAS NEVV YORKO BURMISTRĄ

Nevv Yorko miesto burmistras 
Edvvard Koch, negalėdamas pats 
asmeniškai dalyvauti jūreivių — 
Atlanto nugalėtojų susirikime 
Nevv Yorko uoste, pasveikinti 
jūreivius, atsiuntė savo atstovų, 
ketvirtos kartos lietuvį, Nevv 
Yorko miesto komisionierių mie
sto nekilnojamam turtui Michael 
Diržulaitį.

Oficialus priėmimas pas patį 
burmistrų įvyko birželio trečia
dienį, 9:30 vai ryto jo kabinete. 
Čia Kęstutis Miklas jūreivių su
tikimo komiteto vardu, jam pri
statė tris jachtų kapitonus: Lie
tuvos — Osvaldų Kabiliūnų, Au
dros — Ignų Miniotų ir Dailės 
— Zvaigždrų Drėmų. Visų kapi
tonų vardu anglų kalba žodį tarė 
Audros kapitonas Ignas Miniotas 
ir įteikė burmistrui Lietuvos 
Laisvės Statulos replikų,. Po 
trumpo pasikalbėjimo, miesto 
burmistras įteikė kiekvienam ka- 
pitonnui po kaklaraištį su auksi
niais Nevv Yorko miesto herbais 

“Audros” jachtos kapitonas Ignas Miniotas įteikia Lietuvos Laisvės statulos replikų 
New Yorko miesto burmistrui Edvvard Koch, stebint “Dailės” jachtos kapitonui 
Žvaigždžiui Drėmai, (kairėje) ir ‘'Lietuvos” jachtos kapitonui Osvaldui Kubiliūnui. 
Nuotr. Kęstučio Miklo <

juodame fone, sakydamas, kad 
šis kaklaraištis primintų jų vieš
nagę didžiajama Nevv Yorke, kad 
jis apsaugos juos nuo šalčio, gal 
kai kada nuo policijos, bet ne 
nuo Aids ligos.

Po to, visa delegacija, kurioje 
dar buvo ir Juozas Kazlas, Man- 
hattano LB apylinkės pirminin
kas, ir trys lietuvaitės su tauti
niais drabužiais, apžiūrėjo mie
sto valdžios rūmus ir tų vietų, 
kur šį Lietuvos Laisvės Statula 
nuolat stovės.

Iš miesto rūmų visi vyko į 
Jungtines Tautas. Čia Kęstučio 
Miklo lydimi, turėjo progų 
apžiūrėti visas posėdžių sales, 
įvairių kraštų dovanas Jungti
nėm Tautom ir čia pat vietoje 
diplomatų aplinkoje papietauti, 
(kkm)

Skaityk ir platink Darbinin
ką.

Jūreivių sutikime tribūnoje sėdi iš k. Žvaigždras Drėma, “Dailės” kapitonas; Ignas 
Miniotas — “Audros” kapitonas; kun. Alfonsas Svarinskas, Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, Nevv Yorko miesto burmistro atstovas Michael Dirzolaitis, Osvaldas 
Kubiliūnas, "Lietuvos” kapitonas. Nuotr. Liudo Tamošaičio

Trijų jachtų kapitonai su lietuvių delegacija pas Nevv Yorko miesto burmistrų Edvvard 
Koch. Nuotr. Algio Norvilos

AUKOS LIETUVOS BURLAIVIŲ 
ŽYGIUI PAREMTI

SĄRAŠAS NR. 3

7,320 dol — Los \ngelcs ir 
apylinkių lietuviai. Aukos su
rinktos Vytauto Zelenio įniciatv- 
va. (detalus sųrašas bus paskelb
tas atskirai).

1.000 dol — Albin Kudirka, 
Florida.

200 dol. — Lietuvių Kredito 
Unija KASA (anksčiau aukojo 
•3(X) dol ).

12-5 dol — \ Matusaitienė. 
N.J.

Po 100 dol — Janina ir Petras 
Ambraziejai, MA, Jeva Bylienė, 
N.J., Lietuvos Vyčių 12 kuopa, 
N.Y., Lietuvių Katalikių Moterų 
Sųj. 29-ta kuopa, N. Y , N. Y. 
Bendruomenė I-ma Apylinke, 
N.Y., Lithuanian Amer. Com- 
munity of U.S. A. VVaterbury, 
CT Branch, Auksė Trojanas, 

D. D.S., N.Y.,, Senkus, Pa., V 
ir V. Sirusai, N. Y.

75 dol. —Jurgis Valaitis, CT.
60 dol. —V. Lakickienė, N Y.
Po .50 dol. — Dr. J. Dičpini- 

gaitis, N.Y., Stasė Gruzdienė, 
Mass.. J. ir A. Jakubauskai, Flo
rida, V. ir A. Jakubaičiai, N.J., 
V. ir I. Kiliai, N.Y., Danutė Le- 
veckis ir Timothy Van Evesry, 
MI, A. Markus-Markevičius, 
NY, Vytautas Norkus, NY, A. ir 
J Rygeliai, NJ, Alina ir Edvar
das Stakniai, NY, Rimas Vaičai
tis, NY, Lionginas ir Dalia Vait
kevičiai, NY’, I>*onardas Šim
kus, NJ.

40 dol. — Rasa ir Saulius Ma
tai, WA.

Po 30 dol. — Irena ir Donatas 
Banaičiai, NY, A. ir V. Jankau

skai, NY, Walter Malinauskas, 
CT, Vytautas Vaikutis, CT.

Po 25 dol. — J. Burdulis, NY, 
Ona Danisevičius, NY, V. ir G. 
Gedminai, NY, L. Lileika, NY, 
Dr., Bronius Nemickas, NY, P. 
Povilaitis, NY, Angelė Roze- 
vičius, NY, A. Škerys, CT, D. 
L’zas, NY, V. Vitkus, NY, Vyr. 
Skaučių Židinyts “Vilija”, N.Y.

Po 20 dol. — R. Čepulienė, 
NY, A. Janušonis, NY, V. Kašu
bą, NY, Antanas Masiūnis, NJ, 
Jadvyga Matulaitienė, NY, Mil- 
dred Patrick, NJ, Kun. K. Puge- 
vičius, NY.

Po 10 dol. — Aldona Baltch, 
Gravrokas, M.D., NY, Eugenija 
Merkelienė, NY, Liolė Pilienė, CT.

Už aukas visiem širdingai dė
koja N. Y. Sutikimo Komitetas ir 
(Irusieji Lietuvos buriuotojai.

(Du surašai buvo paskelbti 
Darbininke anksčiau).

SĄRAŠAS NR. 4

Lietuvos burlaivių transatlan
tinei kelionei paremti Los Ange
les ir jos apylinkių lietuviai paau
kojo 7,320 dol.

Aukos buvo surinktos Vytauto 
Zelenio iniciatyva padedant Al
giui Raulinaičiui. Pinigai buvo 
paskirti jachtų pataisymui ir pa
gerinimui bei virvių supirkimui.

Lietuvos buriuotojai ir N.Y. 
sutikimo komitetas reiškia 
nuoširdžių padėkų (Aukos buvo 
perduotos N.Y. sutikimo komi
tetui)

Organizacijų aukos:
2,000 dol. — Lietuvos Dukte

rų Los Angelės Skyrius.
500 dol. — Lietuvių Tautiniai 

Namai.
200 dol. —S. Daukanto šaulių 

kuopa.
Po 100 dol. — A. L. Tautinės 

Sųjungos skyrius, kun. Gražinos

(nukelta į 6 psl .) Į



KUR STOVĖS NAUJOJI BAŽNYČIA VILNIUJE?

K|UN. MEDARDAS ČEPONIS, 
naujosios Palaim. Jurgio Matulaičio 

parapijos Vilniuje klebonas

Šį straipsnį iš Vilniaus parvežė vienas turistas, ji gavo 
iš paties klebono rankų. Straipsnis įdomus tuo, kad parodo, 
kokias kliūtis jie turi nugalėti, statydami reikalingą 
bažnyučią. Ir jas nugali, nuolat keldami klausimą, 
rašydami, Idibendami.

Čia minimos vietovės žinomos tik tiem, kurie dabar 
lankėsi Vilniuje. Tai nauji rajonai, kurie išaugo pokario 
metais.

Naujoji bažnyčia yra atgimstančios Lietuvos 
laimėjimas. Duok Dieve, sėkimės naujai statybai!

Čeponis, I. Kvašys, A. Bireta, 
K. Počiuipa, D. Gricius, M. Ne- 
niškis).

Pasitarime buvo nuodugniai 
aptartas klausimas dėl vietos 
bažnyčios staybai nustatymo. 
Priimtas pasiūlyms: tinkamiau
sia vieta Viršuliškėse, dešinėje 
Kosmonautų prospekto pusėje 
už parduotuvės “Pasidaryk pats” 
kalnelis ir jį supanti teritorija.

Kovo 1 d. “Vakarinių naujie
nų” Nr. 50 išspausdintas pra
nešimas, informuojantis, kad 
“vyriausioji architektūros ir ur
banistikos valdyba kartu su kuri
ja apžiūrėjo keletą vietų naujuo
se Vilniaus rajonuose. Nuspręs
ta, kad būsimiems maldos na
mams statyti geriausiai tinka 
žemės sklypas Viršuliškėse, Kos
monautų prospekto dešinėje 
pusėje (važiuojant Šeškinės link) 
už parduotuvės “Pasidaryk pats” 
mt kalnelio. Vykdomojo komite
to sprendieme Nr. 61 (1989. 
2.24) rašoma: “Leisti Vilniaus ar
kivyskupijos kurijai apie 4,0 ha 
sklype Viršuliškėse, Kosmonau
tų -prospekte, pažymėtame pri
dedamoje miesto plano ištrauko
je raudonomis linijomis ir 
skaičiais 1+5, projektuoti naują 
bažnyčią”.

1989 m. kovo 1 d. paskelbia
mas konkursas. Jo aptarimas turi 
įvykti birželio 15 d.

Sklindant įvairioms“ kalboms 
dėl vietos bažnyčios statybai, 
Vilniaus arkivyskupijos kurijoje 
arkivyskupas sušaukė kunigų ta
rybą. Posėdžio metu buvo išna
grinėtas klausimas dėl vietos tin
kamumo.

Buvo sudaryta komisija, kuri 
išsiaiškintų paskirtos vietos 
bažnyčios statybai tinkamumą ir 
kreiptųsi papildomai į miesto 
valdžią dėl vietos galutinio nu
statymo.

Per vyr. architekto valdybą 
gautas raštas (1989.5.22), kuria
me pažymima, jog tikinčiųjų pa
geidautoje vietoje, t. y. Justiniš
kių - Rygos gatvių kampe bus

Naujosios parapijos Vilniuje 
klausimą tikintieji sprendė jau 
pirmajame pareiškime Vilniaus 
miesto Vykdomajam komitetui, 
nurodydami visas galimas vietas 
bažnyčios statybai. Gavus mies- ( 
toj valdžios sutikimą dėl katalikų 
religines bendruomenės užre- j 
gistravimo, “Vakarinių naujie- 
nų”T988.11.2 Nr. 250 buvo pa- . 
skelbta žinutė: ]

“/ Vykdomąjį komitetą krei
pėsi grupė tikinčiųjų, prašyda
ma leisti pastatyti bažnyčią nau
juose gyvenamuosiuose rajonuo
se. Jų prašymą palaikė Vilniaus 
arkivyskupijos kurija. Atsižvel
giant į tai, kad nuo naujų gyve
namųjų rajonų iki artimiausių 
bažnyčių yra net keletas kilomet
rų, Vykdomasis komitetas parin
ko sklypą naujai bažnyčiai staty
ti Pašilaičiuose ir kreipėsi į Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybą su 
prašymu leisti ją statyti”.

Tačiau ši vieta nepatenkino 
nei tikinčiųjų, nei kurijos. Kurija 
kreipėsi į LTSR Ministrų Tary
bą, prašydama peržiūrėti sklypo 
pakeitimo galimybes ir pageida
vo, kad jis būtų paskirtas tikin
čiųjų pageidautoje vietoje Justi
niškių — Rygos gatvių kampe. 
Analogiškas raštas buvo pateik
tas ir pačių tikinčiųjų Vyr. archi
tekto valdybai. Lapkričio 15 d. 
tikintieji kreipimąsi dėl sklypo 
paskyrimo pakartojo ir lapkr. 28 
d. raštu Vykdomajam komitetui. 
Pagaliau kreipimasis buvo pa
kartotinai pasiųstas kurijos 
gruodžio’ 1‘5 d. raštu Nr. 316, 
adr^suoiaš LTSR Ministrų Tary
bai.

Gautas vyr. architekto atsaky
mas, kuriame rašoma: “Vyriau
sioji architektūros ir urbanisti
kos valdyba analizavo ir kitas vie
tas, kur būtų galima statyti naują 
bažnyčią. Pažymėtina, kad tokį 
svarbų ojektą, kaip nauja baž
nyčia bus galima suprojektuoti 
ir pastatyti tiktai konkurso keliu. 
Todėl, mūsų nuomone, konkur
so metu galima išanalizuoti visus 
klausimus, pagrįsti ir nustatyti 
statybos vietą”, — gruodžio 19 
d. raštas.

Atitinkamais raštais reagavo ir 
Vykdomasis komitetas. 1989.1.3 
rašoma: “Patenkinti Jūsų prašy
mą ir skirti sklypą bažnyčios sta- 
tyai Justiniškių ir Rygos gatvių 
susikirtime nėra galimybių dėl 
sekančių motyvų. Pagal Justiniš
kių gyvenamojo rajono detalaus 
išplanavimo projektą šiame skly
pe numatoma statyti mokyklą, 
kuri,yra būtina šio rajono gyven
tojams. Todėl statyti bažnyčią 
mokyklai numatytame sklype 
mūsų nuomone netikslinga. Sta
tant tokį svarbų objektą, kaip 
naują bažnyčią, sklypas galėtų 
būti parinktas tik konkurso ke
liu, pateikus priešprojektinius 
pasiūlymus”.

Tikintieji dar kartą kreipėsi į 
miesto Vykdomąjį komitetą 
prašydami galutinai išspręsti 
vietos naujai bažnyčiai paskyri
mo klausimą. Tam pritarė ir ku
rija sausio 26 d. raštu: “Vilniaus 
arkivyskupijos kurija prašo Vyk
domąjį komitetą atsižvelgti į 
teisėtus tikinčiųjų reikalavimsu 
ir paskirti sklypą tikinčiųjų pa
geidaujamoje vietoje, būtent 
Justiniškių - Rygos - Kosmonau
tų gatvių rajone”.

Reaguodama į tikinčiųjų ir ku
rijos pageidavimą dėl vietos ga
lutinio nustatymo ir sklypo sky
rimo, vyr. architekto valdyba va
sario 1 d. sušaukė darbo grupę, 
kurioje dalyvavo žymiausi mies
to statybos ir architektūros spe
cialistai (G. Baravykas, A. Lau
cius, R. Vyšniauskas, Č. Mozū
ras, D. Ruseckas, J. Stasiulaitis, kinčiųjų jausmus. Kai kur ant 
D. Eidukonytė, R. Dalgėda, M. kiekviėno kampo buvo po

Šioja lygumoj tarp sandėlių ir fabrikų valdžia siūlė statyti 
naująją bažnyčią.

NAUJOSIOS BAŽNYČIOS KONKURSAS

Kaip kun. Medardo Čeponio 
straipsnyje minima, ir buvo pa
skelbtas naujosios bažnyčios 
planų konkursas. Konkursui 
buvo įteikta 15 projektų, ir jie 
buvo išstatyti Statybininkų 
rūmuose.

Tų kokursinių projektų pa
grindas buvo Antano Vivulskio 
suprojektuota bažnyčia, prieš 
karą baigiama statyti. Daugelyje 
projektų dominavo ant stogo 
perpjautas kryžius, tarsi simboli
zuotų ilgus metus niekinamus ti-

statoma užplanuota mokykla, 
kuri būtina to rajono gyvento
jams, atsižvegiant į naują tau
tinės mokyklos koncepciją. Raš
te taip pat pažymėta, kad šalia 
esanti teritorija (Rygos - Kosmo
nautų gatvių kampas) archi
tektūriniu požiūriu netinkamas 
naujos bažnyčios statybai. “Pa
stačius bažnyčią žemoje lygioje 
vietoje, ją nustelbs daugia
aukščiai monolitiniai namai, o 
pastatyta architektų siūlomoje 
vietoje, naujoji bažnyčia taps 
viena iš pagrindinių naujųjų ra
jonų dominančių — tokia spe
cialistų nuomonė pateikiama 
minėtame rašte. Taip pat 
pažymima, kad architektų nuo
mone sprendimas dėl naujos 
bažnyčios statybos vietos — ne
keistinas.

