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Lietuvos išstojimo iš TSRS per
spektyvas ir išpuolius prieš par
tijos, vyriausybės vadovus”.

Buvęs Specfondas, kuris be 
pasigailėjimo konfiskavo j Lietu
vą siunčiamas knygas, dabar ati
darytas visiems. Visi gali prieiti
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Sov. s-gos prezidentas Gor
bačiovas, turėdamas galvoj, kad 
komunistų partija praranda žmo
nių pasitikėjimą, pašalino iš par
tijos politbiuro 3 konservatyvius 
narius, jų tarpe ir Ukrainos pir
mąjį sekretorių Vladimirą V. 
Sčerbickį ir buv. KGB viršininką 
Viktorą M. Cebrikovą, ir kelius 
partijos sekretorius.

Vietnamo paskutinieji kariuo
menės daliniai pasitraukė iš 
Kambodijos.

Per valst. sekretoriaus James 
A. Baker susitikimą su Sov. Są
jungos užs. reik, ministeriu 
Eduard A. Savardnadze buvo 
padaryta pažanga kai kuriose 
ginklų kontrolės srityse ir sutar
ta, kad abiejų valstybių galvos 
ateinančiais metais vėlyvą pava
sarį ar vasarą susitiks Kenne- 
bunkporte, Maine.

Sovietinės Lietuvos Aukšč. ta
ryba, tik dviem balsuojant prieš, 
deklaravo, kad 1940 m. įvykdyta 
Lietuvos aneksija negalioja.

Europos Bendrosios rinkos 
valstybių vykdomoji komisija pa
siūlė paskirti Lenkijos ir Vengri
jos ūkinei paramai 600 mil. dol.

Popiežius Jonas Paulius II 
neįprastu pareiškimu paragino 
pasaulio islamo išpažinėjus 
padėti išgelbėti mirštantį Liba
ną, o apaštaliniu laišku — pasau
lio R. Katalikų vyskupus pa
skelbti maldos dienąuž Libaną.

Izraelio Darbo partijos vadui 
Shimon Pėrės pritarus Egipto 
prezidento Hasni Mubarak plan
ui palestiniečių reikalam tvarky
ti, o Izraelio min. pirmininkui 
Yitzhak Shamir šį planą atmetus, 
Izraelio vyriausybėj vėl gali kilti 
krizė.

Sov. S-gos ats. gen. Ivan D. 
Jeršov, dalyvavęs invazijoj į Če
koslovakiją, pareiškė, kad tvirti
nimas, jog ši invazija buvo reika
linga komunizmui išgelbėti, yra 
melas, ir kad Sov. S-ga turėtų šį 
įvykį pasmerkti ir pasižadėti, 
kad panašūs įvykiai niekad nepa
sikartos.

Amerikos psichiatrų sąjunga 
nutarė veikti, kad Sov. S-gos psi
chiatrų sąjunga nebūtų priimta į 
pasaulio psichiatrų sąjungą, nes 
Sov. S-ga nėra paleidusi visų psi
chiatrinėse ligoninėse laikytų 
politinių kalinių.

Saudi Arabija nukirsdino gal
vas 16 Kuvaito piliečių, kurie 
buvo apkaltinti teroristinių 
veiksmų vykdymu piligriminės 
kelionės į Meką metu.

Pietų Afrikos prezidentas F. 
W. Klerk, pradėdamas eiti pa
reigas, paragino įvairių rasių gy
ventojus nugalėti nepasitikėjimą 
vienų kitais ir padėti jam sukurti 
taikingą tautą, laisvą nuo domi
navimo ir priespaudos.

Senatorius Donald W. Riegle 
ir 11 kitų senatorių laišku paragi
no valst. sekretorių James A. Ba
ker, susitikus su Sov. S-gos užs. 
reik, ministeriu Ševardnadze, į- 
spėti jį prieš geležinio kumščio 
panaudojimą Baltijos respubli
kose'.

Kolumbijos teisingumo mi
nistrė Monica de Greiff dėl nuo
latinių grąsinimų ją nužudyti pa
sitraukė iš pareigų.

Lenkijos primas kardinolas Jo- 
sef Glemp, paveiktas Vatikano 
palankaus pareiškimo dėl kar- 
meličių vienuolyno iškėlimo iš 
buv. Auschvvitz koncentracijos 
stovyklos ribų, sutįko vienuoly
ną perkeldinti.

AMERIKOS KONGRESO PARAMA 
PABALTIJO LAISVĖS SĄJŪDŽIAMS
JAV Kongresas rengiasi finansiškai paremti Baltijos valstybių laisvę

— Lietuvos “Eltos” praneši
mu, Centro komitetas buvo su
kvietęs partijos miestų ir rajonų 
komitetų pirmųjų sekretorių pa
sitarimą, kuriam vadovavo pir
masis sekretorius Algirdas Bra
žinskas. Dalyviai buvo instruk
tuoti deputatų rinkimų klausi
mais, naujos Konstitucijos pro
jekto paruošimu, lietuvių kalbos

prie jų suteiktų leidinių.

— Butų trūkumo klausimu 
Tiesoje Nr. 162 išspausdintas Ra
mučio Bubnio atsiliepimas, po 
kuriuo dar pasirašė 66 asmenys. 
"Kaune butų eilėse įrašyta dau
giau kaip 21,000 šeimų, iš kurių 
nemažai daugiavaikių. Liet
koopsąjungos Kauno kilnojamo
sios mechanizuotos kolonos dar-

VVashingtonas. JAV Lietuvių 
Bendruomenės iniciatyva Jung
tinių Amerikos Valstybių Kon
gresas rengiasi svarstyti trijų ir 
pusės milijono dolerių paramą 
demokratiniams sąjūdžiams Pa
baltijo valstybėse paremti. Se
kant Lenkijos pavyzdžiu, kur ke
lių milijonų dolerių pradinė pa
skola atvedė “Solidarumo” 
sąjūdį į valdžią ir pastūmėjo 
I^enkiją demokratizacijos keliu, 
lietuviai ir kiti pabaltiečiai ragi
nami skambinti ir siųsti telegra
mas New Yorko senatoriui Da- 
niel Moynihan, kurio rankose 
yra šis sprendimas. Pirmoje vie
toje tai turėtų padaryti New Yor
ko valstybės lietuviai. Tai pada
ryti reikia labai greitai, nes para
mos sprendimas įvyks spalio 4-9 
dienomis.

Skambinant ar rašant senato-

riui Moynihan galima naudoti 
sekantį tekstą:

I support putting a 3.5 inillion 
dollar earmark on National En- 
dowment for Democracy fund to 
help the pcaceful Lithuanian, 
Litvian and Estonian demoera- 
tic movements.

The Lithuanian American 
Coinmunity Ine. staff in Wa-
shington D.C. has been directed 
to assist you in this matter.

Senatoriaus Moynihan telefo
nas ir adresas: 212 661-5150, 733 
Third Avė., New York, N.Y. 
10017.

vartojimo ir partinio bei komu
nistinio ideologinio stiprinimo 
klausimais. Partijai daug rūpes-
čio kelia daugelio asmenų ir or
ganizuotų grupių pareiškimai 
neatsakingų veikėjų, kaip komu
nistinė Elta sako, “netgi eks
tremistiški provokacinio pobū
džio pareiškimai apie tariamas

Viceprezidentas Dan Quayle 
pareiškė, kad kietos Sov. S-gos 
priemonės prieš Baltijos respu
blikų nepriklausomybės sieki
mus susilauktų neigiamos JAV 
reakcijos. Maskvos media šį pa
reiškimą aštriai puolė.

JAV apkaltino Sov. S-gą, kad 
dėl susidariusių ilgų eilių prie 
JAV ambasados išvažiavimo vi
zom gauti, saugančiai ambasadą 
sovietų policijoj, įsigalėjo kyšių 
ėmimas iš eilėj stovinčiųjų.

JAV pažadėjo paraginti pri
vačias korporacijas ir bankus 
teikti Lenkijai kreditų ir inves
tuoti kapitalą į Lenkijoj vykdo
mus projektus.

Demonstracijos Lietuvoje, Lietuvai reikalaujama nepriklausomybės. Nuotr. V. Ka- 
. . počiaus, -------- .v . __ ____
--------------—----------- ----------------- —-----2-------------------------------------------------  .... .

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TALKA 
LAISVĖJANČIAI OKUPUOTAI LIETUVAI
Laisvėjant okupuotai Lietu- rūpesčiai spaudžia Lietuvos Per- suomenininkų pečius. O Lietu

vai, kartu auga rūpesčiai, darbai, sitvarkymo Sąjūdžio , LLL, bei vos inteligentijos, kovojančios 
nauji įsipareigojimai. Tokie kitų organizacijų ir pavienių vi- už Lietuvos laisvę, darbai ir

Lietuvos partizanų, kovojusių ir žuvusių prieš raudonąjį okupantą, kaulai kyla iš kapų. 
Jų kapai atkasami ir per nauja iškilmingai palaidojami šventose vietose. Rugsėjo 23
prie Ukmergės buvo atkasti 63 partizanų kapai, jų palaikai surinkti, sudėti į karstus 
ir rugsėjo 24 buvo iškilmingai palaidoti. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

buotojai butų laukia daugiau 
kaip po dešimt metų, o per pa
staruosius aštuonerius metus ne
gavo nė vieno. Panaši padėtis ir 
kitose Kauno organizacijose. Kai 
šitaip trūksta butų, sunku supra
sti, kodėl Respublikai taip įsak
miai peršama lengvatinėmis są
lygomis apgyvendinti demobili
zuotus kariškius ir buvusius 
Siaurės gyventojus. Būtų didelė 
neteisybė didinti butų krizę ir 
imigrantų, neturinčių savo tauti
nių šaknų skaičių. Demobilizuo
ti kariškiai ir buvę Siaurės gy
ventojai turėtų naudotis butų su
teikimo lengvatomis tik savo 
gimtinėse”.