Beje, reikia pažymėti, jog pa
skirtoji vieta yra naujųjų miesto 
rajonų centre. Si vieta tinkama 
bažnyčios statybai ir vysk. Pau
liaus Baltakio nuomone, kuris, 
lankydamasis Vilniuje, pats 
apžiūrėjo ją. Nuodugniai ap
svarsčius visas esamas galimy
bes, šią vietą būtų galima panau
doti su plačia perspektyva 
ateičiai. Plečiant bažnytinį veik
los tinklą, čia būtų galima įrengti 
katalikiškos spaudos spaustuvę, 
religinių reikmenų dirbtuvę, ka
techetinę mokyklą, jaunimo 
.centrą ir kt. Juk plotas apie 4,0 
ha. Iš tame regione esančių lais
vų vietų — ši pati tinkamiausia 
ne tik architektūriniu - urbani
stiniu, bet ir bažnytiniu 
požiūriu.

Ant šio kalnelio Vilniuje bus pastatyta naujoji Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčia.

Atsišaukimas dėl Hitlerio —
Stalino pakto

Hitlerio-Stalino Pakto 50- 
mečio minėjimui dirvą paruošti 
VLIK valdyba parengė ir atspau
sdino 25,000 egzempliorių “Ap
peal” — atsišaukimų anglų kal
ba, platinimui angliškai kalban
čiuose kraštuose. Juomi prašoma 
laisvojo pasaulio paramos padėti 
Lietuvai ir kitiems Pabaltijo 
kraštams “išsilaisvinti iš Hitle
rio-Stalino Pakto spąstų”.

Atsišaukimas yra lankstinuko 
formoje, suredaguotas ir atspau
sdintas taip, kad, pagal sąlygas 
ir galimybes, būtų galimąjį nau
doti keliais būdais.

1. Išeivijos lietuviai asmens 
ir organizacijos vardu, gali pasi
rašyto pritarimą atsišaukimui ir 
(lankstinuką susegę ar suklijavę) 
siuntinėti centrinės ir vietinės 
valdžios atstovams, laikraščių, 
TV bei radijo žinių direktoriams, 
šiaip žurnalistams bei kitiems 
įtaikingiems asmenims. Kiek
vienas veiklus lietuvis gali sura
sti bent 10 tokių adresatų.

Mitingas prie 

Vilniaus katedros
Redakcijos pastaba

Pagal gautą informaciją kun. 
Medardo Čeponio pastangos at
nešė laimėjimą. Jau gautas ofi
cialus leidimas Palaim. Jurgio 
Matulaičio parapijos bažnyčią 
statyti Justiniškių rajone, 
gražioje vietoje, ant kalnelio, o 
ne netolimose Viršuliškėse, ly
gumoje, apsuptoje sandėlių ir 
dirbtuvių. (Ziūr. nuotraukas).

mi-Liepos 21 dieną įvyko 
tingas kuriuo buvo atžymė- 
prievartinio Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą skau
džios metinės. Mitingo dalyviai 
atviru laišku kreipėsi į Junginių 
Amerikos Valstybių prezidentą 
Bush, dėkodami jam, o jo asme
nyje ir visai amerikiečių tautai, 
kad nuo pat Lietuvos okupacijos 
1940-ais metais birželio 15 die
ną, Junginės Amerikos Valstijos 
iki šiol nepripažino šios okupaci
jos ir remia lietuvių tautos kovą 
už laisvę. Tai liudija taip pat ir 
šiais metais Amerikoje paskelbta 
Pavergtųjų Tautų savaitė.

Reikšdami -šią padėką, mitin
go dalyviai prašo prezidentą Bu- 
shą ir toliau būti su lietuvių tau
ta, norinčia nusimesti 
okupacijos naštą, kas 
Ribbentropo- M olotovo 
pasekmių likvidavimą.

Šį atvirą laišką Amerikos pre
zidentui pasirašė mitingo Vilniu
je organizatoriai: Lietuvos Tauti
nio jaunimo sąjunga “Jaunoji 
Lietuva”, Lietuvos Laisvės lygos 
akademinio jaunimo grupė ir 
Latvijos jaunimo organizacijos 
“Tėvžemei un Brivibai” atstovai.

Rusijos 
reikštų 

pakto

kryžių. Šių projektų svarstyme 
dalyvavo ir dail. Vytautas K. Jo
nynas iš New Yorko. Jis pasi
sakė, kad projektuose esą per 
daug kryžių.

Vertinimo komisijos pirmi
ninkas, tos parapijos klebonas 
kun. Medardas Čeponis pažy
mėjo, kad konkurso dalyviai ne 
itin gerai žino liturgiją. Iš pateik
tų projektų nerasta nė vieno rea
lizacija, pirmoji premija ir nepa
skirta. Paskirtos dvi lygiavertės 
antrosios premijos, taip pat ir ke
turios paskatinamosios premi
jos.

Minimas Antanas Vivulskis 
buvo žymus architektas, moks
lus baigęs Paryžiuje. Jis taip pat 
buvo ir skulptorius, laimėjęs Jo
gailos paminklo konkursą Kro
kuvoje ir jį pastatęs, dirbęs prie 
jo kaip architektas ir skulptorius. 
Lietuvoje architektas pastatė 
Trijų kryžių paminklą Vilniuj ant 
kalno ir Šiluvos kapinių ko
plyčią. Jis mirė jaunas 1919 me
tais sausio 29 Vilniuje. Tėvai jo 
buvo Sibiro tremtiniai, jis pats 
gimęs Sibire; nors lietuviškai ne
mokėjo, bet save laikė dideliu 
lietuviu, vis žadėjo išmokti lietu
vių kalbą.

TSRS, VFR, VDR 
VYRIAUSYBĖMS, SNO 
GENER. SEKRETORIUI

2. Lankstinukai yra tokio for
mato, kad juos galima siuntinėti 
vokuose kitataučiams, prašant 
juos pasirašyti “Appeal” ir nuo 
savęs kreiptis į vyriausybę ar ki
tus įtakingus asmenis.

3. Su atsišaukimu galima 
kreiptis į vietines įvairiausias or
ganizacijas, klubus bei bažny
čias, prašant, kad pritartų at
sišaukimui (“to endorse”) ir nuk
reiptų į atitinkamas vyriausybes 
ar spaudos įstaigas.

4. Kai kas ras galimu panaudo
ti net visus minėtus būdus Hitle
rio-Stalino Paktui išgarsinti. Be 
abejo, ne vienas suras ir kitų pa- 
veiklių būdu šiam atsišaukimui 
panaudoti.

Šiuos lankstinukus bandoma 
paskleisti kuo plačiau per eilę 
išeiv4jos organizacijų.

1939 m. rugpjūčio 23, rugsėjo 
28 ir 1941 m. sausio 10 d. slaptai
siais protokolais prie vadinamo 
Molotovo - Ribentropo pakto, 
Lietuva tapo derybų tarp Vokie
tijos Reicho ir Tarybų Sąjungos 
objektu. 1940 m. birželio 15 d. 
Lietuva buvo raudonosios armi
jos okupuota, o rugpjūčio 3 d. 
aneksuota — prieš Lituvos gy
ventojų valią įjungta į TSRS 
sudėtį.

Vokietijos Reicho ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybių politiniai 
ir kariniai veiksmai Tautų Sąjun
gos narių Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atžvilgiu yra grubus tarp
tautinės teisės pažeidimas.

Reikalaujame, kad TSRS, 
VFR, VDR vyriausybės paskelb
tų Molotovo - Ribentropo pakto 
slaptuosius protokolus neturin
čiais juridinės galios nuo pat jų 
pasirašymo momento.

Reikalaujame, kad TSRS likvi
duotų Molotovo - Ribentropo 
pakto pasekmes — išvestų iš Pa
baltijo valstybių savo okupacinę 
kariuomenę ir leistų šių valsty
bių tautoms pačioms nustatyti 
politinę - socialinę santvarką 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Prešaome SNO Generalinį 
Sekretorių atsiųsti atstovus 
stebėti, kaip bus vykdomi laisvi 
rinkimai Pabaltijo valstybėse.

(LIC)

VLIK valdyba tiki, jog išeivi
jos spauda ir radijas, ypač 
artėjant gėdingąją! sukakčiai šių 
metų rugpiūčio 23 d., palaikys 
Pakto pasėkų panaikinimo reika
lavimą gyvą, tarp kitko skatinan
ti ir šio atsišaukimo panaudojimą 
tam tikslui. (Elta)

AUKOS LIETUVOS BURLAIVIŲ 
ŽYGIUI PAREMTI „ „i ,. .

(atkelta iš 5 psl.)

vyr. skaučių būrelis, Lietuvių 
Kredito Draugija, Glendale.

50 dol. — L. K. V.S. Ramovė

Pavieni asmenys
130dol. —K. M. Pažemėnai
Po 100 dol. — V. V. Zeleniai, 

V. M. Šeštokai, V. M. Gedgau
dai, L. V. Reivydas, V. A. 
Pažiūros, Marija Šeštokienė, 
A.V. O. Karaliai, Dr. V. A. Skir- 
gaila-Sky, M. Lambertienė, V. 
J. Gedgaudas, G. Kazlauskas, B. 
Gestautas, H. A. Bajalis, R. G. 
Petraičiai, A. B. Ratkeliai iš Ari
zonos, E. J. Sinkys.

Po 50 dol. — B. Maknickas su 
Aida ir Tomu, J. Dzenkaitis, M. 
Banionis, P. R. Urbonai, L. J. 
Oksai, P. D. Jasiukoniai, A. A. 
Raulinaičiai, R. R. Kontrimas, 
Z. S. Koriai, A. K. Bulotos, J. 
E. Pažėros, D. Mitkienė,E. Ta
mošaitienė, Dr. J. G. Gudaus
kai, L. Vilimienė, V. Vidugiris, 
E. R. Kulikauskai, A. A. Ado
mėnai, V. E. Dovydaičiai, J. S. 
Sulai, S. Kvečas, R. D. Giedrai
čiai, Sophie Backus.

SKLEIDŽIAMA PETICIJA 
PRIEŠ HITLERIO-STALINO 

PAKTO PADARINIUS

(New Yorkas, 1989 liepos 14. 
LIC) Lietuvos politinės jėgos 
renka parašus TSRS, Vakarų ir 
Rytų Vokietijos vyriausybėms 
bei Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui po peticija, rei
kalaujančia likviduoti Molotovo 
- Ribentropo pakto pasekmes, 
praneša 
centras, 
tikimasi 
parašų.
skleidžia Sąjūdis ir Nepriklauso
mybės Sąjunga. Pateikiame pe
ticijos pilną tekstą, kuris buvo 
perduotas per Lietuvos televizi
ją ir spaudą.

Lietuvių Informacijos 
Iki š. m. liepos 20 d. 
surinkti iki 2 milijonų 
Pasak ŠIA, peticiją

Po 30 dol. — J. K. Vidžiūnai, 
V. N. Kentai.

Po. 25 dol. — E. I. Vilkai, V. 
Gilys, J. S. Raškauskai, V. Č. Tu

minai, A. F.z Galdikai, J. E. Ma-. 
tulaičiai, V. Tamošaitis, V. S. 
Fledžinskai, A. L. Mažeikos, K. 
S. Šakiai, S. Vaitieldenė, J. A. 
Raulinaičiai, J. D. Čenųai, O. 
M. Paškevičiai, M. D. Sodeikos, 
Prižgintų šeima, J. Pupius, V. 
Čekanauskas, J. Rukšėnienė, I. 
Vilkienė, A. Radys, Medžiukas,
R. Budreikienė, V. Aleksandriu- 
nas, V. Trumpa, A. D. Poli- 
kaičiai, A. D. Basiulis.

Po 20 dol. — A. A. Vosyliai,
E. Butkienė, V. Jasiulionis, P. 
M. Grušai, S.N. Nyergės, E. 
Stočkus, Č. Norkus, P. Dovy
daitis, H. G. Stevens, M. E. 
Naujokaičiai, E. A. Arbai, K. V. 
Barmai, Dr. C. T. Clegg, V. Do
vydaitis. C. A. Tuzevičiai, Pran. 
Ant., neišskaitoma, M. Zizas, J. 
M. Lipai, B. A. Seliukas, G. A. 
Siručiai.

15 dol. — Dr. E. Tumienė
Po 10 dol. —A. Kazlauskienė,

S. Kuzmickas, G. Uksas, J. V. 
Jasiulaičiai, R. A. Stočkai, H. Še- 
pikienė, P. Maželis, I. R. Kerr,
F. S., Pakalniai, K. Naudžius, 
A. Skyrius, J. Baltrašiūnas, P. 
Visvydas.

Po 5 dol. — V. Varnienė, H. 
Butkus

SĄJŪDIS PRAŠO 
RAŠOMŲJŲ MAŠINĖLIŲ

Pastaruoju metu rašomosios 
mašinėlės pasidarė daug kam ne
aktualios, kadangi daugiau ir 
daugiau vartojami kompiuteriai. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džiui rašomosios mašinėlės su 
lietuviškų šriftu yra verkiant rei
kalingos. Jeigu kas turėtų ma
šinėlę lietuvišku šriftu, kurią 
galėtų paaukoti Sąjūdžiui, 
prašom susisiekti su: Sąjūdžioln- 
fo, 7159 S. VVhipple, Chicago, 
Illinois 60629, tel.: (312) 476- 
8469.



NERINGOS JUBILIEJUS 
IR KOPLYČIOS ŠVENTINIMAS
Liepos 16 Neringos stovykloje 

Vermonte viešėjo du vyskupai 
— Burlington© (Vennonte) vys
kupas J. A. Marshall ir mūsų vy
skupas P. Baltakis. Jie dalyvavo 
šios stovyklos šventėje — dvi
dešimties metų sukaktuvėse nuo 
Neringos įkūrimo ir naujai pa
statytos koplyčios šventinime. Į 
šias iškilmes susirinko kelios 
dešimtys svečių pasidžiaugti šia 
ypatinga švente kartu su stovyk-^ 
los šeimininkėm N. Prasidėjimo 
seserim ir su apie pusantro šimto 
jaunų stovyklautojų.

Koplyčių suprojektavo archi
tektas Vytautas Zubas, jos staty
ba buvo užbaigta šį pavasarį, 
prieš susirenkant stovyklauto
jams. Jos originali architektūra 
primena ir lietuviškus koplyt- 
stulpiuspr kaimo bažnyčių varpi
nes, Nors jos formose nėra jokio 
panašumo į gotikų, tačiau jos vi
duje į aukštį šaunančios briaunos 
sukelia nuotaikų panašiai, kaip ir 
gotikų, kad kilti į aukštumas yra 
daug svarbiau ir kilniau, negu 
apglobti pasaulio plokštumų. 
Skulptoriaus Jurgio Daugvilos 
sukurti altorius ir tabernakulis 
maloniai sulieja moderninę 
meno išraiškų su mūsų dievirbių 
kūryba.

Į šias iškilmes dauguma daly
vių atvyko tuoj po vidudienio ir 
turėjo progos pabendrauti tar
pusavy ir su jaunaisiais stovyk
lautojais. Trečių valandų susirin
kome prie koplyčios ir Burling
ton© vyskupas J. A. Marshall 
pašventino koplyčių ir jos alto
rių, kartu dalyvaujant mūsų vys
kupui P. Baltakiui, klebonui 
kun. H. D. Nichols, stovyklos 
kapelionui kun. K. Ramanau- 
skiii/ Icun^ V.ACukurui,r prel. V * 
Balčiūnui, kun. R. Krasauskui ir 
kun. A. Petraičiui. Po to vysku
pas Baltakis pašventino ko
plyčioje kryžiaus kelio stotis, su
kurtas dailininko V. Jonyno. Po 
pašventinimo vyskupas Baltakis 
aukojo mišias, koncelebruojant 
visiems kunigams. Jaunieji sto
vyklautojai atliko žodžio liturgi
jos skaitymus ir, pasikeisdami, 
išreiškė savo intencijas tikinčių
jų maldoje. Vyskupas Baltakis 
taip pat pasakė įdomų ir aktualų 
pamokslų, pabrėždamas dabar 
mūsų visuomenės pergyvenamų 
moralinio vadovavimo krizę, 
apie kurių neseniai rašęs savo ve
damajame ir ~New York Times.

Savo pamoksle vyskupas iš
kėlė didelę Neringos stovyklos 
reikšmę jaunimo auklėjime ir iš
reiškė padėkų sės. Ignei už jos 
ypatingų vaidmenį - mūsų jauni
mo religinį ir tautinį auklėjimų 
ne tik Neringoje, bet ir įvairiuo
se kituose jaunimo susibūrimuo
se. Jis palinkėjo sesei Ignei daug 
metų sėkmingo darbo ir sulaukti 
viso būrio naujų Ignių, kurios 
įsijungtų į moralinį ugdymų ir 
vadovavimų. Jis pasakė, kad esa

ma moralinio vadovavimo krizė 
mūsų visuomenėje yra dėl dvasi
nių pašaukimų stokos ir kad prie 
to prisideda tėvų įpareigojimas 
savo vaikams ieškoti trapios gy
venimo sėkmės gydytojų, advo
katų ir inžinierių kabinetuose, 
užmirštant tikrų buvimo pras
mę, ir taip išdildant arba ir visai 
suskaldant jaunoj širdy suskam
bėjusį Kristaus šaukimų pasi
rinkti apaštalavimo kelių.

Po mišių visi dalyviai per
sikėlė prie naujai pastatyto lietu
viško kryžiaus, kurį Neringai pa
dovanojo S. Petrauskas savo tėvo 
dr. S. Petrausko atminimui. 
Kryžių pašventino kun. Cuku- 
ras, dalyvaujant abiems vysku
pams ir kitiems kunigams.

Po kryžiaus šventinimo Ne
kaltai Pradėtosios Marijos Sese
rų provincijole sės. Bernadeta 
pasveikino visus dalyvius, padė
kojo abiems vyskupams už jų ak
tyvų dalyvavimų šiose iškilmėse 
ir įteikė jiems dovanas. Ji taip 
pat padėkojo koplyčios statytojui 
p. Brooks už jo rūpestingų darbų 
statant koplyčių ir netolimoje 
praeityje kitus šios stovykla
vietės pastatus ir įteikė dovanų.

Seselė Ignę pasveikino visi 
stovyklausojai ir vienas jų vado
vų — S. Zmuidzinas įteikė jai 
originalių stovyklautojų paga
mintų sveikinimo kortelę su visų 
stovyklautojų parašais.

Pabaigoje sės. Bernadeta pa
kvietė visus dalyvius pažiūrėti 
stovyklautojų paruoštos progra
mos — tautinių šokių ir lietuviš
kų vestuvių įscenizavimo, o po 
to pasivaišinti stovyklos šeimi
ninkių paruoštais skanumynais. 
v.Ęq ^vaišių; jiiękas neskubėjo, 
skirtis su malonia šių iškilmių 
nuotaika, ir automobiliai labai 
pamažu skirstėsi iš stovyklos. 
Vyskupas J. Marshall, nors jam 
iki namų buvo daugiau negu 170 
mylių, po vaišių dar ilgai 
kalbėjosi su stovyklautojais ir 
svečiais neskubėdamas namo.

Sis naujos koplyčios šventini
mo sujungimas su stovyklos jubi
liejine sukaktimi surišo visų 
mūsų širdyje nešiojamų atgimi
mo ilgesį su viltimi, kad dvasinis 
atgimimas yra mūsų ateitis ne tik 
tėvynėje, bet ir čionai mūsų tar
pe, kad mūsų meilės gėriui ir 
ryšio su praeitimi nenuplaus lai
ko srovė, kad jie bujos ir žydės 
mūsų širdyse, palaistyti ryštu, 
kuriam Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų veikla yra pavyz
dys ir paskatinimas. Juk jos pa
statė šių koplyčių ne praeities lai
dotuvėms, bet ateinančių vasarų 
ir būsimo stovyklautojų džiaugs
mo krikštynoms, todėl jau dabar 
planuokime siųsti savo priaugan
tį jaunimų į Neringų kitais me
tais ir metais po to, ir dar po to, 
ir dar, kol išugdysime visų būrį 
naujų Ignių ir įkursime naujų 
Neringų! į. Masaitis

Neringos stovyklos altorius, sukurtas dail. Jurgio Daugvi
los.

IS VISUR-1
— Šeštasis mokslo ir kūrybos 

simpoziumas įvyks lapkričio 22 
- 26 dienomis Chicagoje. Daly
vaus per 2(X) mokslininkų iš įvai
rių kraštų. Numatyta apie 100
įvairių paskaitų. Kultūriniai ren-

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, su vietos vyskupu eina šventinti Neringos stovyklos 
koplyčios.

6. Pasikalbėjimas su Senato-
PROF. LANDSBERGIS WASHINGT0NE riais Bill Bradley ir Richard Lu-

LPS tarybos pirm. prof. Vyt. 
Landsbergis su žmona Gražina, 
lydimas JAV LB krašto valdybos 
pirmininko dr. A. Razmos, Ar
vydo Barzduko, Astos Banio- 
nytės-Connor ir kitų lietuvių, 
dalyvavo JAV prezidento Geor
ge Bush priėmime Baltųjų 
Rūmų rožių sode, kur preziden
tas specialiai kalbėjo pavergtųjų 
tautų atstovamsT>Triėmime taip 
pat dalyvavo viceprezidentas 
Dan Quail.

Prof. Vytautas ir Gražina 
Landsbergiai į JAV atvyko Lie
tuvos atstovo VVashingtone Sta
sio Lozoraičio kvietimu, o juos

ATVYKO LIETUVIAI 
ALPINISTAI

Į Seattle, Washingtono valsti
joje, iš Lietuvos atvyko alpini
stai. Jie yra: Dainius Makauskas, 
Rimvydas Simutis, abu iš Kau
no, Vilius Šaduikis, Kęstutis Ba- 
laišis, Juozas Daugvila, visi iš 
Vilniaus.

Jie drauge su kitais lietuviais 
alpinistais kops į Washingtono 
aukščiausius kalnus. Tie lietu
viai, alpinistai yra Rimas Gylys 
iš New Yorko, Vincas Rygelis iš 
Oregono ir Aleksandras Bertulis 
iš Washingtono.

Vincas Rygelis yra Juozo ir Al
donos Rygelių sūnus. Tėvai gy
vena Kinnelon, N.J. Vincas yra 
baigęs lituanistine Maironio mo
kyklų. Ši lietuvių alpinistų grupė

globojo JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba.

S. Lozoraikčio ir JAV LB kraš
to valdybos visuomeninių reika
lų tarybos reikalų vedėjos Astros 
Banionytės pastangų dėka prof. 
Vyt. Landsbergis ir dr. A. Raz
ina VVashingtone turėjo daug ir 
svarbių pasimatymų JAV užsie
nio ministerijoje, su senatoriais, 
kongresmenais, žurnalistais 
bei įvairiomis organizacijomis.

V. Landsbergio 
, kelionės
VVashingtone 
apžvalga

1. Pasikalbėjimas su Washing- 
ton Post redaktorium Stephen 
Rosenfeld ir intervievv, kuris pa
sirodė laikraštyje liepos 24 d.

2. United States Information 
Agency 4 valandų pasikalbėji
mas su 14 skirtingų skyrių direk
toriais dėl kultūrinės ir moks
linės paramos Lietuvai per pasi
keitimus.

3. Žurnalistų konferencija, pa
ruošta Carnegie Endovvment for 
International Peace; dalyvavo 
tokie žurnalistai kaip George 
Anne Baver, Gord Meyer, Da- 
niel Schorr, Morton Kondracke 
ir kiti.

4. Kalba ir pasikalbėjimas 
Kennan Institute for Advanced 
Russian Studies.

5. Kalba ir pasikall>ėjimas Na
tional Endowment for Democra-

svajoja kopti ne tik į Washingto- 
no valstijos kalnus, bet drauge 
keliauti dar kitur ir ten kopti į 
aukščiausius kalnus.

KUN. D. VALENTI 
PROFESORIAUS KAUNE

Bnx)klyne gimęs ir prie 
Apreiškimo parapijos užaugęs 
italas Domininkas Valenti tobu- t>( 
lai išmoko lietuvių kalbų. įsi
šventindamas į kunigus, įsirašė 
į Kauno vyskupijų. Keletu metų 
gyveno Vokietijoje ir klelnmavo 
vokiečių parapijoje, nes gerai 
moka ir vokiškai. Salia to studija
vo Šv. Raštų Romoje.

Dabar jis pakviestas į Kauno 
tarpdiocezinę kunigų seminarijų 
profesoriauti. Dėstys Šv. Raštų. 
Tai bus l>ene pirmas tokios pla
čios ir didelės erudicijos ameri
kietis italas su didele meile Lie
tuvai. Savo buvimu jis ten nuneš 
ir vakarietiškų demokratijų ir di
namikų.

Paskaityki Darbininką, 
Ir žines'— 
Kas ir kur, ir kaip nutinka! 

gar.
7. Pasikalbėjimas su Senator 

Alan Dixon’s štabu.
8. Pasikalbėjimas su Gong- 

ressmen. VVilliain Broomfield. 
Christopher Cox, Diek Durbin, 
Doug Bereuter, John Miller, 
Sam Geidensen. Ben Gilman.

9. Pasikalbėjimas su House 
Foreign Affairs Committee Se- 
nior Staff į kurį atėjo ir Cong- 
ressman Ben Gilman.

10. Pasimatymas su Congress- 
men Bob Dornan, Don Ritter, 
ir Bob McEvven.

11. Pasikalbėjimas su vyriau
siu patarėju užsienio reikalams 
dėl House Minority Leader Bob 
Michel. To patarėjo vardas Bill . 
Gavin.

12. Pasikalbėjimas su Prezi
dento vyriausiu patarėju Natio
nal Security Council specialistu 
Soviet Affairs, Dr. Condoleezza 
Rice.

13. Pasikalbėjimas su Dr. Ri- 
ce’s pavaduotoju Dr. Robert 
Hutchings.

14. Pasikalbėjimas su Lane 
Kirkland, president. AFL-GIO 
iš kurio gavo pakvietimų Kazi
mierui Uokai atvažiuoti į AFL- 
GIO konferencijų lapkričio 
mėnesį.

15. Pasikalbėjimas su Diinitri 
Simes, Garnegie Endovvment; ir 
Zbignievv Brzezinski, GIS.

16. Pasikalbėjimas su pareigas 
einančiu Valstybės Sekretoriaus 
pavaduotoju Europos reikalams 
Robert Johnson, susitikime taip 
pat dalyvavo keletas kitų Vals
tybės Departamento pareigūnų, 
(paruošė Asta Banionytė-Con- 
nor)

MIELI LIETUVIAI IR 
LIETUVĖS!

Žinome, kad Lietuvoje ir 
kitur pasaulyje yra didelis 
trūkumas religinio turinio 
knygelių, be kurių sunkiai 
įmanomas vaikų tikybinis 
aukliėjimas.

Dabar atsirado palankios 
sąlygos išleisti lietuvių kalba 
6 spalvuotas knygutes apie 
Šv. Mišias, rožančių, Jėzaus 
gyvenimų, Šv. Raštų, 
Dešimt Dievo {sakymų ir 
apie pirmųjų vaikų malda
knygę.

Kad aprūpintume vaiku
čius Lietuvoj, Suvalkų Tri
kampyje ir kituose kraštuo
se, reikės atspausdinti 
60,000 egzempliorių. Nors 
ir su didele nuolaida, spau

sdinimas kainuos 30,000 do
lerių.

Lietuviškas jaunimas yra 
mūsų tautos ateitis, todėl jo 
religinis ir moralinis auklė
jimas yra mūsų visų rūpes
tis. Tikime, kad visi suprasi
me šio reikalo svarbų ir ne
pagailėsime aukos knygučių 
išleidimui.

Čekius prašoma rašyti: 
Special Apostolic Fund. Sių
sti šiuo adresu: Sr. Igne Ma- 
rijošius, Immaculate Con- 
ception Convent, Rt. 21, 
Putnam, CT 06260.

Iš anksto širdingai dėkoja
me.

VYSKUPO SIELO\ ADOS 
TARYBOS REIK.M-U VALDYBA 

giniai ir paskaitos vyks Jaunimo 
Centre ir Pasaulio Lietuvių Cen
tre, Lemonte, III. Mokslinės 
programos pirmininku yra prof. 
dr. Rimas Vaičaitis, organizavi
mo komiteto pirmininku yra inž. 
Leonas Maskeliūnas, lėšų telki
mu rūpinasi Birutė Jasaitienė.

— Daytona Beach, Fla. Lie
tuvių bendruomenės apylinkė 
išsirinko naujų valdybų, į kurių 
įeina pirm. J. Paliulis, vicepirm. 
informacijai J. Janušaitis, iždi
ninkas ir sekretorius dr. V. Ma
jauskas, ryšiam su amerikiečiais 
dr. Sigita Ramanauskienė, kul
tūros reikalams Andrius Miro
nas. Kontrolės komisijų sudaro 
A. Šimkus, J. Ambrozaitis ir dr. 
V. Majauskienė. Nauja valdyba 
rengiasi pravesti knygų rinkimo 
vajų ir propaguoti lietuviškos 
spaudos reikalus.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė Dainavoje pra
sidėjo nuo rugpjūčio 6. Paskaitos 
vyskta lietuvių ir anglų kalbo
mis, dėstoma istorija ir kiti litua
nistiniai mokslai.

— Margučio radijo progra
mos koncerte spalio 8 ir 9 dieno
mis koncertuoja Vilniaus univer
siteto dainų ir šokių ansamblis. 
Koncertas vyskta Jaunimo cen
tre.

— Montessori vaikų namai 
Kaune atidaromi rugsėjo 
mėnesį. Pastatų parūpina Kauno 
švietimo valdyba. Darželyje 
dirbs dr. O. Keturaldenė ir Gr. 
Navickienė, susipažinusios su 
Montessori sistema ir jos pa
ruošimu Chicagoje. Kaune vei
kia šių metų pradžioje įsikūrusi 
kolegija (koledžas). Nuo rugsėjo 
mėnesio pradės veikti ir Moters 
fakultetas, kuriame bus dėstoma 
Montessori auklėjimo sistema. 
Labai trūksta spaudos tuo klausi
mu. Reikia išmokti, kaip pasiga
minti įvairių medžiagų, kurios 
negali užsakyti iš užsienio. Kur
sai vyko Vilniuje ir Kaune. Juose 
dalyvavo iš viso apie 1000 asme
nų.

— Lietuvių Tautodailės Insti
tutas Kanadoje turės suvažiavi
mų rugpjūčio 26 d. dailininkų 
Anastazijos ir Antano Tamošai
čių sodyboje Kingstone, Ont. 
Pagrindinę paskaitų skaitys dail. 
Antanas Tamošaitis. Dailininkų 
Tamošaičių sodyboje rugpjūčio 
28 — rugsėjo 2 bus audimo kur
sai, už kuriuos nereikės mokėti.

— V ilniaus universiteto an
samblyje, kuris atvyksta į Ame- 
rikų gastrolėm, dalyvauja 47 
asmenys. '»*

Naujas Darbininko skaityto
jas: Antanas Šateika, gyvenus 6 
Avė. Brooklyne, užsisakė Darbi
ninkų . Sveikiname naujų skaity
tojų.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Kligys, Marvo Island. 
Fla., B. Turkevičius, E.Chicagp, 
1N. Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 

, —visiems 21) dol. metams.



TO PRADŽIA LIETUVOJE
Skėliūnas

Šiemet sukako 70 metų, kai 
Kaune buvo įkurta pirmoji ne
priklausomos Lietuvos sporto 
organizacija Lietuvos Sporto Są
junga (sutrumpintai LSS).

Jonas Narbutas savo knygoje 
Sportas nepriklausomoje Lietu
voje (pirmoji dalis, 1919 - 1936) 
rašo, kad net ir LSS iniciatorius 
bei vienas iš steigėjų Stepas Gar
bačiauskas negalėjo tiksliai pasa
kyti, kada įvyko tos organizacijos 
steigiamasis susirinkimas. Gar
bačiausko sudarytame sporto or
ganizacijų sąraše pažymėta, kad 
LSS įsteigta 1919 m. gegužės 18 
d., nors viename savo laiškų 
Narbutui Garbačiauskas rašo, 
kad tikslios kūrimo datos negali 
nurodyti, nes neturi iš tų laikų 
jokio raštiško įrodymo. Galbūt 
LSS pradžia buvo 1919 balandy
je, nes gegužės mėnesį Vytauto 
parke buvo pirmosios pratybos, 
neva rungtynės. Vis dėlto gal ne
bus didelė klaida, jei bus palikta 
gegužės 18 data, kuri buvo tvir
čiau įstrigusi steigėjo Garba
čiausko atmintyje.