— Lietuvos žemės ūkio aka
demijoje balandžio 23 įvykusia
me hidrotechnikų ir žemėtvarki
ninkų suvažiavime dalyvavo be
veik visų Respublikos rajonų at
stovai. Suvažiavime įkurta Lie
tuvos žemėtvarkos ir hidrotech
nikos inžinierių sąjunga. Išrinkti 
vadovaujantieji .sąjungos orga
nai. Jos tarybos pirmininku iš
rinktas Lietuvos žemės ūkio aka
demijos hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakulteto dekanas, 
žemės ūkio mokslų daktaras Al
binas Kusta. Institutuose, me
lioracijos statybos ir montavimo 
valdybos, rajonų agropramoni
niuose susivienijimuose, ūkiuo
se, kitose organizacijose ir 
žinybose dirba per 3000 šių spe
cialybių inžinierių. Sąjunga 
rūpinsis vienyti jų jėgas žemės 
ir vandens tvarkymui, ypatingą 
dėmesį skiriant ekologijai, gam
tos apsaugai. Sąjunga rūpinsis 
savo narių darbo sąlygų gerini
mu, profesijos prestižo kėlimu.

rūpesčiai reflektuoja išeivijos 
lietuvius, gi tiesiogiai Lietuvių 
bendruomenę, iš kurios yra 
prašoma reikalingos paramos.

Rugpjūčio 9, JAV Lietuvių Ben
druomenės krašto valdyba savo 
būstinėn Chicagoje pakvietė 
spaudos bendradarbius painfor
muoti apie valdybos darbų 
krūvį. Valdybos pirm. dr. Anta
nas Razma pranešė, kad artėjant 
rugpjūčio 23 d. yra paprašytos 
LB LF apygardų ir apylinkių val
dybos ruošti demonstracijas ir 
rinkti parašus peticijoms, kurios 
bus įteiktos abiejų Vokietijų 
valdžioms, Sovietų Sąjungai ir 
Jungtinėms Tautoms, kad tas 
klastingas sovietų ir nacių susita
rimas būtų atšauktas ir negalio
jantis. *

Tai daroma solidarizuojant pa
vergtai tautai, kuri tuo pačiu lai
ku vykdo tokį pat darbą. Toliau 
dr. Razma pranešė, kad Krašto 
valdyba atspausdino 20,000 
lankstinukų anglų kalba “Nazi - 
Soviet Pact August 23, 1939”. 
Lankstinukas patrauklus turi
niu, Baltijos valstybių žemėla
piu, pora puikių spalvotų nuo
traukų. Lankstinuką paruošė 
prof. T. Remeikis istorikas S. 
Sužiedėlis ir dail. F. Aleksa.

Be to, pirm. A. Razma atsi
nešė pirmuosius egzempliorius 
1989 m. vasaros specialios laidos 
Pasaulio Lietuvio, taip pat Molo- 
tovo-Ribbentropo sutarčiai pa
minėti. Šio darbo išlaidas ap
mokėjo ir jo išleidimą skatino 
LB Krašto valdyba, dokumentus 
sutelkė ir lietuvių kalbon išvertė 
prof. dr. Bronius Nemickas ir PL 
specialų numerį suredagavo red.

vusius prašo atsiųsti bent kelis 
dolerius Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės vardu. Voką adre
suoti: Lietuvių Bendruomenė, 
2713 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

Pirm. A. Razma dar paminėjo, 
kad žurn. Lituanus, leidžiamas 
anglų kalba, per du šių metų nu
merius spausdino Molotovo- 
Ribbentropo susitarimo komen
tarus.

Pirmininkas Razma plačiau 
apžvelgė prof. Vytauto Land
sbergio viešnagę Amerikoje, 
Sakė prof. Landsbergį ir jo 
žmoną Gražiną į JAV pakvietė 
Lietuvos diplomatijos atstovas 
St. Lozoraitis. Juos globojo LB 
krašto valdyba ir apmokėjo di
desnę dalį kelionės išlaidų..

Lietuvos atstovo St. Lozo
raičio ir LB KV visuomeninių 
reikalų vedėjos Astos Banio- 
nytės-Connor rūpesčių dėka 
prof. V. Landsbergis ir vald. 
pirm. dr. A. Razma turėjo svar
bių pasimatymų VVashingtone. 
Lankėsi JAV Užsienio Reikalų 
ministerijoje, kalbėjosi su sena
toriais ir kongresmanais, matėsi 
su CFL-C1O Unijos prez. L. 
Kirkland ir kitais.

Prof. V. Landsbergiui pasi
sekė “prašnekinti" Amerikos 
Media — TV ir spaudą apie ve
damą kovą dėl Lietuvos laisvės. 
Jis aplankė ir kalbėjosi New Yor
ke. VVashingtone ir Chicagoje 
bei kitur su didžiųjų dienraščių 
redaktoriais bei žurnalistais. Per 
20 dienų viešnagę Amerikoje jis 
paliko didelės vertės komentarų 
televizijoje ir spaudoje apie 
Sąjūdį bei Lietuvos okupaciją.

Bronius Nainys. Išlaidų buvo 
5000 dol. su viršum. Leidinį ga- (nukelta į 2 psl.)



Vilniuje per katedros aikštę eina Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius ir 
svečias arkivyskupas Audrys Bačkis, Vatikano pronuncijus Olandijoje. Nuotr. Viktoro 
Kapočiaus

LAIŠKAS IŠ 

VILNIAUS APIE 
RUGPJŪČIO 23 
DEMONSTRACIJAS

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokates kalba ir lietuviškai. 134 West St, Simsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

■———
SKALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 -02 Jamafca Ava. (prie Fbrest ' 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miešto dalyse. Tel. 296 * 2244.

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS
TALKA

Mielas Dėde,
Atvažiuokite į svečius. Dabar 

Lietuva laukia savo vaikų ir ne
persekioja kaip anksčiau. Aišku, 
viskas dar nėra taip, kaip derėtų, 
dar daug ko trūkstame, dėl daug 
ko kovojame, tačiau gerai, kad 
nors nedraudžia norėti, kaip 
buvo anksčiau. Gali drusi.au pa
sakyti savo nuomonę ir nebijoti, 
kad nuo to nukentėsi pats ir nu
kentės tavo šeima. Mūsų Tauta, 
jau gimusi visuotinio atbudimo 
metu, net neįsivaizdavo, ko gali
ma norėti, ką galima turėti. Ir 
štai dabar toks keistai malonus 
jausmas, kad esi ne minios dalis, 
o žmogus, asmenybė.

Trečiadienį, rugpjūčio 23, da
lyvavome akcijoj “Baltijos ke
lias”. Graudžiausias jaudinantis 
reginys. Visi skubėjome su šei
momis, vaikais į skirtų vietų su 
gėlėmis, žvakėmis, vėliavomis. 
Koks susiklausymas, koks supra
timas, pagarba vienų kitiems, — 
visi žmonės moja rankomis, svei
kina visus, kurie dalyvauja. O 
dalyvauja beveik visa Lietuva. 
Visi susikibom rankomis, simbo-

BUYUS FUNERAL HOME. MarloTebtefra, Jr. laidotuvių direktorius, New 
ark Office: 426 Lafayette St. (Co<vWllaon Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės; Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477).. Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnial 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 Junctlon Blvd., Čarona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Painting. Welding. Frames straightened. Fiber giass work, 131-13 
Hillslde Avė., Rlchmond HHI, N.Y. 11418. John R. Chlcavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

LIETUVIŲ KULTŪRINE 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, Aųburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

Sov. S-gos Aukšč. tarybos pra
sidėjusiuose posėdžiuose grupė 
įstatymdavystės komiteto narių 
pasiūlė įteisinti ir kitas politines 
partijas ir suteikti jom lygias tei
ses su komunistų partijų.

JAV' demokratų partija pa
siuntė į Vengrijų grupę asmenų 
pamokyti Vengrijos opozicinius 
partijų > vadusdemokratinės 
veiklos 'technikos.'! ;........

-Vengrija nutarė pašalinti-nuo 
valstybinių pastatų ligšiolinį 
simbolį — penkiakampę raudo
nų žvaigždę ir grųžinti į jų vietų 
Vengrijos herbų.

JAV, Vietnamui atitraukus 
kariuomenę iš Kambodijos, nu
tarė remti princo Narodom Siha- 
nouk vadovaujami partizanų 
koalicijų ir aprūpinti ginklais 
koalicijos ir buv. min, pirminin
ko Son Sann vadovaujamus par
tizanus.

Amerikos mokyklos pagal šio 
krašto korporacijų vadovų pažiū
ras išleidžia iš mokyklų tokius 
jaunuolius, kurie nebus tinkami 
net jau dabar egzistuojančiom 
gamybos linijom aptarnauti.

Prezidentas George Bush 
J.T. visumos susirinkimui pasa- 
kytoj kalboj, pažadėjo sunaikinti 
dabar JAV turimų cheminių 
ginklų 80 proc., jei Sov. S-ga su
tiks savo tos rūšies ginklų atsar
gas sumažinti iki JAV turimo ly
gio ir visai panaikinti juos per 
dešimtmetį, jei būtų pasirašyta 
sutartis cheminiam ginklam pa
naikinti visam pasauly.

(atkelta iš 1 psl.)

Svečias taip pat susitiko su lie
tuviška visuomene, kalbėjo apie 
vedamų laisvės kovų, apie kų 
rašė ir lietuviški laikraščiai. Savo 
kalbose jie stipriais žodžiais 
kalbėjo, jog Sąjūdis siekia atsta
tyti laisvų ir nepriklausomą Lie- 
Olvą-.^^jūdžię> vardu dėkojo paj 

„ šaulio lietuvių išeivijai, palaikiu- 
. šiai gyvą.ljętųvps laisvės kovą.