Pirmosios sporto organizacijos 
LSS steigėjai buvo: Stepas Gar
bačiauskas, Petras Oleka, Vikto
ras Jesaitis, mjr. dr. Pranas 
Sližys, Janavičiūtė - Kripienė ir 
Adolfas Sruoga. Lietuvos Sporto 
Sąjunga valdžios įstaigose įregis
truota 1919 m. liepos 24 d.

Vienas iš steigėjų, Stepas Gar
bačiauskas, nuo 1930 diploma
tinėje tarnyboje, nuo 1936 Lie
tuvos vicekonsulas Zueriche, 
kur ir mirė 1983. Prieš 23 metus 
New Yorke leidžiamam žurnale 
Sportas Garbačiauskas gana 
plačiai aprašė pirmuosius Lietu
vos sportininkų žingsnius 1919 
nv, be to, pateikė istorinės 
medžiagos ir Jono Narbuto kny
gai, kurios dvi dalys išleistos 
Montrealyje 1978.

Štai kaip Stepas Garbačiaus
kas aprašo sporto pradžią nepri
klausomoje Lietuvoje:

“Į Lietuvą atvykau pirmuoju 
oficialiai iš Sovietų Sąjungos 
grąžinamu traukiniu. Tai buvo 
1918 m. gegužės mėn., bet Kau
no, pagal tuometinį okupantų 
potvarkį, neleista pasiekti. 1919 
m., kai bolševikai buvo okupavę 
rytinę Lietuvą su Vilniumi ir 
buvo paskelbta mobilizacija, per 
lietuvių ir bolševikų kautynes 
ties Žiežmariais ir Jėznu, ties 
Aukštadvariu perėjau frontą ir 
atsidūriau Kaune.

’ Pirmiausia rūpėjo susirasti iš 
Maskvos karo metų (1914 - 1918) 
pažįstamų, kurie, mano žinio
mis, jau turėjo būti Kaune, o 
ypač Petrą Oleką, su kuriuo 
Maskvoje buvome sporto klubo 
Sokolniki nariais. Deja, Olekai 
jau nerūpėjo sportas, nes buvo 

!j^asinėręs į operą ir konservatori
ją. Ieškoti kiti pažįstami iš Mask
vos, bet jie ne sportininkai. Jų 
tarpe radau Viktorą Jesaitį, lietu
vių laikraščio redakcijos sekreto
rių;.

Betgi pats svarbiausias mano 
tikslas buvo rasti sporto aikštę ir 
salę, kur būtų įmanoma sueiti į 
ryšį su sportuojančiais. Per 
mėnesį išlandžiojau Kauną ir 
apylinkes, net ir didesnius kie
mus, bet, mano didžiausiai nuo
stabai, nieko panašaus neradau. 
Prieš karą Rygoj ar per karą 
Maskvoj paaugliai žaisdavo iš 
skarmalų, popieriaus ar piuvenų 
pasigamintais kamuoliais - futbo
lais. Rygoj ir Maskvoj tikrų spor
to aikščių buvo maža — jos pri
klausė tik rinktiniams sluoks
niams, o klubo nariai dažniausiai 
būdavo svetimšaliai. Betgi nesti
go išmindžiotų aikštelių, kiemų, 
buvo galima užtikti žemėn su
smaigstytų pagaliukų, šakų, kas 
rodė, jog čia žaidžiama. Nieko 
panašaus Kaune neradau, o ką ir 

kalbėti apie sales, Pasidarė 
liūdna ir nesuprantama, kodėl 
vaikai nežaidžia — visur lyg ko
kia tyruma.

Jei vietos gyventojai neturėjo 
aikščių, tai tikėjausi tokių rasti 
vokiečių okupacinėj kariuo
menėj. Sekdamas jų laikraštį, 
ušžtikau pranešimą, kad vieną 
sekmadienį įvks N. N. divizijos 
Gepaeckmarsch (Waffenlauf pir
menybės). Baigmė buvo Vie
nybės aikštėje (tuo laiku ten 
buvo turgavietė), priešais mini.s- 
terių kabineto rūmus Donelaičio 
gatvėje. Prisiartinau prie 
teisėjų, organizatorių ir iš vieno 
jų, gimnasto bei lauko ritulio žai- 
diko, patyriau, kad anksčiau ka
reivinėse žaidė futbolą, bet nuo 
1918 m. nebegavę kamuoliams 
odinių maukšlių bei guminių 
pūslių...

Pasitaręs su Oleka ir Jesaičiu, 
iškėliau reikalą steigti sporto or
ganizaciją. Abu pritarė, ir vieną 
vakarą po darbo Oleka pakvietė 
mus pas savo dėdę karo gydytoją 
Jurgį Žilinską, kur radome ir kitą 
karo gydytoją mjr. Praną Sližį. 
Taip sutarėm steigti Lietuvos 
Sporto Sąjungą (LSSD)”.

1919 m. į steigiamąjį susirinki
mą, be anksčiau minėtųjų, atvy
ko pašto valdybos viršininkas 
inž. Adolfas Sruoga ir Jana
vičiūtė - Kripienė, kuri netrukus 
mirė. “Iš aktyvių sportininkų 
buvau vienintelis”, rašo Gar
bačiauskas, “nes Oleka jau ne
turėjo laiko. Jis tik vieną kartą, 
1921 m., sutiko žaisti futbolą.

Pirmoji Lietuvoj sporto orga
nizacija įsteigta be patalpų, be 
aikštės, be aktyvių sortininkų... 
Sportuoti norinčius kviesdavom 
į susirinkimus per Kaune 
leidžiamą dienraštį Lietuva- —- 
čia padėdavo Jesaitis. Maironio 
gatvėje, prie konservatorijos, 
žiemą įrengta čiuožykla, kuri 
mažai sutraukdavo lankytojų, ir 
tikrų sportininkų neatsirasda
vo... Vėliau, skelbiantis ir rusų 
laikraštyje, prisistatė neseniai iš 
SS grįžę du sunkumų kilnojimo 
bei imtynių mėgėjai: Džiugas ir 
Kavaliauskas. Dr. Sližys Rusijos 
provincijoj stebėjo sunkumų kil
nojimo ir imtynių varžybas ir jos 
paliko jam gero įspūdžio, bet ten 
lengvosios atletikos ar futbolo 
gal ir nebuvo matęs. Džiugas su 
Kavaliausku dar surado porą 
vyrų, imtynių naujokus, iš vinių 
fabriko Šančiuose — pradžioje 
tai ir buvo visa sportininkų šei
ma.

Vytauto parke buvo paviljonas 
.su sale ir kambariais. Per karą 
ten vokiečių karininkų klubas, 
turėta ir gimnastikos įrankių. Šis 
pastatas ir krito man į akis”, rašo 
Garbačiauskas. “Žiemą, dienos 
metu, pastatas buvo tuščias, ne
naudojamas, bet nustebau, jog 
vakarais susirinkdavo lenkiškai 
kalbą vyrai ir jaunuoliai. Langai 
buvo uždengti, bet pro plyšius 
pastebėjau, kad susirinkusieji 
gimnastikos įrankiais nesinaudo
ja. Pasirodė, jog lenkai šią patal
pą buvo gavę per ryšius, kyšius 
ir pažintis neva sporto reika
lams. Iš tikrųjų, tai buvo sportu 
prisidengusi slaptoji lenkų ka
rinė organizacija POW (Polska 
Organizacja Wojskowa). Vieta 
tam labai gera, nes parkas 
skendėjo medžiuose, krūmuose, 
turėjo tris oficialius (faktiškai 
daugiau) išėjimus ir buvo neap
šviestas. Ką pastebėjau, pra
nešiau dr. Sližiui, nes gailėjau 
matyti nenaudojamus gimnasti
kos įrankius ir salę. LSS pirmi
ninkas Sližys, berods, painfor
mavo karo komendantą kpt. Juo
zą Mikuckį, o šis, regis, ir žval
gybai pranešė. Vėliau buvo su
sekta, kad ten buvo POW susi
rinkimai ir pratybos. Karo ko
mendantas patalpas sekvestravo 
ir perleido LSS. Apie ruošiamą 
prieš juos žygį lenkams jų agen
tai buvo pranešę, tad paviljoną

Stepas Garbačiauskas

šluota iššlavė, dingo ir gimnasti
kos įrankiai...

Kaip minėta, dr. Sližiui patiko 
tvirtų raumenų sportas. Net iš
kaboj ir LSS antspaude, be 
vyčio, buvo išpieštas sunkumų 
kilnojimo įrankis... Vytauto par
ko patalpose pradėta rengti pir
mieji sporto vakarai. Programoje 
du ar trys atletai, kurie kilnoda
vo sunkumus, nuoga ranka (del
nu) kaldavo vinis į lentą, kumšti
mi skaldydavo plytas ir pn. Atle
tai buvo apsikabinėję medaliais, 
blizgučiais, greičiausiai juos 
laimėję Rusijos provincijos “ pir
menybėse”. Neįprasta buvo 
stebėti, kaip atletai sveikindavo, 
linkčiodami žiūrovams — žo
džiu, tikras rusų provincijos cir
kas ir balaganas...”

Po kiek laiko vis daugiau į 
Kauną atvykdavo jaunuolių: iš 
SS, Latvijos, Estijos ar ir provin
cijos. Jų tarpe buvo broliai Karo
lis ir Viktoras Dineikos, Elena 
Kubiliūnaitė, Kamauskaitė ir 
kt., prisidėję prie sportinio 
judėjimo. “LSS sporto vakarai 
mums nepatikdavo, bet viešai 
prieš dr. Sližį pasisakyti ne
norėjome, nes žinojom, kad jis 
tokį sportą mėgo ir įžiūrėjo jame 
ateitį. Po kelių pasitarimų, bet 
ne specialių susirinkimų, nutar
ta steigti naują sp6rto organizaci
ją Lietuvos Fizinio Lavinimosi 
Sąjungą (sutrumpintai LFLS). 
LSS nariai, išskirus sunkumų 
kilnotojus, prisidėjo prie 
LFLS”, — rašo Garbačiauskas.

Pagal Joną Narbutą, LSS išny
ko savaime, bet nesusijungė su 
kita, ir LFLS nebuvo jokia jos

LANKSTINUKAS
JAV LB krašto valdyba išleido 

nauja lankstinuką, atžvmėti na- 
cių-sovietų pakto 50 metų su
kakčiai. Išleistas anglų kalba/ 
iliustruotas spalvotom nuotrau
kom iš demonstracijų Vilniuje, 
su žemėlapiu, kuris vaizduoja, 
ką palietė ši sutartis.

Lankstinukas vaizdžiai pade
monstruoja atbundančią Lietu
vą, parodo sovietų ir nacių baisų 
smurtą, okupuojant nepriklau
somą Lietuvą. Lankstinukas tin
ka dalyti visiem. Jo kaina 15 cen
tų. Gaunamas: Lithuanian 
American Community, 2713 
West 71 Street, Chicago, IL 
60629.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Jaunuolis iš Lietuvos nori su

sirašinėti su Amerikos lietuviu ar 
lietuvaite. Jo adresas: Algis Mic
kevičius, Donelaičio 26-2, Kau
nas 23300, Lietuvos TSR. 

tąsa. LSS pirmininkavęs mjr. dr. 
Pr. Sližys, likęs tik su keliais sun
kumų kilnotojais, nebesistengė 
toliau tęsti šios organizacijos 
sportinės veiklos ir pats tolesnia
me Lietuvos sporto gyvenime 
nedalyvavo.

LFLS buvo įsteigta 1920 
rugsėjo 15, o 1921 Kaune įvyko 
LFLS skyrių atstovų suvažiavi
mas, kuris išrinko pirmą LFLS 
centro valdybą: pirmininkas St. 
Garbačiauskas, nariai: Viktoras 
Dineika, Elena Kubiliūnaitė - 
Garbąčiauskieuė^ lt. Zątnkus ir 
B.t Kzsiviekas. Ši, antęęji,nepri
klausomos Lietuvos sporto orga
nizacija, daug nuveikė, bet tai 
jau kita tema.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai Ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

j TSRS, tame tarpe J Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Klientų patogumui visi mūsų agentai turi didelį pasirinkimą aukštos kokybės prekių 
prieinamomis kainomis.

Dėl informacijos prašome kreiptis j mūšy pagrindinę kontorą arba J visus 
mūsų agentus.

COSMČŠ PARCELS EXPRESS CORP.

40 East49th Street, New York, N.Y. 10017,

BOSTON, MA 02127 

BROOKLYN, N.Y. 11222 
BROOKLYN, N.Y. 11235 
BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL. 60622 
CHICAGO, ILL 60622 

CLEVELAND, OH, 44134 
FORT WAYNE,IN. 46808 
HAMTRAMCK,MI 48212 
HARTFORD, CT. 06106 

HERKIMER, N.Y. 13350 

INDIANAPOLIS, IN. 46227 
IRVINGTON, N.J.07111 

LAKEWOOD, N. J. 08701 

LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMI BEACH, FL.33139 
MINNEAPOLIS, MN.55418 
NEWARK, N.J. 07106 
NEW YORK, N.Y. 10009 

PHILADELPHI A, PA. 19115 
PITTSBURGH, PA. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J.08611 
WATERVUET, N.Y. 12189 
VVORCESTER, MA. 01607 
WH EATRIDG E, CO. 80033 

YOUNGSTOWN, 0H 44503

NAUJA LIETUVIŲ ĮMONĖ 
Ji skubiai perveža prekes

Jamesburge, N.J., kurio apy
linkėj yra susitelkę nemaža įvai
rių fabrikų ir įmonių, Michael 
E. Macys ir jo žmona Zinera 
prieš kurį laiką įsteigė kuijerių 
įmonę centrinėj New Jersey 
įsi.skūrusių fabrikų, įmonių ir 
privačių asmenų siuntom į jų pa
geidaujamas viętas skubiai pri
statyti. Įmonė pasirinko MOS 
(Macys Gourier Service) vardą ir 
yra pasiekiama šiuo adresu: P. O. 
Box 313, Jamesburg, N.J. 
08831, tel. (201) 521-5530.

Įmonės savininkas yra 1944 
m. Austrijoj gimęs lietuvių 
tremtinių Mykolo ir Meilės Ma
cių (buv. Macevičių) sūnus, ku
rio tėvai įsikūrė ir iki šiol gyvena 
New Jersey. Jaunasis Macys 
lankė lietuvių Šv. Ptro ir Pau
liaus parapijinę mokyklą Eliza- 
beth, N.J., ir prie jos veikusią 
lituanistinę mokyklą ir priklausė 
čia veikusiai lietuvių skautų 
Šarūno draugovei.

Baigęs to pat miesto aukštes
niąją mokyklą, atliko karinę prie
volę JAV armijoj ir buvo garbin
gai iš jos paleistas 1966 m.

Grįžęs iš kariuomenės, lankė
N.J. valstijos Rutgers universi
tetą ir įsigijo biznio administraci
jos bakalaureatą.

Savo srities darbą pradėjo 
dirbti 1971 m. United Counties 
Trust Company, Cranford, N.J. 
prekybininkų skyriaus vadovu ir 
už rūpestingą pareigų atlikimą 
buvo vis keliamas į vis atsakin- 
gesnes ir sodriau atlyginamas pa
reigas. Šiuo metu jis yra tos kom
panijos viceprezidentas ir vado
vauja MasterCard skyriui. Savo 
vadovybėj jis turi 54 tarnautojus.

«. Nors centrinėj New Jersey ir 
nėra stambesnių lietuvių įmo
nių, kuriom MCS Courier Ser
vice galėtų sąžiningai patarnau
ti, tačiau dauguma čia gyvenan-

Tel. (212) 832 ■ 7550
532 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepshead Bay Road 
701 Fllmore Avenue 

2242 W. Chlcago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street

RR No. 1, Box765 McKennan Rd. 
3216St.JudeDrlve 
1082 Splrlngfield Avė. 

901 E. County Line 
7706 Santa Monlca Blvd. 
1352 Washington Avė. 
2422 Central Avė. N.E. 
698 Sanford Avenue 
122 First Avenue 
9550-B Bustleton Avė. 
1307 E. Carson Street 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue 
22 Caristad Street 
4330 Ouay Street

309 Federal Plaza West

M. Mečys. Nuotr. Greg Priece

čių lietuvių didžiuojasi kiekvie
no lietuvio iškilimu profesinia
me darbe ar įsikurtoj įmonėj. 
Todėl ir Michael E. Maciui ir jo 
žmonai Zinerai linkime geros 
sėkmės išugdyti savo įmonę tiek, 
kad ji galėtų sėkmingai varžytis 
su šiame krašte nuo seno vei
kiančia United Parcel Service ir 
kitom tos rūšies įmonėm.

K. J.

Nėra ko čia rūpintis
Antrą valandą ryto apysakos 

rašytojas sėdi prie rašomojo sta
lo piktas ir nuvargęs. Rašymas 
jam nesiseka.

— Mielasis, — atsiliepia žmo
na iš miegamojo, — gal jau ei
tum gulti?

— Negaliu, — jis sumurma. 
— Įleidau kaimietę merginą į 
vieno pikto vyro butą, ir nebe
žinau, kaip ją iš ten išvesti.

— O kiek turi metų toji mer
gina?

— Dvidešimt dvejus.
— Tei taipT^tai užgesink 

šviesą ir eik miegoti. Ji jau yra 
užtektinai suaugusi ir pati suras 
išeitį.

Tei. (617)-268-1303 
Tel. (718) 389-6747 
Tel. (718)769-4023 
Tel. (716) 895-0700 
Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312)666-3985 

Tel. (216)884-1738 
Tel. (219)432-5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 

Tei. (315) 866-3939 
Tel. (317)787-0052 
Tei. (201) 374-6446 

Tei. (201) 363-2251 
Tel. (213) 656-1962 
Tei. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215) 698-9190 
Tel. (412)481-2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
Tel (518) 274-5242 

Tel. (508) 798-2868 
Tel. (303)422-4330 

Tei. (216)743-0440
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KUNIGŲ SEMINARIJA
Vyskupijoje apiplėštos keturios bažnyčios

New Yorkas, 1982 liepos 26 
LICjTelšiuose šį rudenį pradės 
veikti atkurtoji kunigų seminari
ja, praneša Lietuvių Informaci
jos centras. Perduodame Katali
ku Pasaulio bendradarbio Petro 
Kimbrio iš Kauno reportažą\ati- 
kano radijui.

Pokario metais Telšių vysku
pija visų laiką jautė didelį dvasi
ninkų trūkumų. Šiandien apie 
septyniasdešimt — tai yra be
veik .pusė Žemaičių krašto para
pijų — neturi savo kunigų. Da
bar gi Kauno tarpdiecezinė kuni
gų seminarija nepajėgia dvasi
ninkais aprūpinti visos Lietuvos.

Remiantis Bažnytinės Teisės 
237 kanonu, sutarta Telšiuose at
gaivinti seminarijų kuri tegyvavo 
nuo 1827 iki 1948 metų. Šiam 
žingsniui pritarė Lietuvos Epis
kopatas, žodinį sutikimų davė ir 
pasaulietinė valdžia. Tikimas^, 
kad Lietuvos valdžios atsistatę 
organai padės suremontuoti ir 
buvusius seminarijos rūmus.

Jau esama 30 kandidatų į pir
mąjį filosofinį kursų ir praneša
me, kad gali įteikti pareiškimus 
iki pat rugpjūčio 1 dienos. Ma
noma, kad busimosios seminari
jos auklėtiniai, kartu su vyskupi
jos klierikais šiuo meti! studijuo
jančiais Kauno tarpdiecezinėje 
Kunigų Seminarijoje palaipsniui

Telšių kunigų seminarija. Nuotrauka daryta nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Statula buvo nugriauta, kai rūmai buvo kon-

į. fiskuoti. Patalpos grąžinamos, vėl čia veiks kunigų seminarija.

1989 m. metinis visuotinis 

ŠALFAS-gos suvažiavimas

Metinis visuotinis Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyks 1989 m. spalio 28 šešta
dienį, Clevelande, Ohio. Adre
sas bus praheštas vėliau. Su
važiavimą globoja vid. Vakarų 
sporto apygarda ir Clevelando 
LSK Žaibas.

Suvažiavimo pradžia — 11:00 
vai. ryto.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, 
Suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
firmininkai ar jų įgaliotiniai.

ALFASS-gos rinktieji bei skir- 
F 

PRANEŠIMAS

Amerikos Lietuvių Taryba, susitarus su VUKu, 
prašo visas organizacijas Ir ypač pavienius asmenis 
gausiai siųsti Valstybės departamentui, slapto Molo- 
tovo-RIbbentropo 50 m. sukakties proga, VLIKo pa
ruošta atslšauklmę “APPEAL” — lankstinuko formoje 
laišką- Užpildžius ir pasirašius siųsti šiuo Adresu:

The Honorable James A. Baker, III 
The Secretarfy of State 
Washlngton,D.C. 20520

“Appeal” pareiškimai gaunami ALTO centre ir ALTO 
skyriuose. Taip pat reikia remti visas kitas pastangas, 
kuriomis siekiama Nepriklausomybės Lietuvai.

išvaduos vyskupijų iš kunigų 
trūkumo. Organizatoriai prašo 
maldomis paremti jų pradėtąjį 
darbų.

Taip pat pranešama, kad per 
šiuos metus jau apiplėštos net 
keturios Telšių vyskupijos para
pijų bažnyčios. Naktį iš kovo 26 
į 27 dienų Akmenės bažnyčioje 
pagrobti pinigai iš aukų dėžučių; 
naktį iš kovo 29 į 30 Kuršėnų 
bažnyčioje išplėštos taip pat 
dėžutės ir žeminių altorių taber
nakuliai; naktį iš kovo 30 į ba
landžio 1 dienų Mažeikiuose iš
niekintas Švenčiausias Sakra
mentas; Skuodo rajonas nuken
tėjo net du kartus — pirmų kar
tų, naktį iš balandžio 3 į 4 dienų 
buvo pavogti du dideli altoriniai 
paveikslai, trys baržnytinės 
vėliavos, devynios žvakidės, du 
kryžiai, keturi votai. Išplėšti du 
tabernakuliai. Išpjauti iš rėmų ir 
pagrobti šoninių altorių paveik
slai; antrų kartų — naktį iš liepos 
20 į 21 dieną — iš bažnyčios 
buvo pavogtos šešios didelės 
žvakidės nuo didžiojo altoriaus, 
sulaužytos dvi žvakės, išlaužtas 
didižiojo altoriaus tabernakulis.

Ar sugebės milicijos darbuo
tojai išaiškinti visis piktadarius ar 
atgaus bažnyčios pagrobtas ver
tybes, parodys ateitis.

(LIC)

tieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos 
garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fi
zinio auklėjimo mokytojai, spor
to veteranai, lietuviškų organi
zacijų bei spaudos atstovai ir visi 
lietuvių sporetiniu gyvenimu 
besidomi asmenys.

Smulkios informacijos pra
nešamos sporto klubams ir ŠAL
FASS-gos pareigūnams. Organi
zacijos ar asmenys norį gauti 
smulkesnių informacijų ar pa
teikti pasiūlymų, prašomi kreip
tis į ŠALFASS-gos Centro Val
dybos sekretorių Algimantą Ta-

Yale universitete New Haven, Conn., iš k. Viva Bartkutė ir Vaiva Vaišnytė skaito “Ivy ode” 
gegužės 28 mokslo meto užbaigimo iškilmėse.

YALE UNIVERSITETO ABITURIENTŲ VARDU LIETUVIŠKAI
Yale Universitetas, įsteigtas 

1701 metais, kuris U.S. News 6 
World Report 1988 spalio 10 d. 
paskelbtoj studijoj buvo įvertin
tas kaip pirmaujantis universite
tas Amerikoje, mokslų baigimą 
atžymi 2 dienas besitęsiančiom 
iškilmėm. Per iškilmes skaitoma 
baigiančiosios klasės “istorija” ir 
į akmenį įkalami baigimo metai. 
Baigiančiai klasei įamžint klasės 
atstovai pačiam seniausiam uni
versiteto kieme sodina vijoklį ir 
skaito susirinkusiai miniai bai- 
giančiuosios klasės atsisveikini
mo odę įvy Ode. Vijoklio sodini
mo ir odės skaityjo tradicija pra
sidėjo 1952 metais.

Š. m. gegužės 28 d. išskirtinai 
gražią sekmadienio popietę, 
tūkstančiai tėvų, gimimų ir 
pažįstamų iš visos Amerikos ir 
kitų kraštų suvažiavo Yale uni
versitete, New Haven, Conn., 
atšvęsti per 1,200 Yale studentų 
mokslų baigimą. Sodinant tradi
cinį vioklį, per garsiakalbius aiš
kiai ir įspūdingai skambėjo vijok
lio odė — lietuvių kalba (“Lithu
anian is not at all likę Russian”! 
nusistebėjo vienas klausytojas 
draugei). Baigiančiosios klasės 
vardu odę lietuviškai ir angliš
kam vertime pasikeisdamos 
skaitė Viva Bartkutė ir Vaiva 
Vaišnytė.

Vivos Bartkutės pavardė šįmet 
nuskambėjo per visą Ameriką, 

mošiūną, 317 South Catherine 
Avė., LaGrange, IL 60525, 
Telef 312 354 - 2516.

Šalia rutininių einamųjų ŠAL
FASS-gos reikalų, neabejotinai, 
vienu iš pagrindinių šio suvažia
vimo punktų bus IV-sios Pasau
lio Lietuvių Sporto Žaidynės, 
numatomos įvyukdyti 1991 m. 
Lietuvoje bei vis plačiau besi
reiškiąs įvairus kitoks sportinis 
bendravimas su mūsų tėvynai
niais.
ŠALFASS-gos Centro Valdyba 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 SOUTH NEŠTERN AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 00843 
TEL. (312) 238-9787

Dar yra vietŲ šiose kelionėse J Lietuvę:

Rugsėjo 12 d., Vilniuje 15 dienų, — iš Chlcagos — 2,795.00, 
iš New Yorko — 2,645.00

Spalio 3 d., Vilniuje 10 dienų — Iš Chlcagos — 1,895.00,

Iš New Yorko — 1850.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1*312-238*9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė., Chicago. IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

nes ji buvo viena iš 32 ameri
kiečių laimėjusių garsiąją Rho- 
des stipendiją tęsti studijas Ox- 
fordo universitete, Anglijoj. 
Bartkutė pasižymėjo ir tuo, kad 
ji baigė Yale universitetą gauda
ma iš karto ne tik bakalauro bet 
ir magistro laipsnius. Jos pagrin
dinė šaka buvo ekonomija. Bart
kutė laisvai kalba lietuviškai. Ji 
yra lankiusi Dariaus ir Girėno 
mokyklą Chicagoje ir buvusi 
veikli jūrų skautė. Baigimo iš-

LOS ANGELES, 
CALIF.
Lietuvos vyčių kuopa išsirin

kt* tokios sudėties naują valdybą: 
pirm. Marytė Sepikaitė, vice- 
pirm. Robert Novak ir Bronė 
Skirienė, sekr. Arūnas Barkus. 
fin. sekr. Laima Baltrėnaitė. ižd. 
Dennis Petras, koresp. Jonas 
Storas.

Mirusieji. Martynas Sumau
tas, Lietuvos kariuomenės kari
ninkas, sulaukęs 91 m. amžiaus 
mirė kovo 1. Henrikas Misiū
nas, mokytojas, sulaukęs 82 m. 
amžiaus, mirė kovo 14. Gražina 
Juodeikienė, prof. Vlado Juodei
kos našlė, sulaukusi 81 m. 
amžiaus, mirė kovo 21. — L. Z. 
K.

— Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo taryba gegužės 9 
d. posėdyje paskyrė 50,000 ru
blių lietuių tremtinių palaikų 
perkėlimui iš Sibiro į Lietuvą. 
Taip pat buvo pritarta įdėjai 
įsteigti Lietuvos miestuose ir ra
jonuose apmokomus Sąjūdžio 
veiklos kontrolierių etatus. 
(ŠIA).

— “Atgimimas”, Sąjūdžio 
laikraštis, paskelbė JAV Senato 
Teisės komiteto priimtą rezoliu
ciją, kuria birželio 14 skelbiama 
“Pabaltijo laisvės diena”. Rezo
liucijos tekstas ištisai atspausdin
tas laikraštyje. 

kilmėse dalyvavo jos tėvai inž. 
Eugenijus ir Danguolė Pulkau- 
ninkaitė Bartkai. iš Indiana, ir 
brolis, kuris studijuoja Dart- 
mouth College.

Vaiva Vaišnytė, odės autorė ir 
vertėja į anglų kalbą, bakalauro 
laipsnį gavo iš politinių mokslų. 
Vaišnytė taip pat laisvai kalba 
lietuviškai. Ji mokėsi neakivaiz
dinėj (korespondencinėj) “Židi
nio” mokykloj, užpernai lankė 
vasaros lituanistinius kursus Le- 
monte, o pernai — Vilniaus uni
versitete. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese Australijoj Vaiš
nytė buvo Connecticut lietuvių 
jaunimo atstovė. Vaišnytė yra 
ateitininkė. Baigimo iškilmėse 
dalyvavo jos brolis, kuris studijas 
taip pat baigė Yalė ir tėvai, prof. 

(Rimas Vaišnys ir dr. Elona Ma- 
rijošiūtė-Vaišnienė iš Connecti
cut, taip pat Yale universiteto 
abiturientai.

Nuo rudens Viva Bartkutė tęs 
ekonomijos studijas Oxforde, c 
Vaiva Vaišnytė, prieš tęsdami 
studijas, ketina padirbėti gamto
saugos srity.

ŽODIS SKAITYTOJUI A. UNUI

Rugpjūčio 3 Darbininko re
dakcija gavo laišką, pasirašytą — 
Skaitytojas A. Linas. Laiško gale 
rašoma, kad esąs pravažiuojantis 
iš Lietuvos, tai šitaip ir pasirašąs. 
Laiškas pasisako neigiamai dėl 
Vytauto Vebeliūno dabartinio 
New Yorko miesto burmistro in- 
dor.savimo.

Čia yra laisva spauda, ir kiek
vienas turi teisę pasisakyti vie
naip ar kitaip tuo pačiu klausi
mu. Tačiau yra tam tikra tvarka. 
Anoniminių laiškų redakcijos 
nespausdina. Laiškus redakcijai 
reikia pasirašyti tikra pavarde, 
nurodyti savo adresą. Redakcija 
turi žinoti, kas jai rašo, iš kur.

Jūs pasirašėte tik slapyvar
džiu, tai redakcija Jūsų laiško ne
gali spausdinti.

— Linas Audrys Šmulkštys, 
dr. Vinco ir Aldonos Šmulkščių 
sūnus, birželio 10 baigė Loyolos 
universiteto Stritch medicinos 
mokyklą, gaudamas medicinos 
daktaro laipsnį. Prieš tai Loyolos 
universitete magna cum Įaudė 
yra baigęs istoriją ir anglų kalbą. 
Medicinos studijom pasirinko to 
universiteto Strich medicinos 
mokyklą. Vidaus ligų praktiką 
atlieka Christ Hospital,_>lQak 
Iawn, 111.

— Lietuvių Krikščionių ide- 
morkatų sąjungos centro valdy
ba ruošia konferenciją rugsėjo 2 
- 3 dienomis Lietuvių Tautiniuo
se Namuose Chicagoje. Pradžia 
9:30 v. r. Laukiama svečių iš Lie
tuvoj atsikūrusios krikščionių 
demokratų grupės ir iš Europos 
bei JAV didžiųjų lietuviškų kolo
nijų

— Draugo dienraščio sėk
minga metinė gegužinė buvo lie
pos 30 sodelyje prie Marijonų 
vienuolyno. Buvo tradiciniai 
gegužinės pietūs, įvairūs 
laimėjimai. Buvo atidara Draugo 
administracija, kurią aplankė 
daug žmonių ir įsigijo knygų.

— Lietuvos vyčių 76-tasis sei
mas vyko rugpjūčio 2-6 Chica
goje, Holiday Inn, Countryside, 
IL. Globojo 112 kuopa iš Mar- 
quette parko. Mišios buvo Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Globojo klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas.

Lituanistikos seminaras vyks
ta nuo rugpjūčio 6 iki 20 netoli 
Chicagos. Dėstomi^astuoni kui
sai: Lietuvos istorija, Čąt>aftijo 
valstybės, Pokarinė lietuvių 
kultūra, Lietuvių apysaka, Poka
rio lietuvių poezija, Lietuvių 
kalbos kultūra, Lietuvių kalbus 
gramatikos pagrindai ir Linksnių 
ir prielinksnių vartojimas^,,

— Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų sąjunga ruošia 
lietuvių gydytojų suvažiavimą 
Darbo dienos savaitgalyje, rug
sėjo 2-3. Suvažiaavimas vyks 
Hyatt Oak Brook viešbutyje, 
1909 Spring Rd., Oak Brook, III. 
Informacijos reikalais kreiptis į 
dr. Vanagūną 312 386-3454 arba 
G. Vižinienę 312 986-9665.