Toliau pirm. A. Razma paaiš
kino apie “Dovanos Lietuvai” 
fondą. Iki šiol esą sutelkta aukų 
153,000 dol.; jau išleista dau
giau, kaip 101,000 dol. Stambes
nieji išmokėjimai: 50,000 už po- 
pierį Lietuvos istorijai, LIC, at
sikuriančių lietuvių organizacijų 
paramai, 5 įvairūs kompiuteriai 
(iš jų du lazeriniai) ir panašiai. 
Daiktai ir pinigai perduoti į lie
tuvių rankas. Lietuvių suaukoti 
pinigai skiriami gyvybiniams lie
tuviškiems reikalams taupiai.

Prašančių paramos yra daugiau, 
nekaip turima pinigų.

Finansų vicepirnrų Bronius 
Juodelis šią vasarą lankėsi lais
vėjančioje Lietuvoje, susitiko ir 
kalbėjosi su Sąjūdžio bei kitais 
žmonėmis, papasakojo patirtus 
įspūdžius.
♦ Pasėdyje dalyvavo, pirmZl d^T 
Antanas Razma ir dalis valdybos^ 
narių: vykdomasis vicepirm. /Li
nas Norušis, vicepirm. organiza- 
ciniams-admin. reikalams Biru
tė Jasaitienė, finansų vicepirm. 
Bronius Juodelis ir reikalų vedėja

liškai, bet tvirtai tikėdami apsau
goti savo Tėviškę nuo visų jai 
bloga linkinčių jėgų. Visi giedo
jome himną. Net mūsų sūnelis 
Dariukas, nors 5 metukų, giedo
jo kartu su mumis. Verkėm visi: 
verkėm iš skausmo, kad prieš 50 
metų buvo tokia diena, kai Lie
tuva buvo parduota, verkėm iš 
laimės, kad galų gale lietuvis lie
tuvį atrado, suprato ir parėmė 
savo pečiu.

Tokios buvo mūsų šeimos 
nuotaikos rugpjūčio 23 dieną. 
Reikia manyti, kad ir Jūs visi 
jungėtės į tą mūsų džiaugsmą.

Dalia,, Dariukas ir Vydmantas

Danutė Korzonienė. Spaudos 
bendradarbiai — žum. Antanas 
Juodvalkis, Juozas Zygas ir Juo
zas Šlajus.

Juozas Šlajus

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM ban$w 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pir
madieniais nuo 8 iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. “Music of Lithuanla” programos, vedamos 
angių kalba,iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636.

PAKEISTAS MERKINĖS GIMNAZIJOS- 
VIDURINĖS MOKYKLOS VARDAS

Prezidentui Gorbačiovui da
vus dvi dienas laiko Azerbaidža
nui su Armėnija susitarti dėl 
Azerbaidžano vykdomos trauki
nių susisiekimo į Armėniją blo
kados panaikinimo, traukiniai 
pradėjo riedėti į Armėniją ken
tusią degalų ir kitų reikmenų 
trūkumo krizę.

Rytų Vokietijos 8(XX) Leipcigo 
gyventojų surengė demonstraci
jas už demokratijų. Policija dau
gybę jų sulaikė.

Iki šiol Merkinės vidurinė mo
kykla,' arba gimnazija, vadinosi 
komunistų veikėjo, New Yorke 
leisto laikraščio Laisvė Mizaros 
vardu.

Rugsėjo 1 Merkinėje vyko di
delės iškilmės. Mokykla pava
dinta didžiojo Dzūkijos rašytojo 
Vinco Krėvės - Mickevičiaus 
vardu.

Prof. Vincas Krėvė buvo 
gimęs 1882 spalio 19 Subartonių 
kaime, prie Merkinės, daugelio 
knygų autorius, mokslininkas, 
pradžioje buvo susidėjęs su oku
pantais, tikėdamas, kad galės ką

nors iš jų išsiderėti. Pamatęs, 
kad jo pastangos vaisių neduos, 
pasitraukė iš valdžios, pasi
traukė iš Lietuvos, atvykęs į 
Ameriką, profesoriavo Phila- 
delphijoje. Mirė 1954 liepos 7. 
Palaidotas Philadelphijoje.

Iki jo mirties jo raštai buvo 
draudžiami, žmonės buvo siu
nčiami į Sibirą, kad drįso skaityti 
jo knygas. Paskui jį reabilitavo, 
išleido visus raštus, statė jo dra
mos veikalus.

Dabar nori perkelti iš Phila- 
delphijos ir jo palaikus į Subarto
nių kaimą, kurį jis taip gražiai 
aprašė.

• ‘ ............. ” - S L ’m
LITHUANIA 700 YEARS

(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. SeaĮey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

Numeris, gatvė ...........■■......................... ...........................—...........

Miestas, valstija, Zip................. .....................................................

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

66 S6 SU ST MIDDI.F. \ IMAGE ŲVEENS X Y 
l’IIOVES (7IS> 326 - 12X2 326 - 3I5O

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

T^asolino
A MEMORIALS

KVECAS 
JONAS 

_>933 + l 976

Čia surašytos ne Afganistane žuvusių karių pavardės, bet tų lietuvių, kurie tarnavo 
Raudonoje Armijoje, ten buvo visokiais būdais pajuokiami, mušami, kankinami, žudomi 
arba patys, nepakeldami teroro, nusižudė. Tokių jau esą per 90. Ši paroda buvo 
suruošta Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus.

— Veronika Mačiulytė-Stak- 
nienė, įamžindama savo tėvų ir 
brolių atminimą, įteikė Tautos 
Fondui okupuotos Lietuvos lai
svinimo reikalams 700 dol. auką 
ir tuo savo įnašą šiais metais pa
didino iki 1000 dol.

— Lietuvos Fotografijos 
meno draugija, kartu su 
“Tėviškės” draugija siekdamos 
plėtoti kultūrinius ryšius su Lie
tuvos išeivija, taip pat 150-ųjų 
fotografijos atsiradimo metinių 
proga, organizuoja svetur gyve
nančių lietuvių fotografų apžval
ginę parodą "Lietuvių išeivijos 
fotografija”. Šią parodą numato
ma atidaryti lapkričio mėn. Vil
niaus Dailės parodų rūmuose. 
Vėliau paroda bus eksponuoja
ma ir kituose Lietuvos miestuo
se.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

drusi.au
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Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet rugsėjo mėnesio tre
čiąjį antradienį 159 pasaulio vals
tybių atstovai rinkosi New Yor- 
kan į Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos 44-jų sesijų. 
Šiemet ši sesija pradėjo savo dar
bų rugsėjo 19 dienų, 3 vai. po
piet.

Vaižganto didysis palikimas
Rugsėjo 20 okupuotoje Lietu

voje iškilmingai ir prasmingai 
buvo pąminėta didžiojo lietuvio. 
ir didžiojo rašytojo kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto gimimo 
120 metų sukaktis. Patriotų pa
minėta dėl to, kad jo asmenybė 
ir šiandien spindi lietuvių tautai, 
ir šiandien jis palaiko mus, kurie 
laukiame pragiedrulių.

Vaižganto palikimas yra toks 
didelis., kad pro jį praeiti tylomis 
negalime. Kai buvo minima 
Vaižganto 100 metų gimimo su
kaktis, New Yorke buvo gražus 
minėjimas Maspetho parapijos 
salėje su prof. J. Puzino paskaita. 
Rengė tautininkai. Dabar, pri- 
blėsus mūsų kultūriniam veiki
mui, vargiai ar bus prisiminta ši 
sukaktis. Tai sukakčiai pagerbti, 
nusilenkti tam šviesiam tautos 
sūnui ir skiriamos šios eilutės.

-o-

Afrikietis Išrenkamas 
prezidentu

Pagal Jungt. Tautų nuostatus, 
metinei sesijai vadovauti kasmet 
turi būtri išrinktas prezidentas. 
Pastaruoju metu, su mažomis iš
imtimis, šis postas dažniausiai 
atitekdavo spalvuotojų kraštų at

JUNGTINĖSE TAUTOSE ŠIEMET RAMIAU

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
DARBININKO

Specialus korespondentas 
Jungtinėse Tautose

ilgo jis jau vadovauja elitinei bri
gadai, kuri buvo atsakinga už Ni
gerijos vyriausybės ir taip pat už 
prezidento generolo Yakubu 
Gowen asmeninę apsaugų.

Gen. Garba, tada dar būda
mas pulkininko laipsnyje, buvo

kanto iškeltų lietuviškąjį primatų 
— būti lietuviu.

Atvykęs į sulenkėjusių Kauno 
kunigų seminarijų, jis prie Ne
muno pakrančių išgirdo balsų, 
kad jį šaukia Lietuva — ta kri
kščioniška, Rūpintojėlių, Pietų, 
šv. Jurgių Lietuva, ta mužikėlių 
Lietuva, ta Lietuva, kuri kalba 
lietuviškai, kuri Lietuvos labui 
gali dirbti dienų ir naktį, pakelti 
persekiojimus, paniekinimus ir 
visada išlaikyti didįjį žmonišku
mų.

Jis kentėjo dėl savo litvomani- 
jos, buvo persekiojamas aplen
kėjusios vadovybės, bet nenusi
lenkė to laiko mamonai. Jis buvo 
Tėvynės Sargo laikraščio 
steigėjas, leidėjas ir pats tapo 
tėvynės sargu, tuo simboliu, kad 
bet kokiose sąlygose reikia ginti 
savo tautos ir savo tikėjimo inte

stovams, didžiosioms valsty
bėms neprotestuojant. Ir šiemet 
tuo prezientu buvo vieningai iš
rinktas Nigerijos atstovas, gene
rolas majoras Joseph Nanven 
Garba, tik 46 m. amžiaus, Nige
rijoj įvykusio perversmo organi
zatorius 1975 metais.

priešingas gen. Gowon militari- 
nei administracijai ir norėjo, kad 
kraštui vadovautų civilinė 
valdžia. Pasitaikinęs iš kitų dali
nių bendraminčių karininkų ir 
būdamas elitinės brigados vadu, 
jis lengvai nusodino prezidentų 
Govven. Bet naujoji valdžia ir to
liau pasiliko militarinė, bet su

apie spaudos draudimo laiko
tarpį.