— Juno Beach, Fla., veikia 
Dainos choras, kuriam vado

vauja Irena Manomaitienė. Chp- 
ras dalyvauja dainų šventėje 
ateinančiis mėtis. Kai Dainavoje 
vyko pokalbis ir seminaras 
šventės reikalu, iš šio choro buvo 
nuvykę delegatai: Vincas Sta
nys, Ona Šalčiūnienė ir Vįųęas 
Salčiūnas. . . r .

— Antanina Bulotienė, ilga
metė ir prityrusi tautinių Šiokių 
mokytoja, daug kur turėjusi SaYb 
grupes ir jom vadovavusi, dabar 
gyvena Denver, Colorado, ir ten 
vadovauja “Rūtos” šokėjų gru
pei. Grupė gražiai pasirodė tarp
tautiniame etnikų festivalyje.

— Vytautas Beliajus, žinomas 
tarptautinio masto įvairių tautų 
tautinių šokių mokytojas, reda
guoja ir leidžia žurnalą "Viltis”. 
Jį pavadino lietuviškai, nors pats 
tekstas yra angliškas. Žurnalas 
mini 45 metų sukaktį, kurį bus 
švenčiama spalio 13, 14 ir 15 dre
nomis su tautiniais šokiais ir ki
tais įvairumais. Pagerbimo pus
ryčiai bus Heidelbergo restora
ne. Su lietuviškais šokiais pasiro
dys tautinių šokių grupė “Aušra** 
iš Omahos.

Lietuva — tai jėga! Taip jau
nimas šaukia okupuotqįefĄ£- 
tuvoje. Gyvendami. 
prisidėkime prie jų šaukimą jįr 
tą jėgą padarykime darjji- 
desnę, kad sutraukytų cĄupp 
c i jos grandines ir Lietuva pasi
darytų nepriklausoma.



TRANSPAK praneša naują, 
tikraLreikalingo ir naudingo 

maisto siuntinį.
Gaminių rinkinio šviežumas garantuotas, nes pats siuntinys bus 
sudaromas 
Lietuvoje.

ir pristatytas į namus jūsų giminėms ir draugams

18 svarų

11 svarų

’ 6 svarai

mėsos gaminių: šalto rūkymo sprandinė (pąlend- 
vica), karšto rūkymo sprandinė, karšto rūkymo jau
tienos filė, aukščiausios kokybės rūkyta dešra, 
maltos pupelių kavos, kavos be nuosėdų (instant), 
kakavos, chalvos (trinti riešutai su sirupu, aplieti 
šokoladu). •
šokoladinių saldainių ir, kitų saldumynų.

Reikia pabrėžti, kad visi minėti gaminiai yra deficitiniai (dažnai 
vartojamas žodis Lietuvoje), reiškia — jų parduotuvėse NĖRA.

Šokoladiniai gaminiai naudojami ne vien tik sau, bet taip pat, kaip 
ir labai vertingos dovanos.

Siuntinį sudaro 35 svarai delikatesinių maisto gaminių. Pilna kaina 
su pristatymu $185. Galima užsakyti pusę viso to siuntinio už $120. 

ilgainiui galėsim Ką nors pakeisti. Tai priklausys nuo vartotojų 
pageidavimo ir galimybių.

SIUNTINIAI. Siunčiam į Lietuvą video, stereo magnetofonus, siuvimo, 
mezgimo mašinas ir pn. Minėtas prekes persiunčiam UPS ir Į kitus JAV 
miestus.

VAISTAI. Siunčiame Lietuvių katalikų labdarių sąjungos sudarytą rinkinį 
reikalingiausių vaistų Lietuvoje: Bayer aspiriną, multi-vitaminus ir pn. Siun
čiame ir receptinius vaistus arba medicinines priemones.

„DOLERINĖS”. Turime tiesioginį susitarimą su „dolerinėmis” parduo
tuvėmis. Jūsų pinigai saugiai pervedami per banką, arba asmeniškai jūsų 
giminėms Lietuvoje. -Šis būdas tinka įsigyti įvairioms prekėms, 
automobiliams, palikimams sutvarkyti ir išvengti muitinės išlaidų.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Susidarius per daug daiktų jūsų svečių viešna
gės pabaigoje, galime daiktus persiųsti į Maskvą arba į Vilnių ir iš kitų 
JAV miestų.

Rašydami būtinai praneškite r savo telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo niausimus — arba skambinkite:

Romas Pūkštys

TRANSPAK 
2655 W. 69th St.

'* CftUago, IL 60629
1-3 T2-438-77.72, J

Įstaiga veikla kasdien 10-6 v.v.
Šošt. 10-12 v. p.p.

i arba susitarus
l Namų tai. 1-3l2r43.0-41.4J5

ŠjSKELBIMĄ IŠSIKEPKITE IR PASILAIKYKITE!

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES A

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje. 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

INTERNATIONAL
Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos jau užpildytos. Dėkojame vi
siems savo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, ir 

f' ruošiamės tikrai Jdomiam Ir Jvairiam 1990 m. sezonui.

Primename, kad G. T. INTERNATIONAL apskritus metus teikia Įvairias pa
slaugas. Visi Jūsų biznio ar turistinės kelionės reikalai bus sutvarkyti pro
fesionaliai ir sumaniai.
Norintiems viešėti Lietuvoje 5 dienas ar 5 savaites, sudarome Individualius 
maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio relka- 

Jūsų paslaugoms parūpiname patyrus] asmenį Jus pasitikti 

ritės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė!
. G.T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokla kita proga. Sveikinimai pristatomi J namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus 
ŽAIBAS 

9525 So. 79th Avė.
Hickory Hills, IL, 60457-2259 

Tel. 312 430 - 7272

Ar žinai, kad DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
D. 

Liepas, Michigana, Mich., E. 
Kripaitis, Picton, Ont.» B. Za- 
pasnikas, So. Orange, N.J., A. 
Cėsna, Cleveland, Ohio, A. 
Marcei, Far Rockavvay, N.Y., K. 
Dirgėlas, Ludvvigshafen, W. 
Germany, K. Bendoraitis, 
Schvvetzingen, W. Germany, A. 
Arlickas, Maspetb, N. Y., E. 
Dambriūnas, Brentwood, Md., 
Lithuanian Vytis club, Bradford, 
Ęngland, M. Pakutka, Brook- 
lyn, N.Y., H. Koch, Glendale, 
N.Y., H. Masiliauskas, Media. 
Pa., M. Saltanis, Montreal,

Eifelio bokštas Paryžiuje 
buvo pastatytas 1889 metais ir 
gegužės 6 buvo atidarytas publi
kai. Tuo metu vyko pasaulinė pa
roda.

Lietuva pasaulinėje parodoje 
pirmą kartą dalyvavo 1900 me
tais. Paryžiaus parodoje buvo 
įrengtas tik vienas kambarys su 
lietuviškais eksponatais, kad vi
siem primintų, jog Lietuva tebė
ra gyva. Okupacinė Rusijos caro 
valdžia dėl to buvo pasipikti
nusi ir darė demaršus. Parodos, 
proga apie Lietuvos kamliarj bu
vo išleistas specialus leidinys, 
kurio vienas egzempliorius yra 
ir Darbininko redakcijoje.

Pirmasis pašto ženklas Angli- 
1 joje plarduotas 1840 m. gegužės 

6 d.
Vokiečių diržablis (cepelinas) 

"Hindenburg” 1937 gegužės 
mėn. 6, Lakehurst, N.J., aero
drome turėjo sustoti. Besileisda- 
mas žemyn užsidegė. Žuvo 36 
žmonės. Amerikos žurnalistai 
laukė jo atskridimo, laukė ir fil- 
mininkai. Jo sprogimas ir degi
mas buvo nufilmuotas, žurnali
stų plačiai išgarsihtas.

(Jodai, kurie mus taip gelia 
vasaros metu, kraujo gali prisi
siurbti pusantro karto didesnį 
kiekį už savo svorį. Jo sparnai" '♦-rytas dėžes su vapsomis. Dėžės 
plasnoja 1(XX) kartų per sekun-

| dę. Kraują siurbia tik patelės, jos

per savo amžių padeda apie 
3(XX) kiaušinėlių.

Lokių mitingai būna kiekvie
ną rudenį prie Churchill vie
tovės Kanadoje. Jų čia susirenka 
apie 15(X) ir laukia, kol užšals 
įlanka, kati galėtų pagauti ir pri
sisotinti jų mėgstama ruoniena. 
Vietos gyventojai bijo lokių 
užpuolimų. Jie įrengė 20 kamba
rių kalėjimą, kur suvaro pavojin
gesnius lokius ir laiko tol, kol 
įlanka užšąla.

Vapsos, skaudžiai geliantys 
vabzdžiai, kadaise buvo mobili
zuojamos į karinę tarnybą. Maši
na, kuri svaidydavo akmenis į 
priešų pilį, numesdavo ir užda-

sudušdavo, ir įerzintos vapsos 
puldavo priešų karius ir savo ge
lminiais juos paraližuodavo.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
oadėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fedtį- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
E xempt No. 51-0172223). Aukas 
rimsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodbaven, N.Y. 11421.

Olimpiniai žaidimai pirmą 
kartų įvyko Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 1904 gegužės 4. jie 
buvo atlikti St. Louis mieste.

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

Dar galima gauti Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus meda
lį Darbininko administracijo
je. Medalis yra pusantro colio 
dydžio, antikinės bronzos, kaina
10 dol., gryno sidabro — kaina 
40 dol. persiuntimui pridėti 1 
dol.

Que., P. Tutinas, N. Hampton, 
N. H., L. Balai šis, La Šalie, Que. 

Merker, Teneck, N.J., A. Šiu
žąs, Kearny, N.J., H. Savickas, 
Pbiladelpbia, Pa., H. Strase- 
vičius, Chicago, III., M. Auku- 
das, Baltiinore, Md., 11. Kere- 
lienė, Palos Park, III., B.,Turke- 
vičius, E. Chicago, 111., F. Swil- 
pa, Bot Springs, Ark.
ciates, Ltd., Boston, Mass., A. 
Kupčinskas, Walpole, Mass., P. 
Ga,vydis, Bridgevvater, N.J., A. 
Šimkus, Mahwab, N.J., V. Var
dys, Norman, OK, J. Juodis, Be- 
verly Hills, Fla., A. Bačiulis, 
Quincy, MA, M. Petrauskienė, 
Masapee, Mass., A. Gruodis, 
VVappingers Fallš, N.Y., L. Ku
likauskas, So. Ozone Park, N.Y., 
kun. K. Kasinskas, C.P., West 
Hartford, Conn., J. Tiškus, 

Greenvvich, Conn., L. Alinskas,

Clifton, N.J., L. Šimkus, Clark, 
N.J., M. Šimkus, Chicago, III., 
H. Anthony, So. Boston, Mass., 
A. Soras, Baltimore, Md., P. 
Vainius, Malvem, Pa., I. Kaz
lauskas, Great Neck, N.Y., L. 
Jankauskaitė, Br<x>klyn, N.Y'., 
V. Šurkus, Sun City, AZ, V. 
Adomaitis, Annandale, VA., K. 
Telei.šis, Bethpage, N.Y., A. 
Bakšys, Calverton, N.Y., L. Ky
bartas, Hamilton, Orit., S. 
VVenckys, Gulfport, Fla., A.

3 dol. —J. Baškauskas, Brock- 
ton, Mass.

2 dol. — B. Medelis, Baltimo
re, Md.

Po 2 dol. — V. Boreišis, Lake- 
wood, N.J., A. Bajoras, Glen- 
roy, Australia.

1 dol. —J. Kucinas, West Yar- 
mouth, Mass.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko^admi- 
nistracija.

1989 M. KELIONĖS l LIETUVĄ

RUGPJŪTIS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 

2 Zuriche
Kelionė nr. 803 rugpjūčio 3-17 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

RUGSĖJIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

SPAUS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė. 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje

2 Briuselyje
K»6on4 Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą Ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Baftic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTK TOURS

Sutte 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02164 
Tol. 617-965-8080

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

-------------------------------------------- — o----------------------------------------------
Čia galite gauti:

/ ir? \ Lietuviškas VISA korteles
(yAfrA I Pinigines perlaidas
i j Čekių sąskaitas

J Taupymo sąskaitas
Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCU A agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arBa perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



Prie a. a. Antano Revento paminklo Cypress Hills kapinėse 
šeima ir šeimos bičiuliai.MIRĖ INŽ. DR. JURGIS JANKAUSKAS

1989 lieps 4 savo namuose 
Stamforde, Connecticut, mirė 
Jurgis P. Jankauskas, inžinerijos 
dekanas, mechanikos profeso
rius. Jis gimė 1907 lapkričio 26 
Petraplilyje. Jo tėvas gudų kil
mės inž. dr. Platonas Jankauskas. 
(1860 Minske — 1941 Daniliš- 

A. A.
VERONIKAI GINTAUTIENEI

mirus, mūsų giliausia užuojauta dukrai Vidai Jankau
skienei ir Jos šeimai, velionės broliui Petrui Šlapeliu! 
ir Jo šeimai.

N. Y. Vyr. Skaučių Židinys

A. A.
VERONIKAI GINTAUTIENEI

mirus, Jos dukrai, mūsų mielai bendradarbei Vidai 
Jankauskienei Ir jos šeimai bei kitiems giminėms reiš
kiame nuoširdžlę užuojautą

, - BoZ/oJOOztasis skyrius

VERONIKAI GINTAUTIENEI
mirus, Jos dukrę Vldę Jankauskienę su šeima ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Rožė ir Vytautas 
Kondrotai

Buvusiai mūsų klubo narei
A.A.

JADVYGAI BAJORINIENEI
netikėtai mirus, didelio skausmo valandoje Jos dukterį 
Aldoną Maurutlenę, žentą Dr. Vytautę Maurutį Ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame Ir kartu liūdime

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Waterburio klubas

Mielą
JONĄ ZUBAVIČIŲ,

mirus Jo sesutei BARBORAI BARDAUSKIENEI Lietu
voje, nuoširdžiai užjaučiu

A. A.
DOMUI VIZBARUI,

mano vyrui, Floridoje mirus, nuoširdžiai dėkoju, kun. 
V. Zakarui už maldas koplyčioje, gedulo Mišias 
bažnyčioje Ir palydėjimą į kapines.

Dėkoju Lietuvių klubo pirmininkui A. Gudonlul už 
pravestą atsisveikinimą, muzikui A. Mateikai Ir grab- 
nešlams. Dėkoju už skirtas aukas Religinei Šalpai, už 
užprašytas Šv. Mišias Ir pareikštas užuojautas.

YDatlnoal dėkotu A. Armaliui už sutvarkymą laidotu
vių Ir vyro pusbroliui V. Beleckui ir jo žmonai už didelią 
man suteiktą pagalbą.

Visiems dėkinga

žmona Elena Vizbarienė

kiuose, Kėdainių apskr.) buvo 
mechanikos profesorius Lietu
vos (vėliau Vytauto Didžiojo) 
universitete Kaune 1927 - 1934

Jurgis Jankauskas 1930 baigė 
VDU technikos fakultetų ir buvo 
pakviestas pritaikomosios me
chanikos katedros j. laborantų,

Kazimieras Jankūnas

nuo 1932 — vyr. lalnirantas. Įsi
gijęs daktaratų ir pakeltas j do
centus, dėstė termodinamikų, 
braižomųjų geometrijų ir vidaus 
degimo variklių kursų.

1944 pasitraukęs iš Lietuvos, 
po II pasaulinio karo dėstė auto 
mechanikų ir vairavimų UNRRA 
amatų mokykloje Mūnchene. 
1948 atvyko j JAV, apsigyveno 
New Yorko mieste ir dirlx> vie
noje šildymo bei vėsinimo Įren
gimų bendrovėje. 1949-1950 
padėjo organizuoti Lietuvių 
inžinierių ir architektų draugijų, 
jos aktyvus narys. Be darlx) Įstai
goje, dr. Jankauskas domėjosi 
automobiliais, bandė užpaten
tuoti automobilių stalxlžių page
rinimų, kad būtų galima išvengti 
slydimo ant apšalusių kelių. 
Amerikiečių spauda parodė dė
mesio jo išradimui, bet, nors de
monstracijos Elizabeth, N.J. ae
rodrome buvo sėkmingos, dr. 
Jankauskas negalėjo rasti žmo
nių ar bendrovių, norėjusių fi
nansuoti patento ir konstrukcijos 
išlaidas. Panašaus pobūdžio 
stabdžiai dabar vartojami pra
bangesniuose automobiliuose: 
Mercedes Benz ir Porsche.

Dr. Jankauskui rūpėjo energi
jos taupymas ir daug jo projektų 
buvo susiję su metodais, kurie 
įgalintų sumažinti elektros ir ši
luminės energijos suvartojimų 
jau pastatytose Įmonėse ir kt. 
Bendradarbiavo amerikiečių 
inžinierių spaudoje, rašė straips
nius iš technologijos srities.

Ypatingai jis mėgo pedagoginį 
darbų ir daug metų profesoriavo 
Rensselear politechnikos insti
tute Troy, N.Y. Studentijos 
buvo mėgiamas; jis mielai padė
davo ir studijas baigusiems jau
niesiems inžinieriams. Be to, 
buvo ilgametis Vemer Jensen 
and Adams bendrovės vyr. inži
nierius, vadovavo šildymo, vėsi
nimo, ir ventiliacijos įrengimams 
didžiuose Stamfordo pastatuose 
(Landmark Sąuare kompleksas, 
YMCA namai, GTE vyr. būsti
nė). Stamforde jis išgyveno 17 
metų.

Amerikoje liko dr. Jurgio Jan
kausko sūnus Jonas, duktė Mari
na ir keturi anūkai.

Ks. J.J.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŽINIOS

Aušros Vartų parapijos meti
niai rudens pietūs bus sekma
dienį, spalio 15, tuojau po 11 vai. 
sumos parapijos salėje. Naujai 
paskirtas klebonas kun. Eugeni
jus Savickas ir parapijos taryba 
nuširdžiai kviečia dalyvauti ir su
sipažinti.

Vytis Bakaitis, penkta
dienį, spalio 6, 8 v.v. parapijos 
saleje skaitys poezijų originalia 
kalba ir vertimuose. Rengia 
Branduolys

Charles Katino meno paroda 
įvyks spalio 28-28 (šeštadienį ir 
sekmadienį), nuo 12-6 v.v. Bus 
išstatyta tempera ir grafika. Ren
gia Branduolys.

Norintieji gauti informacijos 
apie parapijos tolimesnius rengi
nius prašom prisiųsti savo vardų 
ir adresų: Karen Bradunas, c/o 
Our Lady of Vilnius rectory, 32 
Dominick St., New York, N.Y. 
10013, Tel. (212) 255 - 2648.

Dr. S. Sužiedėlio parašyta 
anglų kalba Lietuvos Bažnyčios 
istorija The Sword and the 
Cross, A History of the Church 
in Lithuania kų tik išėjo iš spau
dos. Kaina su persiuntimu 11.50 
dol. Gaunama: Darbininkas 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207

Danutės Brazytės-Bindokie- 
nės knyga Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje — Lithua
nian Customs and Traditions. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė šiais metais. Iliustruo
ta piešiniais ir nuotraukomis, 
pridėta ir gaidų, 364 psl., gauna
ma Darbininko administ
racijoje. Kaina 12 dol.

TRADICINĖ CAPE CODO LIETUVIŲ GEGUŽINĖ

Cape Codo Lietuvių liendruo- 
menės apylinkė kasmet ruošia 
piknikus, kartais juos paįvairin
dama meno, rankdarbių panxlė- 
lėmis, filmais ir panašiai.

Šiemet toks piknikas įvyko lie
pos 15, šeštadienį, Bronės ir An
tano Juodžių erdvioje sodylx>je, 
visai netoli nuo Atlanto, garsaus 
paplūdymo Craigville Beach. 
Piknikas visais atžvilgiais buvo 
.sėkmingas.

Rengėjai buvo maloniai nuste
binti, kai šeštadienį, po vidudie
nio, pradėjo s(xlylxm traukti 
būriai tautiečių iš arti ir toli, O 
jų buvo beveik trys šimtai. Pir
miausia prie kiemo vartelių pasi
tiko Genovaitė Treinienė su lo
terijos bilietais. Toliau svečiai 
patekdavo prie kito staliuko, kur 
Irena Jansonienė ir Bronė Va- 
sienė laukė su valgių ir gėrimų 
sųrašais: meniu. Už nedidelę 
kainų svečiai galėjo gauti lietu
viškus priešpiečius ir, žinoma, 
pavilgyti gomurį kava, alučiu, 
vaisvandeniais ar stipresniais 
gėrimais.

11NI0S—
Nugriautas paminklas

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno istorinio skrydžio per 
Atlantu 56-rių metų sukaktis 
iškėlė prieš Brocktono ir apy
linkės lietuvių ne tik tų naujų 
laikų mūsų tautos didvyrių tra
giškų mirtį Lietuvos labui, bet 
taip pat pastatyto Brocktone 
jiems paminklo liūdnų likimų. 

-Tai reikalas 1937 m. vietos ir 
Apylinkės lietuvių pastangomis 
ir lėšomis Brockton Fair plote 
pastatyto jiems paminklo lietu
viškos bakūžės forma. Tame plo
te kasmet vykstant žemės ūkio 
ir pramonės parodoms, Lietuvos 
bakūžėje buvo įrengiamos lietu
vių tautodailės parodos, kurias 
aplankydavo dešimtys tūksta
nčių amerikiečių. Taip Lietuvių 
bakūžė supažindindavo kita
taučius su Dariaus-Girėno 
skrydžiu, lietuvių tauta, jos sie
kiais ir kultūrinėmis vertybėmis.

Kai Brocktone apsigyveno eilė 
aktyvesnių naujų ateivių, jų ini
ciatyva bakūžė buvo atnaujinta, 
joje rengiamoms lietuvių tauto
dailės parodoms buvo kviečiami 
iš Kasnados dailininkai Antanas 
ir Anastazija Tamošaičiai su savo 
darbais, kaip lietuviški kilimai, 
lietuviški baldai, audimo de
monstravimas ir 1.1. Į bakūžės 
dekoravimų buvo įsijungęs dail. 
Viktoras Vizgirda, vėliau joje 
buvo surengta dail. Kazimiero 
Zoromskio dailės darbų paroda. 
Ilgainiui bakūžėje buvo planuo
jama įrengti pastovų lietuvių 
tautodailės muziejų. Bet staigiai 
prieš keletu metų viskas neaiškiu 
būdu sugriuvo.

Brockton Fair plotų pertvar
kant, Lietuvių bakūžė nugriau
ta, nors lietuviai turėjo su to plo- 
tį» savininkais sudarytų sutartį, 
dalis įsigytų dalykų dingo, liko 
tik dail. Anastazijos Tamošai
tienės austos užuolaidos ir keli 
kilimėliai, kurie vėliau parduoti. 
Aiškinantis bakūžės nugriovimo 
aplinkybes, nauji Brocktono 
Fair ploto savininkai teisinosi, 
kad apie bakūžės nugriovimų jie 
pranešė Brocktono Lietuvių Ta
rybai, kurios žinioje buvo 
bakūžė, bet nuo jos negavo jokio 
atsakymo. Tada kreiptasi į advo
katų, perduodant jam turėtų su- 
tarį, kad jis pareikalautų atly
ginimo už nugriautų bakūžę. Da
bar aiškinama, kad advokatas pe
rėdavęs tų bylų ir sutartį kitam 
advokatui, kuris sakosi neturįs 
jokių pėdsakų apie tų bylų ir su
tartį.

Taip sugriautas Dariui-Girė- 
nui pastatytas paminklas ir dingo 
be žinios to paminklo dokumen-

Nuo virtuvės stalų, apkrautų 
pyragais, pyragaičiais, tortais, 
sklido ore tradicinis virtų dešrų 
ir troškintų kopūstų kvapas. O 
kas turėjo jautresnę uoslę, tas 
galėjo patirti, kad esama ir tradi
cinio kugelio.

Kitoje kiemo pusėje sve
čių laukė Bronius Markeliū- 
nas su savo asistentu, taip pat 
buriavimo entuziastu, Jonu- 
VValteriu Beržinsku. Jie svečius 
aptarnavo gėrimais.

Kai visi užkando, atsipūtė, kas 
norėjo galėjo namo garaže pasi
žiūrėjo vaizdajuostę apie trijų 
Lietuvos burlaivių perplauku
sių Atlanto vandenynų, sutikimų 
New Yorko uoste, ir Lietuvos 
deputatų išlydėjimų Maskvon 
ginti Lietuvos teisėtų reikalų. 
Vaizdajuostes iš .Miltono atgabe
no filmuotojas inž. Romas Brič
kos. Televizijos aparatų ir kitų 
reikalingų priedų — VCR parū
pino valdybos narys Edvardas 
Shakalis iš Plymouth. Apie va
landų ar daugiau trukęs “televi-

zijos seansas” buvo reikšmin
giausia šio pikniko dalis, leidusi

tai, kurie turėjo jį apsaugoti nuo 
nugriovimo.

Tai liūdna istorija, kuri Da
riaus-Girėno tragiško skrydžio 
sukaktį nudažo dar liūdnesnėmis 
spalvomis.

Svečių iš Lietuvos pasisakymai

Bostono ir apylinkės lietuvius 
aplanko vis daugiau svečių iš 
Lietuvos. Vieni jų atvyksta savo 
giminių aplankyti, o kiti užsuka, 
norėdami susipažinti su vietos 
lietuvių veikla ir aktyvesniais jos 
dalyviais bei mūsų kūrėjais ir 
menininkais. Ypač daug pasiro
do jaunesnės kartos atstovų, ku
riems pirmų kartų tenka savo aki
mis pamatyti laisvojo pasaulio 
gyvenimų. Jiems atrodo, kad tai 
neįtikėtina pasaka. Laisvės Var
pas stengiasi jų įspūdžius per
duoti savo klausytojams jų pačių 
balsu. Dar įdomiau, kai svečiai 
pasisako įvairiais aktualiais Lie
tuvos reikalais. Taip liepos 30 d. 
laidoje filologijos mokslų kandi
datas Algimantas Vaišnora iš Vil
niaus buvo užklaustas Lietuvos 
ekonominio savarankumo ir jo 
galimybių reikalu. Savo atsaky
me Algimantas Vaišnoras įdo
miai ir įtikinančiai dėstė, kad 
Lietuva visko turi. Jai trūksta tik 
nepriklausomybės. Kai ji bus at
gauta, tai per 10 metų Lietuvos 
ekonominis gyvenimas bus at
statytas. Ekonomistai jau dabar 
numato visų eilę pajamų pastovia 
valiuta, kas greitai pakeltų visų 
Lietuvos ūkį. Bet be politinės 
laisvės ir nepriklausomybės eko
nominis savarankumas negalės 
pilnai pasireikšti. Lietuvai reikia 
ne dalinės, bet pilnos nepriklau- 
somybės.

svečiams susipažinti su naujau
siais įvykiais Lietuvoje ir čia, 
Amerikoje.

Didelis ačiū inž. Bričkui ir jo 
padėjėjui Shakaliui, parūpinu
siems įdomių ir vertingų infor
macijų.

Cape Codo piknikas sudarė 
progų Jucėnų sodyboje susitikti 
su senais bičiuliais, buvusiais 
Ivendradarbiais ar studijų drau
gais. Pikniko maišatyje susitiko 
penkios lietuvės, buvusios Er- 
langeno, Vokietijoj, universiteto 
studentės. Štai jos: Janina Am- 
broziejienė, Irena Končienė, 
Ada Monkienė, Stasė Cibienė, 
gyvenančios Bostono-Brockto- 
no-Cape Codo srityje, ir dr. Va
lerija Norvaišienė, gyvenanti 
Floridoje. Būta ir kitų mažesnės 
apimties staigmenų. O kalbant 
apie Floridų, tai nemažas 
skaičius lietuvių dabar, vasaros 
metu, vieši Cape Code.

Pikniko rengėjai šiomis kelio
mis eilutėmis nori pareikšti 
padėkų ne tik gausiems sve
čiams, bet ir tiems, kurie įgalino 
tokį renginį įgyvendinti. Pir
miausia padėka tenka Bronei ir 
Antanui Jucėnams, kurie kasmet 
užleidžia savo sodybų tokiems 
masiniams lietuvių renginiams, 
nieko iš jų nereikalaudami.

Toliau padėkos nusipelno 
buvęs ilgametis apylinkės pirmi
ninkas Vladas Zidžiūnas, atlikęs 
visų pasiruošimo darbų. Jis pasi
taikino prityrusius asmenis, jų 
tarpe šeimininkę, valdybos 
narę Elenų Strazdienę. Jai padė
jo eilė vietos lietuvaičių, kaip: 
Elena Simonavičienė, Jadvyga 
Lendraitienė, Stasė Šlapelienė, 
Malvina Norkūnienė, Dalia Pau- 
tienienė, Elena Mmėfkiėnė ir 1 
kitos. Valdybos vicepirmininkė 
Genovaitė Treinienė ne tik pri
iminėjo svečius, bet ir kartu su 
Dalia Pautieniene sumaniai pra
vedė loterijų, kurios pelnas gero
kai papildė apylinkės valdybos 
iždų.

Kalbant konkrečiau apie Lie
tuvių bendruomenės veiklų, 
verta čia pastebėti, kad Bostono 
apygarda yra išrinkusi penkis LB 
Tarybos narius, kurių du yra iš 
Cape Codo, tai: inž. Česlovas 
Mickūnas ir Alfonsas Petrutis. 
Pirmasis yra dabartinis LB Bo
stono apygardos pirmininkas, o 
antrasis — LB Cape Codo apy
linkės pirmininkas. Priedo: Bos
tono apygardos tarybos keturi 
nariai taip pat sudaro dabartinę 
JAV krašto valdybos Kontrolės 
komisijų, kuriai vadovauja Čes
lovas Mickūnas.

Taigi, Cape Codo lietuviai, 
jauni ir seni, juda, kruta visomis . 
kryptimis, kartais tapdami veik-: > 
los sirgaliais.

A. Petrutis
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Apie trijų jachtų svečiavimųsi 
Amerikoje dar turime gana daug 
medžiagos. Redakcijų pasiekė iš
samus reportažas apie “Audros” 
ir “Lietuvos” viešnagę Balti- 
•morėje. Reportažų parašė poetas 
Aleksandras Radžius ir pridėjo 
eilę nuotraukų. Vienas iš pirmų
jų atsiliepė uolus buriuotojas 
Vytautas Zelenis iš Los Angeles, 
Calif. Jis aprašė savo kelionės į 
New Yorkų ir laivų sutikimo 
įspūdžius. Kęstutis Miklas, va
dovavęs jūreivių pagerbimui 
Kultūros Židinyje, parengė to 
pagerbimo aprašymų, kuris dėl 
vasaros karščių ir atostogų buvo 
atsilikęs. Keli asmenys atsiuntė 
ir nuotraukų. Redakcija visiem 
dėkoja už uolumų ir jautrumų ir 
visa medžiaga pasinaudos, tęs
dama burlaivių aprašymus.

Lietuva, profesionalinis an
samblis iš Lietuvos, ruošiasi at
vykti koncertuoti į Amerikų. Jį 
kviečia kelionių agentas Algis 
Grigas iš Chicagos.

Vyrų oktetas iš Clevelando 
rugsėjo mėnesį vyksta gastro
liuoti į Lietuvę. Oktetui vado
vauja neseniai iš Lietuvos at
vykęs muzikas Raimundas Kava
liauskas.

Ryšium su Ribbentropo-Mo- 
lotovo pakto pasirašymu 
rugpjūčio 23 organizuojama de
legacija pas paktų pasirašiusias 
valstybes. Čia New Yorke aplan- 

• kys Vokietijos atstovybę. Dele
gacijai vadovauti pakviesta Dai
va Kezienė. Rengia Baltic Amer
ican Freedom League. Šiuo 
metu sudaromas delegacijos sųsx 
tatas.

VIGILINIS BUDĖJIMAS 
RUGPJŪČIO 23

Rugpjūčio 23 sueina 50 metų, 
kaip Molotovas ir Ribbentropas 
pasirašė slaptų sutarti ir pasidali
jo Rytų Europų. Pagal šį slaptų 
susitarimų Sovietų Sųjunga oku
pavo Lietuvų.

Visur rengiamos demonstraci
jos. New Yorke privačios inicia
tyvos dėka tų dienų nuo ryto 7 
iki vakaro 9 rengiamas vigilijinis 
budėjimas Dag Hammarskjold 
Plaza, 47 St. ir 1 Avė Manhatta- 
ne. Bus skaitomos įvairios ištrau
kos iš tremtinių literatūros, bus 
prisiminta ir ekologija — gamtos 
užteršimas. Visi kviečiami pri
sidėti prie šio budėjimo.