Savotiškai jis sutapo ir su seną
ja Lietuvos didybe. Jis buvo 
Kauno Vytauto Didžiojo bažny
čios rektorius. Bažnytėlė kukli, 
bet buvo pripildyta jo asmens ir 
buvo pati populiariausia bažny-

Gen. Garba yra įdomi asme
nybė. Baigęs karinį apmokymų 
Nigerijoj ir Anglijoj, būdamas 
vos 19 metų amžiaus jis yra jau
niausias karininkas Nigerijos ka
riuomenėj. Būdamas labai ener
gingas ir apsukrus, kopė savo pa
reigose šuoliais aukštyn. Neuž-

pažadu, kad už keturių metų bus 
viskas perduota civiliams į nau
jųjų vyriausybę įėjo ir Garba, 
kaip užsienio reikalų ministras.

Tačiau po keturių metų milita
rinė valdžia neužleido civiliams 
perimti valdžių. Gen. Garba dėl

Juozas Tumas-Vaižgantas gi
mė 1869 rugsėjo 20, senuoju sti
liumi rugsėjo 8. Mirė 1933 ba
landžio 29 Kaune. Tos dvi datos 
įrėmina laikotarpį, kada tauta 
sunkiai kovojo dėl savo lietuviš
kos spaudos, dėl savo lietuvišku
mo, žengė į nepriklausomybę, 
kada šimtmečiais užguita lietu
vio kūrybinė dvasia pasireiškė 
toje nepriklausomybėje. Vaiž
gantas tame laikotarpyje buvo 
pirmųjų eilių kovotojas, atidavęs -organizacijų, nes jis draugavo su 
savo gyvenimą  ̂Lietuvos staty- visąis, kurie tarnavo Lietuvai.

resus.

Atgavus spaudų, kai gauta ir 
daugiau politinių laisvių, jis nie
kada nepavargo eidamas, organi
zuodamas, dalyvaudamas dau
gybėje organizacijų, pasireikš- 
damas su savo karštu aukštaičio 
temperamentu ir nepristigda
mas žmogui meilės.

Jis sumodernino žumalizmų, 
praplėtė meilę, draugystę tarp

mui, jos šviesai ir tiesai.
Į tautos scenų išeina jis tada, 

kai Valančiaus trauka jau buvo 
aptramdyta rusifikacijos tarnų. 
Daukantas dar buvo sunkiai iš-

Savo nepaprastu rašytojo ta
lentu jis pavaizdavo “Pragiedru
lius” — tautos pabudimų, apsi
sprendimų eiti savitu keliu, pa
vaizdavo žemaičius ir aukš-

skaitomas, kai Aušra vos vos 
įsižiebė, kai dvarai skendo tam
sybėse, o Katalikų Bažnyčių 
baigė nutroškinti lenkiškoji dva
sia. Vaižgantas apjungė ir Vala
nčiaus ir Daukanto idėjas — sti
prių katalikiškų, rusicizmui at
sparių lietuviškų parapijų ir Dau-

taičius, tuos geruosius žmones, 
kurie ieško saulės, lietuviškojo 
žodžio.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, profesoriaudamas Lietuvos 
universitete, jis buvo lietuvių li
teratūros mokslo pionierius, su
rinkęs daugiausia medžiagos

čia Kaune. Savo dinamiška krikš
čionybės samprata jis sugebėjo 
pritraukti prie Bažnyčios ir libe
ralus, atnešti jiems šviesos ir 
meilės. Gražus yra jo posakis: 
“Kitiems laimės trokšdamas, 
pats laimingas tapau”.

Jis buvo pats populiariausias 
žmogus nepriklausomos Lietu
vos laikais, atėjęs iš praeito 
amžiaus, atnešęs to amžiaus ge
ruosius idealus, juos sujungęs su 
dabarties Lietuva. Kai jis mirė, 
gedėjo visa Lietuva, nes visus 
palietė jo mirtis. Jis ir mirė tar
naudamas savo meilės princi
pams. Jis visada turėjo ka
narėlių. Tokia kanarėlė ėmė ir 
išskrido į sodelį, o lauke buvo 
šalta. Ir Vaižgantas vienmarški
nis sušuko: matai tokia maža, dar 
peršals. Išbėgo jos gaudyti. Ir jis 
peršalo. Prie to laiko medicinos 
jau jo neišgelbėjo.

Jis mirė, nesukrovęs turtų, 
būdamas paprasčiausias treti
ninkas, bet jo dvasiniai turtai 
liko ateities kartoms. Tie tuftaU 
neišsemiami, iatko-nestmaTkiria-' 
mi. Savo kūrybai pasirinko Vaiž
ganto slapyvardį. Ir tauta pami
ršo jo pavardę, vadino tik 
Vaižgantu, kaip pamiršo Mairo
nio pavardę.

Vaižgantas gyvena ir dabar, iš 
knygų lentynų, iš kitų raštų, iš 
legendinių pasakojimų apie jį. 
Jis ir dabar šaukia mus laikytis
visom jėgom, eiti ir dirbti dėl 
Lietuvos ir neprarasti meilės 
žmogui, Lietuvos Rūpintojėliui!

Kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, žurnalistas, įvairių 
laikraščių redaktorius, lietuvių literatūros klasikas, kurio 120 
metų gimimo sukaktį rugsėjo 20 paminėjo lietuvių tauta.

to protestavo, bet nesėkmingai. 
Atleistas iš ministro pareigų, jis 
išvyksta į Angliją studijom. Čia 
baigia Harwardo universitetą ir 
tampa mokslo žmogum — para
šė net dvi kontroversines knygas 
apie revoliucijas Nigerijoj. 1984 
metais, nauja militarinė valdžia 
jį kviečia bendradarbiauti ir pa
skiria jį atstovu į Jungtines Tau
tas.

Čia gen. Garbe labai išpopu
liarėja. Dėl savo malonaus ir 
linksmo būdo pasidaro visų labai 
mėgiamas. Tai atsispindėjo ir 
šiuose rinkimuose į prezidento 
postą, į kurį pretendavo Ka
merūnas ir Egiptas, bet, sesijai 
susirinkus, atsisakė statyti savo 
kandidatūras.

Naujasis sesijos prezidentas 
yra gan plepus ir atviras kalbėti 
visais klausimais, išskyrus apie 
savo šeimą. Jo oficialioje biogra
fijoj rašoma, kad jis yra vedęs ir 
turi vaikų. Užklaustas dėl savo 
šeimos dydžio, jis visad atsako, 
kad tai yra karinė paslaptis.

Ši sesija būsianti rami

Taip kalba dauguma JT diplo
matų, ir bendrai paėmus, atmos
fera gan pakili. Namibijos ir Af
ganistano klausimai beveik išsi- 
sprendę, Irano — Irako karo 
fronte kolkas dar ramu. Pietų 
Afrika jau švelnėja. Yra dar bėdų 
Libane, taip pat Izraelio ir pales
tiniečių neišsisprendžianti pro
blema, bet tos bėdos yra senos, 
prie jų visi kažkaip jau priprato 
ir daug triukšmo dabar tai dar 
nekelia. Šioje hemisferoje Nika
ragvos sandinistų ir kontros ki
virčas irgi kažkaip išblėsęs. Gal 
kas palies, kai bus diskutuojama 
narkotikų problema, Panama ir 
jos diktatorius Noriega.

O dėl Falklando salų padėties, 
šį klausimą palietė savo kalbje 
Argentinos prezidentas Carlos 
Saul Manėm. Jis aiškiai pasakė, 
kad tos salos priklauso Argenti
nai ir nuo jų niekad ji neatsisa
kys.

Žinoma, bus daug kalbų ir di
skusijų dėl JT finansinės būklės. 
Ji yra labai blogoj padėty, nes 
daug valstybių įskaitant Jungti
nes Amerikos Valstybes ir Sovie
tų Sąjungą, nėra įnešusių savo 
duoklės. JAV yra skolingos per 
250 milijonų dolerių. Ar ši suma 
bus sumokėta, tai priklausys nuo

(nukelta į 4 psl.)

VINCAS KUDIRKA
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Pstrumskienė įsišnekėjus 
pradėjo skųstis:

— Svarūnas dar neišrinktas 
vaitu, o jau nori mus išmesti iš 
raštinės! tai ką jam mes! Jis giria
si, kad ir viršininkas jam menkas 
daiktas, kad galįs jį pamokyti.

Viršininkienė įsidėmėjo šitą ir 
papasakojo savo vyrui. Vyras 
taipgi įsidėmėjo.

Atėjo 2 gegužės diena, rinki
mų diena.

Kandidatai buvo keli, o tarp 
jų apsukriausias Raibutis, mati
ninko raštininkas. Jis puldinėjo 
tarp susirinkusiųjų nuo vieno 
prie kito, save girdamas, kitus 
peikdamas.

— Ką — sako,. — Svarūnas 
išmano apie raštinę? Koks jis bus 
vaitas? Jis tik vaikus težino mo
kyt!

Vienas atsiliepia: Pstrumskio gi valsčius ne-
— O tu ar gali vaikus mokyt? norėjo ir labai nekentė. Oi, buvo 

Mat, paršas, pusantros klasės pa- už ką nekęsti! Lupdavo žmones 
baigęs, o šneka prieš akademiką! kruvinai, be gėdos ir pasigailėji

— Raibutis sugėdintas nulin
do kažin kur. Bet jau jo dalykas 
liko praloštas. Dar prasčiau: pa
leido paskalą, kad Raibutis ve
siąs Pstrumskio dukterį. To buvo 
jau per daug, kad Raibučio kan
didatūra dingtų neatitaisomai.

Visi matyt, norėjo į vaitus 
Svarūno. Dėl ko norėjo? Dėl to 
kad 1) tikėjosi iš jo, kaip išma
nančio ir teisingo žmogaus, jog 
valsčiaus neskriaus ir neslėps 
šelmysčių raštininko išvien su 
buvusiu vaitu padirbtų. 2) 
Svarūnas pažadėjo gyvent prie 
raštinės. O tai didelis žmonėms 
palengvinimas, nes iki šiol 
dažnai negalėdavo visko su sykiu 
raštinėje atlikt, turėdami kažin 
kur ieškoti vaito. 3) tikėjosi, kad 
Svarūnui pastojus vaitu, turės 
pasišalint Pstrumskis, tinginys ir 
lupikas ir kad raštinėje bus įvesta 
tvarka. 4) Svarūnas buvo žmo
gus, nors aukšto mokslo, bet 
prieinamas, nedidžiuolis. 

mo. Jau nieko nė nedirbdavo, 
tik, vaikščiodamas po raštinę, 
svarstė iš ko kiek galėtų išlupt.

Imdavo didelius pinigus net 
už tokius dalykus, už kuriuos ne
priderėdavo imti nė skatiko. Už 
liudijimo išdavimą žemei pirkt 
nulupdavo po 3, 5 ir 15 rubfcų; 
už laiškelį gyvuliui parduot im
davo po vieną arbajdu auksinu, 
už pasą į Prūsus — rublį ir 1.1.

Plėšdavo už mažiausią daik
telį. O nuo sugrįžusių iš Ameri
kos imdavo šimtais. Ypač pelny
davo gerai, kada žmonės su jo 
pagelba atsiimdavo ugniapini- 
gius. Kam vėl teko gaut per vaitą 
pinigus iš skolininko, pagal tei
smo sprendimą, tai Pstrumskiui 
vis likdavo arti pusės visų pinigų 
— kitaip neidavo jų ieškoti. O 
jeigu dar kaltininkas paprašyda
vo užvilkint skolos grąžinimą, tai 
raštininkėlis ir čia pelnydavo 
taip, kad abi pusės turėdavo jam 
įkišt. Sunku būtų išpasakot visas 
Pstrumskio gudrybes žmonių 
plėšimo dalykuose. Pakaks jau 
to, kas aukščiau paminėta. Ir iš 
to galima matyt, kad valsčius 
galėjo nekęsti Pstrumskio. Be 
šitų visų ypatybių, raštininkas 
mėgdavo dar “užtraukti”, o žmo
nių reikalus atlikdavo tada kada 
jam pačiam patikdavo.

Tokiais raštininko darbais vals
čius ketino per susirinkimą pasi

skųsti viršininkui ir prašyt, kad 
jį iškeltų, bet atsirado keli, kurie 
sudraudė tai daryt, sakydami: 
jeigu sykį bus išrinktas išmintin
gas vaitas, tai Pstrumskis pats 
turės pasitraukt. Paskui pasi
rodė, kad valsčius padarė didelę 
klaidą, tylėdamas dėl raštininko 
atstatymo

Iš vakaro prieš rinkimus atva
žiavo į Benderių kaimą žandarai, 
klausinėdami kaimynus apie 
Svarūną. Klausinėjo ką jis vei
kia, ar vaikų nemoko, ar turi savo 
lauką. Kaimynai pasakė, kad 
turįs lauką ir trobas įtaisytas. 
Veikte ką veiks lauko darbo ne
mokėdamas: skaito, rašo, o kad 
vaikus mokytų, tai negirdėję. 
Skundas buvo paduotas be pa
rašų, o skundikai, Kirvelis su 
Klynaičiu, patys pasisiūlė liudy
tojais Žandarai surinkę kaime 
apie Svarūną žinias, nesutinkan
čias su skundu, visai nė neužėjo 
pas liudytojus skundikus. Tuodu 
vėl pakartojo savo skundą ir da
bar labiausiai rėmė tuo, kad 
Svarūnas skaitąs knygas, laiky
dami tai dideliu nusidėjimu.

Nors Pstrumskis kur kas dar 
prieš rinkimus pradėjo važinėt 
po kaimus, vaišint visus siūlyda
mas savo kandidatą, nors pasik
vietė į pagalbą Slavikų smuklės 
žydą Smulkį, vienok valsčius 
Pstrumskio prisimeilinimui ne

pritarė, nes, atvažiavus viršinin
kui ir paraginus rinkti vaitą, visi 
vienu balsu sušuko: Svarūnas, 
Svarūnas!

Viršininkui tai nepatiko. Juk 
jis pats nenorėjo Svarūno vaitu, 
ir dar Pstrumskį reikėjo gelbėti. 
Paliepia Kruglodurovas norin
tiems Svariūno pereiti į kitą 
pusę. Pereina visi, išskyrus 13 
sutikusių būt kandidatais. Tiek 
daug kandidatų padarė Pstrums
kis, tikėdamasis tuo būdu iš- 
sklaidyt balsus, kad mažiau tektų 
S variūnui.

Tada viršininkas liepia rinkt 
vaito kandidatą. Valsčius, pa
stebėjęs, kad viršininkas 
Svarūno nenori, sutarė rinkt į 
kandidatus tokį žmogų, kuris 
galėtų atsisakyt, panorėjus virši
ninkui tvirtint jį vaitu. Išrinko 
Svainišių einantį jau ir be to dvi 
tarnybas, raštinės užveizdėtojo 
ir bažnyčios priežiūros nario. Jis 
gavo apie 150 balsų. Pats virši
ninkas skaitė balsus ir rado jų 
270. Visi pastebėjo, kad nemoka 
skaityt, bet niekas nieko nesakė 
nes Svarūnas turėjo 480 balsų, o 
Svainišius buvo pažadėjęs atsisa
kyt.

Pagaliau Kruglodurovas 
nežinodamas ką daryt, liepia 
rinkt trečią kandidatą, bet val
sčius tiesiog pasakė, kad jam 

trečio kandidato nereikia, kad į 
vaitus išrinko Svarūną, o į kandi
datus Svainišių.

Pasirodžius, kad valsčiaus ne
galima nieku būdu priverst rinkt 
trečio kandidato, nors kelissyk 
ragino, pats Kruglodurovas įrašė 
Svarūną į kandidatų lapą, kas dar 
iki šiol visai nebuvo padaryta.

— Ponia Pstrumskiene! Ne
buvo čia taip, kaip pranašavai. 
Matyt žmonių nepažįsti.

Visą tą dieną landė Pstrumskis 
tarp žmonių ir klausė, ką šneka. 
Tą pat darė Slavikų Smulkis su 
savo vaikais, tur būt, nelaimin
gas pagavo žinias, nes Pstrums
kis baisiai nusiminė. Išvydęs pa
vojų kybantį ties savo galva, 
stvėrėsi iš paskutiniųjų gelbėtis.

Iki šiol buvo pasitikėjęs savi
mi; dabar nepasisekus, šoko ieš
kot pagelbos pas kitus. Nuva
žiavo pas Virdulynės teisėją Ban- 
davyčių, kuris buvo išgarsėjęs 
skundų rašinėjimu prieš savo 
priešininkus ir jiems painių da- 
rinėjimų kiekvienų rinkimų 
metu.

(Bus daugiau)
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“DAINŲ SKRYNELĖ”ATNEŠA
“TĖVIŠKĖS KAMPELĮ” J.VYAu,

(atkelta iš 3 vsl.)
Amerikos kongreso, kuris dar 
kol kas nepasiduoda prezidento 
Bush spaudimui. O dėl Sovietų 
skolos, kuri taip pat viršija 200 
milijonų, padėtis gerėja — so
vietai pradeda ją apmokėti, bet 
labai neskubėdami ir labai 
mažom dalim.

Užkulisiuose daug kalbama 
apie dabartinę padėtį sovietų są
jungoj, o ypač apie Gorbačiovą. 
Teko susitikti su įvairių kraštų 
diplomatais ir spaudos žmonė
mis. Visi labai gerai susipažinę 
apie ten vykstantį etninį judėji
mą. Daugumas yra įsitikinę, kad 
tai tik pradžia — tas etninis 
judėjimas plėsis dar daug pla
čiau. Pabaltijo kraštams visiškos 
nepriklausomybės rytojus jau 
aušta. Ne vienas tvirtino, kad tai 
tik laiko klausimas — anksčiau 
ar vėliau Pabaltijo kraštai bus 
pilnateisiai Jungtinių Tautų na
riai.

Prezidentas Bush kalba
Kai dabartiniai Amerikos ir 

Sovietų tarpusavio santykiai 
kuone medumi kvepia, visi su 
nekantrumu laukė prez. Bush 
kalbos, kurią jis pasakė pirma
dienį, rugsėjo 25.

Tai buvo lyg ir sugrįžimas pre
zidentui į savo buvusius namus. 
Prezidento Nixono laikais jis čia 
kaip ambasadorius atstovavo 
Jungtinėm Amerikos Val
stybėm. Tada Jungt.Tautose jis 
buvo gan lengvai pasiekiamas, ir 
šių eilučių autoriui ne kartą teko 
susitikti bei pasikalbėti Pabaltijo 
kraštų laisvės ir nepriklauso
mybės klausimais.

Tačiau dabar jis čion atvyko 
kaip JAV prezidentas. Viskas pa
sikeitė — jis pasidarė nepasie
kiamas. Tokios jo asmeninės ap
saugos dar nėra tekę man matyti. 
Einant į JT jo kalbos klausyti, 
net šešis kartus mano, kaip spau
dos atstovo, kredencialai buvo 
tikrinami. O patį prezidentą 
mačiau tik iš toli, visad apsuptą 
diplomatų ir augalotų sargų.