KETVIRTAS METINIS 
LIETUVIŲ FESTIVALIS
bus rugpjūčio 27, sekmadlenj, 

nuo 12 vai. dienos iki 6 v.v.
Amerikkos legiono salėje 
121 Third Street
Greenport, Long Island, NY

Rankdarbių Ir gintaro parodos, 
daug kitų Įvairumų. Lietuviškas 
maistas. Dainos ir šokiai.
Groja visiems žinomas JOE THOMAS orkestras.
Įėjimo auka — 2 dol. suaugusiems, 
vaikams — 1 dol.

FestlvalĮ rengia Lietuvos vyčly 152 kuopa

Važiuojant mašina, Išsukti J 73 Išvažiavimu Iš LIE 
“Orlent-Greenport”, važiuoti Rt. 58, pravažiavus pua? 
judėjimo rato, pasukti j Oreenport. Legiono alė yra arti 
Geležinkelio stoties.

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

Apreiškimo parapijos pikni- 
kas-gegužinė. tradicinė, rengia
ma kasmet, šiemet buvo rug
pjūčio 6, sekmadienį, Kultūros 
Židinio kieme ir salėse. Diena 
pasitaikė nepaprastai karšta, tai 
ir publikos atsilankė gana mažo
kai. Žmonės sėdėjo prie stalų 
medžių šešėliuose, o tų medžių 
aikštėje vos keli. Pravesta gausi 
loterija, atlikti ir didieji parapi
jos loterijos traukimai. Apatinėje 
salėje veikė valgykla ir baras. 
Siautę dideli karščiai parodė, 
kad tokiam piknikui reikia ieško
ti saugesnės datos, kada nebus 
taip karšta. Žmonės mielai su
sieitų ir paremtų parapijų, bet šį 
sykį daug kam buvo nepakelia
ma.

Lietuvos vyčių 76-tas seimas, 
kuris buvo rugpjūčio 3-6 Chica- 
goje, praėjo su pasisekimu. Rengė 
vyčių 112 kuopa kurios būstinė 
yra Marijos Gimimo parapija, 
Marąuette Parke. Ten ir buvo 
aukojamos atidarymo ir uždary
mo mišios. Suvažiavo per 350 
delegatų bei svečių. Bankete 
buvo 600. Tarp garbės svečių da
lyvavo vyskupas Vincentas Bri- 
zgys, kun. Alfonsas Svarinskas, 
profesorius Vytautas Skuodis, 
Linas Kojelis, senatorius Paul 
Simon ir kiti. Centro Valdybos 
pirmininke perrinkta Anna Kli- 
zas Wargo iš Pennsylvanijos. 
Platesnis aprašymas bus vėliau.

A. a. Jurgio Okunio atmini
mui Tautos Fondui aukojo: Ma
rija Jasėnienė, vietoje gėlių ant 
velionies kapo — 50 dol. Felik
sas ir Jurgis Zabelskiai 25 dol. ir 
Liudas Tamošaitis 20 dol. Auko
tojams dėkojame.

Ketvirtų lietuvių festivalį ren
gia Lietuvos vyčių 152 kuopa 
Amerikos Regiono salėje, 121 
Third Strfeet, Greenport, N.Y., 
rugpjūčio 27 nuo 12 vai. dienos 
iki vakaro 6 v.v. Skiriamos įvai
rias premijos, vaikų žaidimai, 
įvairių rankdarbių stalai, pa
puošalai, gintaro dirbiniai, lietu
viški valgiai ir gėrimai, šokiai ir 
dainos drauge su populiariu Joe 
Thomas orkestru. Įėjimas 2 dol. 
suaugusiems, vaikams 1 dol. 
Rengėjai visus kviečia atsilanky
ti. Informacijos reikalais galima 
skambinti: Beatriče Lucką 516 
298 - 8077.

meisteris, buvęs Lietuvos ir Pa- OSI VĖL TOLIAU VEIKIA PRIEŠ LIETUVIUS 
baltijo teniso čempijonas, pa- .
siuntė į Lietuvų sveikinimus Paskutiniuoju laiku, kai mūsų 
ryšium su lietuviškojo sporto 70 .dėmesys kasdien traukiamas be
metu sukaktimi. (Sukaktis buvo 
paminėta Palangoje).

Vladas Bigenis iš Philadel- 
phios, PA, atnaujino prenume
ratų su dvigubų prenumeratos 
mokesčių. Dėkinga administra
cija už 40 dol. aukų.

Petras Lanys iš Elizabeth, 
N.J. visada remia spaudą. Ačiū 
už atnaujinimų prenumeratos ir ^nusileidimų į menulį, pirmam 
40 dol. aukų. puslpyje buvo įdėtos dvi nuo

traukos ir po jom buvo klaidingas 
parašas. Žmogus į mėnulį nusi
leido ne gegužės mėn. 20, bet 
1969 liepos 20. Nepastebėtų ko
rektūros klaida. Atsiprašome

Leonard Parzel iš Ottoville, 
Obio, apsimokėjo Darbininko 
prenumeratos mokestį keletui 
metų iš anksto, prisiųsdamas 50 
dol. aukų. Padėka už dosnumų.

A. a. Viktorijos Galinienės at
minimui New Yorko Lietuvių 
Kultūros Židiniui aukojo: 200 
dol. Kredito Unija KASA, 100 
dol. Rimvydas ir Milda Šilbajo- 
riai. 76 dol., LORAL Electro
nics tarnautojai. 60 dol. dr. Juo
zas ir Irena Dičpinigaičiai. Po 50 
dol. P. ir I. Gvildžiai, N. ir O. 
Karašos, V. ir A. Katinai, J. A. 
Milukas, V. ir L. Milukai, M. 
Scarpinato, J. ir I. Vilgaliai, 40 
dol. S. ir D. Biručiai. Po 30 dol. 
A. ir V. Jankauskai, T. ir I. Ja
saičiai, K. ir E. Milukai, V. ir A. 
Steponiai, A. ir R. Strazdžiai, A. 
ir J. Vytuviai. Po 25 dol. M. ir 
I. Jankauskai, V. ir 
saičiai, A. Mičiulis, 
Žemaitaičiai. 20 dol. 
Vaičaičiai.

Kultūros Židinio vadovybė 
visiem nuoširdžiai dėkoja už au
kas ir reiškia gilių užuojautų ve
lionės artimiesiems. "

Vytautas Didžbalis iš St. Pe- 
tersburg, FL nuolat remia spau
dų. Ačiū už prenumeratos atnau
jinimų ir 50 dol. aukų Darbinin
kui.

A. a. Veronikos Gintautienės 
atminimui Kredito Unija KASA 
Lietuvių Fondui paaukojo 200 
dol. Fondo valdyba atsiuntė 
padėkos laiškų.

A. a. Veronikos Gintautienės 
atminimui, Kasa — Federalinė 
Liet. Kredito Unija, savo bend
radarbės Vidos Jankauskienės 
pageidavimu paskyrė Tautos 
Fondui 200 dol. T. F. dėkoja.

A. a. Petro Pagojaus atmini
mui Salomėja Narkeliūnaitė pa
aukojo Tautos Fondui 10 
Ačiū!

dol.

DU PIANISTAI 
IŠ LIETUVOS

Rugpjūčio 7 iš Lietuvos atvy
ko du pianistai į tarptautinį pia
nistų konkursų, kuris vyksta 
New Yorke.

Tie pianistai yra Jurgis Kama- 
vičius, kompozitoriaus J. Kama- 
vičiaus anūkas, Eglė Janule- 
vičiūtė. abu yra Europos kon- 
kursų laimėtojai. Globoja Almis 
Šalčius.

Clevelande vieši pianistas Ro
kus Zubovas.

A. a. prel. Jono Balkūno atmi
nimui Tautos Fondui aukojo: po 
50 dol. — dr. Kęstutis Valiūnas 
ir Juozas Giedraitis. Po 25 dol 
— dr. Aldona Janačienė ir Euge
nija Minkūnienė. Dėkojame.

Ieškoma pirkti knyga Kara
lienės Mikaldos Pranašavimai 
Karaliui Saliamonui. Siųsti į 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

ATTENTION - GOVERN
MENT SEIZED VEHICLES 
irom $100. Ford.s, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surphis 
Guide. 1-602-838-8885. Ext. A 
6057.

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from $1(X). Fords, Mar- 
cedes, Corvettes, Chevys. Sur- 
plus. Buyers Guide, 1-805 - 687 
- 6(XX). Ext. S-4505.

ATTENTION - EARN MO- 
NEY READING BOOKS! 
$32,(XX)/year income potential. 
Details. 1-602 - 838 - 8885. Ext. 
Bk 6057.

EARN MONEY Reading 
lxx)ks! $30,000/yr income poten
tial. Details 1 -805-687-6(XX). 
Ext. Y - 4.505.

ATTENTION - GOVERN
MENT HOMES from $1 (U-re- 
pair). Delinquent tax property. 
Reposessions. Call 1-602-838- 
8885. Ext. GH 6057.

ATTENTION - HIRING! 
Government jobs — your area. 
$17,840 — $69,485. Call 1-602- 
838 - 8885. Ext. R 6057.

DBCTER PARKHM PHARMACY |ja 
Wm. AnastaM. B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WI DELTVER 

sivystančių dinamiškų įvykių 
Lietuvoje, OSI veikla buvo šiek 
tiek mūsų visuomenės užmirš
ta. Tačiau, nors mažiau viešai 
girdėti apie OSI, jų žygiai prieš 
mūsų tautiečius rieda vis pir
myn.

Patiksliname. Darbininko 28 
numeryje, prisimenant žmogaus

G.
R.

V. Matu- 
ir I. 
ir A.

. P. Karosas iš New Britain, 
Conn., nuolatinis Darbininko 
rėmėjas, atnaujino prenumeratų 
su 40 dol. auka. Labai ačiū už 
paramų.

Jūsų pinigai į Lietuvę siunčia
mi per bankų į “dolerines” par
duotuves: tinka Jūsų giminių ap
sipirkimui, automobiliams ir pa
likimams tvarkyti. Muito nėra. 
Romas Pūkštys, Transpak, Telef. 
312 436- 7772, namų telef. 312 
430 - 4145.
r Video, stereo, siuvamas maši
nas ir vaistus siunčiame į Lietu
vę. Prekes pristatome per UPS 
Ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2655 West 69 St., 
Chicago, III. 60629. Darbo va
landos: 12- 6 v.v., kasdien, šešt. 
•10 - 4 v. Arba susitarus, tel. 312 
436 - 7772, namuose — 312 430 
- 4145.
£ Bernardo Brazdžionio, 
įžymaus mūsų tautos poeto, nau
ja poezijos knyga Po aukštaisiais 
skliautais. Knyga laimėjo Lietu
vių Bendruomenės 1986 metų li
teratūros premijų, 191 psl. Kaina 
12 dol. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

Parodos rengėjas^. SHOR INTERNATIONAL ANTIOUEINC.

LIETUVIŲ GRUPES KELIONE 
Rugsėjo 24 — spalio 7 

ISPANIJA, PORTUGALIJA, MOROCCO
Bus aplankyta šventovė Fatlma, Madridas, Lisabona, Gibraltaras, 
Grenada Ir kt. Poilsis Costa Del Sol paplūdymluose.
Kaina 1,685 dol. iš New Yorko. Pridėtinis mokestis Iš kitų miestų.

Kelionės vadovas — ROMAS KEZYS
Registruotis Ir daugiaua informacijų galima gauti kelionių agentūroje

VYTIS Travel
2129 Knapp St.

Brooklyn N.Y. 11229
Tel. 718 - 769 - 3300

Registruojantis įmokama 50 dol. asmeniui

Gegužės mėnesi teismas at
metė Liudo Kairio apeliacijų 
nebūti deportuojamam iš Ame
rikos Teisingumo Departamen
to Office of Special Investiga- 
tions (OSI) yra pareikalavę, kad 
L. Kairys būtų deportuojamas į 
Sovietų Sujungę!

Kazimieras Palčiauskas yra 
nuteistas deportacijai j Sovietų 
Sujungę. Jei teismas nepakeis 
savo nuomonės, jis bus išvežtas.

OSI yra užvedusi išpilietini- 
mo bylas prieš du Bostono lietu
vius — Motiejų Katinauskų ir 
Vytautų Gudauskų. OSI yra teis
mui pareiškę, kad sovietai 
parūpins liudininkus prieš juos.

OSI įžūliai bando apklausinėti 
du lietuvius Chicagoj ir Cleve- 
lande apie įvykius pirmose vo
kiečių okupacijos dienose.

Jau antri metai, kai Ameri
cans for Due Process (ADP) 
leidžia žiniaraštį anglų kalba apie 
OSI prasižengimus. Sis “ADP 
Nevvsletter” yra siunčiamas įvai
riem Amerikos Kongreso na
riams, žurnalistam, įtakingiem 
valdžios atstovam ir pan. Tokiu 
būdu šiem asmenim suteikiamas 
kritiškas žvilgsnis į OSI ėjimus.

OSI “vėžys” dar bando plėstis 
į Australijų ir Angliju. ADP dirba 
parūpinti ir tiems kraštams tik
slių, taiklių informacijų apie OSf 
prieštaravimus teisėtam proce
sui.

Iškilūs advokatai,' kurie 
pažįsta OSI, šitaip pasisakė 
Americans for Due Process se
minare šį pavasarį:

“Tarp 1939-jų ir 1945 metų, 
rytų Europa pergyveno košma- 
rinį siaubų... Vyravo valdžios, 
kurios rėmėsi teroru ir kurios 

Rugsėjo 23 Ir 24 dienomis Brooklyne, NY, 
Lietuvių Kultūros Centre — Židinyje 
Rengiama plrmę kartę JAV tokiu plačiu mastu

LIETUVOS MENININKŲ 
TAPYBOS IR GRAFIKOS PARODA

“ATGIMUSI LIETUVA”

Parodoje per 30 autorių Ir daugiau kaip 100 kūrinių, 
atspindinčių naujų, demokratijos ir Išsivadavimo keliu 
žengiančių Lietuvę, matysime geriausius Lietuvos 
menininkus, tarp kitko jau pažįstamus platesnei New 
Yorko publikai Iš praeitų metų sėkmingo “Guemsey” 
auksiono, kuriame puikiai Įvertinti buvo R. Balčiūno, 
J. Daniliausko, D. Kasčiūnaitės, A. Stasiulevičiaus 
kūriniai.

Kviečiame plačiai dalyvauti N.Y. Ir aplinkinių valstijų 
lietuvius šioje originalioje, plataus spektro parodoje.

Parodos atidarymas rugsėjo 29 dieną — šeštadienį 7. v.v.

brutalizavo kiekvienų žmogų, 
kuriuo suėjo į kontaktų. Tik išlik
ti gyvam buvo kasdienos sunkus 
uždavinys”.

Adv. John Rogers Carroll 
Philadelphia, Pa.

“Nors sovietų spauda yra nu
stojusi šmeižti išeivius, OSI ir 
toliau tai daro. Jie vis dar skun
džiasi apie visus tuos etnikus ku
rie atseit nori juos uždaryti. Jie 
šmeižia tuos, kurie drįsta ginti 
žmonių teises”.

Adv. Povilas Zumbalds 
Chicago, II.

“Aš manau, kad laikui bėgant 
ir apkaltinantiems senstant, OSI 
be jokios gėdos kels vis silpnes
nes bylas kurios bus teisiniai ‘pil
kos’ net ir visiškai atsidavusiem 
šalininkam. Bet aš nepraman- 
tau, kad OSI užsidarys”.

Adv. E. Randolph Tucker 
Boston,Ma.

“Yra tragedija, kad OSI buvo 
leista be priežiūros lakstyti ir da
ryti tokius dalykus, už kuriuos 
dauguma advokatų prarastų savo 
leidimus praktikuoti teise”.

Adv John Broadly 
Washington, DC

Americans for Due Process 
(ADP) reikalinga finansinės pa
galbos. Tik aukų dėka jie galės 
plėsti savo veiklų, kad neperse
kiotų nekaltų žmonių, kad jų 
neištremtų į Sovietų Sąjungų. 
Visai šiai akcijai vadovauja Rasa 
Razgaitienė ir Daiva Kezienė.

Visuomenė prašoma paremti 
savo auka. Kiekviena auka, kad 
ir mažiausia, labai vertinama. 
Paaukoję šiam reikalui 25 dol., 
gaus jų leidžiamų biuletenį 
“ADP Newsletter”.

Aukas siųsti:
Americans for Due Process 

P. O. Box 85
Woodhaven, N.Y. 11421