Prez. Bush kalbos tema lietė 
nusiginklavimą, o ypač chemi
nių ginklų rezervų sumažinimą. 
Prezidentas pasiūlė, kad JAV 
sumažins tuos rezervus 80 pro
centų, žinoma, jei tiek pat 
sumažins ir Sovietai. Jis taip pat 
pažadėjo, jeigu būtų pasirašyta 
sutartis, draudžianti cheminius 
ginklus visame pasauly, per 
dešimtmetį sunaikinti visus 
amerikiečių cheminius ginklus ir 
jų atsargas.

Po savo kalbos, prez. Bush, 
nesusilaukė didelių ovacijų, ku
rių susilaukė pereitų metų lap
kričio menesį kalbą pasakęs Gor
bačiovas. taip pat kalbėjęs apie

nusiginklavimą. Tai parodo, kad 
amerikiečių vedama politika ir 
konkretūs pasiūlymai ne visiems 
yra priimtini, o gal ir ne visai 
suprantami.

Sovietų atsakymas
Sekančią dieną kalbą pasakė 

Sovietų Sąjungos užsienio reika
lų ministras Edvardas Savarnad- 
ze pareikšdamas, kad Sovietų 
Sąjunga priima prez. Bush pa
siūlymą ir sutinka sunaikinti vi
sas chemines dujas, nelaukiant 
pasaulinės sutarties, kurios pa
geidauja prez. Bush. Jis savo kal
boj kėlė taip pat ir visų kitų gink
lų sumažinimo .klausimą, bran
duolinių ginklų tolimesnių ban
dymų sustabdymą ir reikalingu
mą sumažinti karinio laivyno

PROJEKTUOTAS REPREZENTACINIS 
CHORAS IŠ LIETUVOS Į JAV

Su įdomumu perskaičiau Dar
bininko Nr. 34 straipsnį “Lietu
vių Pavilijonas New Yorke — 
1939 metų Pasaulinėje Parodoje 
— Lietuvių diena ir didžioji dai
nų šventė”. Pasigedau tik infor
macijos apie Lietuvoje pradėtą 
ruošti reprezentacinį chorą, ku
ris vyktų į JAV.Tiekiu šiame raši
nyje kiek informacijos.

Lietuvoje, keletą metų dar 
prieš 1939 metus, buvo keliamas 
klausimas pasiųsti reprezenta
cinį chorą koncertams į JAV. 
Bet piniginiai reikalai viską nu
lemdavo. Vis nebuvo lėšų!

jėgas.

Nedaug valstybių galvų
Kai šiai JT Generalinės an- 

samblėjos sesijai perdaug dėme
sio nėra skiriama, parodo ir tas 
faktas, kad tik saujelė valstybių 
galvų atvyko ir pasakys kalbas. 
Be Argentinos prezidento yra 
dar atvykęs Brazilijos preziden
tas. Taip pat žada pasirodyti 
Didžiosios Britanijos premjerė, 
Naujosios Zelandijos premjeras 
ir gal dar vienas, kitas. Dauguma 
valstybių bus reprezentuoja
mos jų užsienių reikalų minist- 
erių , Neatvyks ir palestiniečių 
PLO vadas Arafatas, negavęs vi
zos įvažiuoti į šį kraštą ir po to 
pareiškęs, kad jis ir nenori čion 
atvykti.

Parodą New Yorkan, dalyvauti 
Lietuvių Dienoje ir didžiojoje 
dainų šventėje. Buvo numatyta 
ir keletas koncertų didesnėse 
lietuvių kolonijose — miestuo
se. K. Griauzdė kviečiamas vyr. 
dirigentu . Jo pareiga padaryti 
— suorganizuoti gerą chorą iš 
Kaune esamų geriausių chorų, 
sustatyti repertuarą. Taip pat su
rasti tinkamą pavaduotoją — di
rigentą. Išvyka užtruktų 1 mėn. 
Lietuvos vyriausybė apmoka vi
sas kelionės išlaidas (Kaunas - 
New York ir atgal), plūs kiek 
pašalpos choristams. O atvykus

Reikalas pasikeitė kiek ge- 
resnėn pusėn: 1938 įvyko Tau
tinė Olimpijada Kaune. Buvo at
vykę iš JAV geras būrys sporti
ninkų ir visuomenės veikėjų. At
vyko ir PIRMYN choras iš Chi- 
cagos, vadovaujamas K. Stepo
navičiaus (miręs). Choras kon
certavo eilėje miestų Lietuvoje 
ir man kelis kartus teko dalyvauti 
jų kelionėse.

Kiek tuo metu teko patirti, at
vykusieji iš JAV asmenys (ypa
tingai K. Steponavičius), kalbė
josi sų.Švietimo viceministru K. 
Masiliūnu — kuris buvo gana pa
lankus šiam reikalui — siųsti re
prezentacinį chorą į JAV.

Pasibaigus Olimpijadai ir sve
čiams išvažinėjus, 1939 sausio 
pirmomis dienomis mano brolis 
kompozitorius — chorvedys 
Klemensas V. Griauzdė (žiūr. 
Liet. Encikl. VII ir XXXVII to
mus — miręs 1983.V.31 d. Vil
niuje) buvo iškviestas pas vice- 
ministerį K. Masiliūną. Mano 
broliui buvo pranešta gera žinia: 
vyriausybė nutarė siųsti 60 
asmenų mišrų chorą į Pasaulinę

Tie žodžiai turėjo būti parašyti 
dar prieš vasarą, bet vasara jau 
tokia — išbarsto mintis, sukarpo 
nuotaikas ir lieka tik pėdos, į- 
mintos pajūrio smėlyje.

Reikėjo žodžius atidėti rudens 
ramiems vakarams, nes tada ge
riau pasieks skaitytojus.

Kaip atsidaro geroji 
“dainų skrynelė”

Dar 1894 metais poetas Ado
mas Jakštas išleido rinkinį “Dai
nų skrynelė”. Koks buvo džiaugs
mas, kai anais tamsiais laikais ten 
atsidaro skrynelė ir pateikia dau- 
gyl>ę negirdėtų dainų — eilė
raščių. Dabar pasirodė kita “dai
nų skrynelė”, verta dėmesio. Tai 
kasetė, kurią išleido solistė Slava 
Ziemelytė ir kurią pavadino 
“Tėviškės kampelis”. Kasetės — 
“dainų skrynelės” namus prigu
do įvairiausios muzikos. Bet ka
setės dažniausiai triukšmingos 
“nūdienos” vaisiais. Taip pat ir 
radijo stotys daugumoje tran
sliuoja dabarties “roko” muziką, 
kuri pasižymi triukšmu, labai iš
ryškinamu ritmu. Bet yra ir kla
sikinės geros muzikos, kuri 
pradžiugina namų kambarius.

Šį kartą “dainų skrynelė” atsi
daro klausytojams su savita ir 
gera muzika. Iškarto patraukia 
garsajuostės švarumas, jos tech
niškas tobulas atlikimas. To efek
to pasiękti nėra taip lengva, — 
reikia daug dirbti ir rekorduoti 
geroje garso studijoje. Visi įrašai 
garsajuostėje atlikti rūpestingai, 
skoningai. Tai jau yra nemažas 
laimėjimas. Taip ši garsajuostė 
įsirašo į pirmąsias bet kada išleis
tas lietuviškas garsajuostes. Tai 
tikrai džiuginanti “dainų skry
nelė’.’.

Toronte išleista labai gerai įrekorduota garsajuostė — kasetė — Tėviškės kampelis. Juostelę 
įrekordavo: Slava Žiemelytė — altas, Jonas Govėdas pianistas, Regina Audėt — smui
kininkė, Tomas Regina — fleitistas.

į JAV perims globoti ir rūpintis 
specialus sudarytas komitetas.

Dar p. Masiliūnas patarė visą 
ruošą iki tam tikro laiko laikyti 
paslaptyje.

Taip K. Griauzdė pradėjo 
ruošti planus išvykai. Atranka 
būtų iš šių chorų: a) Jaun. Lietu
vos centrinio choro, b) Šaulių S- 
gos centrinio choro, c) Dainos 
D-jos choro ir gal keletas iš V. 
D. U-to choro. Repertuaras nu
matytas daugumoje žinomas ir 
dainuojamas tų chorų. Gal tik 
viena — kita daina būtų įjungta, 
kurią reikėtų išmokti. Taip pat 
reikėjo išmokti JAV himną ir 
porą dainų.

Patikrinimas — atranka vyktų 
V. Kudirkos mokyklos patalpo
se, Kaune, Trakų g-vėj. Ten vyk
davo J. L-vos centr. choro repe
ticijos vakarais.

Daugumoje būsimo choro da
lyvių buvo valst. įstaigų, ben
drovių ar įmonių tarnautojai ir 
keletas kariškių. Visi numatyti 
kandidatai turėjo paimti 1 mėn. 
atostogų. Kuriems būtų tam tik
rų kliūčių — Švietimo ministeri

ja kontaktuos choristo darbo
vietę. Buvo įsakmiai pasakyta, 
kad nebūtų skleidžiamas šis įvy
kis. Viskas ateityje priklausys 
nuo Europoje vykstančio chao
so.

Bet ar visi gali išlaikyti ruošą, 
kam nors neprasitarę? Atsirado 
asmenų, kurie atvyko į patikrini
mą, visai (ar labai menkai^neda- 
lyvavę chore.

Bet Europoje rinkosi tamsūs 
debesys, politinė įtampa didėjo. 
Pagaliau Vokietija 1939 kovo 22 
d. atplėšė Klaipėdos kraštą. Kiek 
vėliau, buvo atsisakyta nuo išvy
kos ruošimo.

JAV dar yra gyvų gal tik 5 buv. 
kandidatai. Jų tarpe yra mano 
žmona Eleonora (iš Šaulių S-gos 
choro — sopranas) ir aš pats (iki 
1937 Šaulių S-gos, vėliau Jaun. 
L-vos centr. choro—bosas-bari- 
tonas); kiti trys pasiskleidę kitose 
valstijose.

Gal kiltų klausimas kaip man 
žinomi šie įvykiai? Galiu paaiš
kinti, kad su vyr. broliu Klemen
su mus rišo labai artimi ryšiai.

Kas tie atlikėjai ...

Juostelę išleido ■ Slava Ziėme- 
lytė, kuri turi gražaus tembro 
mezzosoprano balsą, turi ilgų 
metų dainavimo kultūrą ir malo
nų muzikinį skonį. Ji pasitelkė 
kitus profesionalus: muziką pia
nistą Joną Govėdą, smuikininkę 
Reginą Audėt, fleitistą Tomą Re
giną.

Visi menininkai įjungti įvai
riai, kad tik būtų daugiau platu
mos pasireikšti atskiriems in
strumentams ir balsui: Kartais 
jie visi atlieka kurią dainą kartais 
tik pianinas palydi ar smuiką ar 
fleitą.

Atidarykime “dainų skrynelę”

Tai atidarykime “Dainų skry
nelę”. Pradeda Slava Ziemelytė 
sodriu balsu, drauge įnešdama 
ir subtylumo, ir ilgesio. Ji atlieka 
“Kur bakūžė samanota”, žodžiai 
Pr. Vaičaičio, muzika St. Šim
kaus, instrumentuota J. Govė- 
do. Kūrinį atlieka solistė, smui
kininkė Audėt, fleitistas Regina 
ir pianistas Goveda.

Antrame kūrinyje, Balio Dva
riono “Prie ežerėlio” gražioje 
smuiko pjesėje, pasigirsta tik 
Audėt smuikas ir Govedo piani
nas. “Plaukia Nemunėlis”, kom
pozicija J. Andriulio, žodžiai Bu
drytės, atlieka vėl Slava Zieme
lytė. Ji dainuoja dviem balsais 
— sopranu ir altu. Pianu palydi 
Govėdas.

F. Devienne trečią sonatą — 
Allegro, Rondo atlieka smuiki
ninkė Audėt ir pianistas 
Govėdas. Pirmoji dalis baigiama 
išplėtota “Oi neverk motule” J. 
Naujalio, žodžiai Maironio. Dai

MERGAITĖS NORI 
SUSIRAŠINĖTI SU 

Amerika
Darbininko redakciją pasiekė 

dviejų mergaičių bendras laiš
kas. Rašo jos iš Kuršėnų kampe
lio. “Norėtume susirašinėti su 
tautiečiais. Mes tiek metų buvo
me atskirti nuo Jūsų, girdėjome 
apie Jus vien bloga. Dabar po 
truputį “ledai pralaužiami”, -ta
čiau dar reikės stipriai kovoti dėl 
Nepriklausomos Lietuvos.

Jos abi turi po 16 metų ir gy
vena Kuršėnų miestelyje. Jų 
adresai
"" ' >,
Kaune gyvenorųe,kartu ikimano 
vedybų 1938 m. Dažnai padėda
vau ruošiant atskirų balsų repe
ticijas. Kartais ir bendrose (miš
rių balsų) repeticijose reikėdavo 
pianu palydėti. Nuo manęs jis 
niekio neslėpė — visais reikalais 
mėgo su manimi pasitarti. Žino
damas, kad toliau nebus pa
skleista.

Aleksandras T. Griauzdė

nuoja Ziemelytė, smuiku palydi 
Audėt, fortepijonu—Govėdas.

Antroji pusė pradedama C. 
Gluecko “Palaimintųjų šokiu”, 
— fleita groja Regina, pianu pa
lydi Govėdas.

Originaliai skamba rečiau gir
dima “Tėviškės laukai”, muzika 
V. Banaičio, parašyta pagal Čiur
lionio styginio kvarteto pirmąją 
temą. Atlieka Ziemelytė, 
Govėdas. A. Stankevičiaus su
kurtoje dainoje “Jūroje” (žodžiai 
Dagio) vėl girdime Ziemelytę, 
fleitistą Reginą, pianistą 
Govėdą. “Tykiai, tykiai”, liau
dies dainą — harmonizuotą 
B.Budriūno, instrumentuotą J. 
Govedo, atlieka visas kvartetas. 
“Matau” — muzika R. Apeiky- 
tės, žodžiai Pr. Lemberto, atlie
ka Ziemelytė, fleitistas Regina, 
pianistas Govėdas.

Baigiama ilgesinga “Lietuva 
brangi”, muzika J. Naujalio. 
Kūrinį groja fleita, palydi piani
nas.

Visi čia minimi muzikai yra 
profesionalai, savaip įdomus 
kiekvienas, ir jų atlikti kūriniai 
turi savitą grožį ir savitą vertę.

-o-
“Tėviškės kampelis” yra tikrai 

maloni staigmena triukšmingų 
garsajuosčių tarpe. Kas jos pak
lausys tikrai turės ne vieną malo
nią atgaivos valandėlę.

Garsajuostes išleidimą parė
mė: Kanados Lietuvių Bendruo
menė, Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas, Parama kre
dito kooperatyvas, Rosa ir Kazys 
Ražauskai, gyveną JAV. Visi pir
mieji yra iš Toronto aplinkos. 
Garsajuostes kaina 10 dol. Gau
nama pas platintojus, (p. j.)

Pirmos:
USSR — Lith. — TSR
Šiaulių raj.
Kuršėnai, 235420
Komunarų — 2.
Almenai Brikytei
Kitos adresas:
USSR — Lith. — TSR
Šiaulių raj.
Kuršėnai 235420
Užmiesčio — 6.
Sandrai Dovidaitytei
Sėkmės jums, jaunos mer

gaitės. Užaukite geros lietu
vaitės!

— Madų paroda, rengiama 
Putnamo seselių rėmėjų, įvyks 
spalio 15 Chicagos Jaunimo Cen
tre .

— Stasys Maziliauskas, “Lietuvių 
kelias krikščionybėn”, istorinė 
apžvalga, išleista Amberland Publi- 
shing Company ir Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro. Knygoje plačiai 
aprašomas krikščionybės vystymasis 
Europoje, atėjimas į Mindaugo laikų 
Lietuvą. Knyga didelio formato, 311 
psl.



ŠARŪNO MARČIULIONIO 
-DEBIUTAS AMERIKOJE

Rugpjūčio 13 d. laidoje The 
Boston Globė išspausdino 
straipsnį apie pirmąjį iš Lietuvos 
atvykusi profesionalą sportinin
ką Šarūną Marčiulionį, kuris 
buvo amerikiečių pastebėtas 
Seoulo olimpijadoje kaipo vienas 
iš “pasaulinės klasės” krepšinin
kų.

Marčiulionis pasirašė sutartį 
žaisti amerikiečių profesionalų 
klube “VVarriors”, bet sutarties 
detalės neskelbiamos. Vienok 
žinoma jau, kad Šarūnas yra su
sipratęs mūsų tautietis, nes jis 
atsisakė pozuoti fotografams prie 
raudonosios vėliavos ir spaudos 
konferencijoje pareiškė: “Aš ne 
rusas. Aš lietuvis”.

Šarūno atsiradimas Amerikoje 
buvo ilgas kelias per įvairias so
vietų ir amerikiečių biurokrati
jas, kol pagaliau jis atsirado šioje 
žemėje. “Aš vis netikėjau, kad 
visa tai įvyks, kolei neatsiradau 
lėktuve į Ameriką” — sakė jis.

Vienas iš pagrindinių faktorių 
Šarūno atsiradimo Amerikoje be 
abejo yra pati “perestroika”, 
tačiau kitas labai svarbus fakto

VĖLINĖS IR RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS
Nekaltai Pradėtosios Marijos pančio laiko, bet ir su brokais 

Tėvynėje, kurie tą dieną melsis 
už mirusius šeimos narius, už 
žuvusius nepriklausomybės ko- 

__yoje ir už pokario didvyrius, 
paaukojusius savo jaunas gyvy
bes už laisvės principus.

Putname mūsų seselių darbai 
ir nuotaika grindžiami ryšiais su 
amžinybe, ieškant jos ne tik ana
pus laikinumo slenksčio, bet ir 
mūsų dienų skubėjime į amži
nybės Kūrėjo prieglobstį. Pas jas 
minėdami Vėlinių dieną pajun- 

ūsų mirusių švytmčią- 
daug ryškiau už savo laiki- 

no išsiskyrimo liūdesį. Ryškiau 
pajuntame ir žemiško buvimo 
trapume savo sielos amžinumą. 
Todėl čia daugiau mūsų mirusių 
džiaugsmo atspindžio, negu atsi
skyrimo liūdesio, ryškesnė vie
nybė tarp praeities, dabarties ir 
niekada nepasibaigiančios atei
ties. Susirinkę čia pažvelgsime, 
kuo prisidėjome per praėjusius 
metus prie seselių darbo ir kuo 
galėtume prisidėti prie jų darbo 
ateinančiais metais. Čia ne tik

seserų vienuolyne spalio 29 d. 
ruošiamas šio vienuolyno 
rėmėjų sąskrydis, kuris pirmiau
siai skiriamas maldai uš mirusius 
ir kapinių lankymui, kad galėtu
me kartu pasimelsti ir kartu pa
bendrauti su mirusiais artimai
siais, dalyvaudami mišiose ir 
melsdamiesi kapinėse. Vėlinės 
—tai sena mūsų Bažnyčios tradi
cija, kuri labai įsišaknijusi į lietu
viškus papročius. Ji išliko gyva 
mūsų tėvynėje, nepaisant komu- 
n^tinię ateizmo primityviai _ 

Tariškų pastangų išbraukti ją iš 
gyvenimo. Nuo pernai metų, kai 
ėmė kaltis pirmosios tiesos ir 
laisvės žibutės žiaurios stagnaci
jos šalčių sukaustytoj žemėj, šių 
tradicijų apeigos vėl laisvai atlie
kamos Lietuvoje.

Todėl ir mums, esantiems toli 
nuo savo protėvių kapų, tinka 
jungtis ne tik su mūsų brangiai
siais, iškeliavusiais į anapus tru-

TOLIMA SKAITYTOJA
Darbininko administraciją pa

siekė tolimos skaitytojos laiškas. 
Ji yra Gražina Grinienė, pulki
ninko Kazio Griniaus našlė, o šis 
pulkininkas buvo Lietuvos pre
zidento Kazio Griniaus sūnus.

Gražina Grinienė gyvena pas 
savo sūnų Algį Grinių, kuris jau 
per 25 metus gyvena Spokane, 
VVashingtono valstijoje. Ten 
nėra sutikęs jokio lietuvio. Lie
tuvių yra Seattle, Washingtone, 
bet jis ten nenuvyksta ir nieko 
nepažįsta.

Pas sūnų gyvena jau 6 metus, 
prieš tai 18 metų gyveno Romo
je. Jos vyras pulkininkas Kazi
mieras Grinius mirė 1965 me
tais.

Laišką baigia:
“Kai trūksta tautiečių, bus 

malonu skaityti jūsų laikrašti”.
Gražina Grinienė 

ATVYKSTA SĄJŪDŽIO 
SEIMO TARYBOS NARYS

Po Ameriką važinėje Sąjūdžio 
Seimo Tarybos narys, Lietuvos 
Persitvarkymo sekretorius Arvy
das Juozaitis. Rugsėjo 11-14 die
nomis susitiko su Michigano se
natoriaus pirmuoju pavaduotoju 
Saulium Anužiu. Dviese pralei
do keturias dienas, nagrinėdami 
valdžios sudėtį, funkcijas ir veik
lą.

Kviečiamas LB New Yorko 
apygardos valdybos jis, spalio 
11, trečiadienį atvyksta į New 
Yorką ir tos dienos vakare 7 v.

kalbės Kultūros Židinio mažojo
je salėje, paliesdamas dabarties 
aktualijas. J Židinį jį palydės dr. 
Juozas Kazickas, pas kurį jis 
svečiuojasi.

įvykiai Lietuvoje labai kunku
liuoja, vis ateina naujos žinios, 
tai visiems bus įdomu susitikti 
su tuo įtakingu žmogumi, kuris 
gerai pažįsta dabartinę valdžią.

Visi prašomi tą vakarą'atvykti 
į Židinį. Jūsų laukia ir šaukia Lie
tuva tėvynė!

rius yra amerikietis vardu Donn 
Nelson, 26 metų amžiaus, kurio 
tėvas yra “VVarriors” klubo tre
neris. Judviejų santykiai užsi- 
inezė 1985 metais, kuomet 
Donn, kolegijos studentas, žaidė 
krepšinį su studentų komanda 
prieš kitas Rytų Europos koman
das. Sykį teko jiems išeiti į rung
tynes su komanda iš Kauno, Lie
tuvos. Toje komandoje Donn 
Nelson pastebėjo milžinišką gy- 
niką, atletiškos išvaizdos, ir jam 
tuojau buvo aišku, kad tai me
džiaga didžiam krepšininkui. 
Tuoj po rungtynių jiedu susi
pažino ir nuėjo valgyti vaka
rienės. Susidraugavo iš karto.

Dabar Šarūnas treniruojasi 
komandos stovykloje Henniker, 
New Hampshire. Anglų kalba 
yra problema, bet yra būdai ją 
apeiti. Komanda nori jį patreni- 
ruoti kaipo puoliką. “Kaipo 
gynėjas skalėje nuo 1 iki 10, 
Šarūnas yra 9” sako Donn Nel
son, bet jis norėtų jį išnaudoti ir 
kitose pozicijose.

J. Š.

jungsime savo artimųjų atmini
mą su susikaupimo malda, bet 
kartu ir pažvelgsime pro prof. B. 
Mačiuikos paskaitos mintis, kaip 
dabarties įvykiai pinasi į naujos 
istorijos lapus, paieškosime atei
ties atspindžio dabartyje. Pa
sidžiaugsime ir savo praeitim, 
savo tradicijomis, paklausydami 
jų skambėjimo Bostono ansam
blio Sodauto atliekamoj liaudies 
muzikoj.

Visi esame Putnamo seselių 
rėmėjai, nes visi pritariam jų 
darbams, kurie mums padeda 
lietuviškų tradicijų keliu artėti 
prie gėrio Kūrėjo jau čia žemėje 
ir mūsų lauldančioj amžinybėje. 
Todėl visi kviečiami dalyvauti 
šiame renginy spalio 29 d. Iki 
pasimatymo lietuviškame meilės 
ir vilties Židiny Putname!

Č. Masaitis

SKELBIAME LIETUVIŲ FONDO LĖŠŲ TELKIMO VAJŲ!
Su Lietuvos atgimimu aktyvesniam gyvenimui, Lietuvių Fondo reikšmė darosi vis svarbesnė 

ir reikalingesnė. Todėl šaukiame j talką visus Lietuvių Fondo narius skatinti savo gimines, 
draugus ir pažįstamus įstoti, į Lietuvių Fondo rėmėjų eiles.

Lietuvių Fondas jau artėja 4.5 mil. vertės ir jo gaunamos palūkanos vis daugiau Ir daugiau 
remia visas lietuviško gyvenimo veiklos išraiškas.

Lietuvių Fondo lėšų teikimo vajų atžymėti rengiame koncertą 1989 m. spalio 28 d., šeštadienį, 
Kultūros Židinyje, Brooklyn, N.Y., ir kviečiame atsilankyti. Koncerte dalyvauja: Linda Veleckytė, 
smuikas, iš Chicagos, Birutė Vizgirdienė, soprano iš Los Angeles, Alvydas Vasaitis, piano Iš 
Chicagos.

Yra platinami loterijos bilietai, koncerto išlaidoms padengti, skatiname juos nusipirkti.
Tenelieka nė vieno New Yorko apylinkėje lietuvio ar lietuvės, kurie nebūtų Lietuvių Fondo 

nariai. įamžinkime savo šeimas į Lietuvių Fondo rėmėjų eiles. Tebūna tai kiekvienos šeimos 
garbės reikalas.

Čekius prašau rašyti Lietuvių Fondas ar Lithuanian Foundation, Ine. (tax deduet) Dėl infor
macijos prašau kreiptis ir aukas siųsti:

* Ulė Milukienė, LF Atstovė New Yorke
111 Grohmans Lane
Pialnview, N.Y. 11803

Laukiame visų talkos Ir paramos,

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS IR 
KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

REMKIME KELIĄ į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Pasižadu šiam vajui aukoti □ $1,000 □ $500 □ $100 □ $50 $.....................................

Dabar siunčiu $..................................

□ Auka mano vardu □ Auka įamžinti ......................................................................

Vardas, pavardė

Adresas Zip

Parašas Data

čekius rašyti: Lithuanian Foundation, Ine.

Visos aukos nurašomos nuo mokesčių (ID No. 36-6118312)

Prašome pažymėti, jeigu Jūsų darbovietė turi „Matching gift” programą □

SKAUTŲ PADĖKA
Lietuvos skautams besilan

kant, daug šeimų globojo ir įvai
riuose miestuose apdovanojo. 
New Yorke į savo namus priėmė 
A. Katinienė, R. Česnavičienė. 
Sueigos metu buvo surinkta ir 
jiems įteikta 250.00 dol. Dovaną 
gavo Kasos įstaigoje.

Šia proga aukojo: A. ir J. Bo
beliai — 100.00 dol., M. Šalin- 
skienė — 25.00 dol., H. ir I. 
Laučiai — 20.00 dol.

Po 10 dol. aukojo: kun. K. Pu- 
gevičius, A. ir D. Šilbajoriai, J. 
Pašukonis, E. ir H. Andriuška, 
J. ir M. Klivečkos, Alf. Samušis 
, A. Garbauskas, A. Penikas, J. 
ir I. Vilgaliai, I. Kirkylienė, V. 
Matusaitienė, A. ir R. Gudaičiai. 
R. Kezys aukojo 5 dol.

Didelė padėka tenka Drą- 
sučiui Gudeliui už 1000 dol. 
auką. Ši auka padėjo 4 narius 
nuskraidinti į Kaliforniją kur ten 
vyko vadovių ir vadų kursai.

Visiems reiškiame skautišką 
ačiū!

PIANO KONCERTAS
Randolph, N.J.

Rudenėjant vėl atgyja kultūri
nis New Jersey gyvenimas. Štai 
spalio 7, šeštadienį, ir už New 
Jersey ribų žinoma pianistė 
Frances A. Covalesky Morris 
County kolegijos studentų cen-
tro auditorijoj, Randolph, N.J., 
atliks Chopino, Beethoveno, 
Liszto ir Čiurlionio veikalų kon
certą. Jį rengia šiaurinės New 
Jersey lietuvių klubas, išaugęs iš 
toj kolegijoj veikiančių lietuvių 
k., kultūros ir geografijos kursų 
klausytojų, kuriem tuos dalykus 
dabar dėsto Moterų klubo fede
racijos Lietuvių klubų JAV pir
mininkė Aldona Pintsch.

Francis A. Covalesky yra 
dažr.a lietuvių renginių viešnia 
ir įvairių koncertų ir solistų paly
dovė pianu. Savo metu ji buvo 

j muziko Viktoro Ralio vadovauja
mo "kvarteto akompaniatorė. Ji 
yra įsigijusi bakalaureatės laipsnį 
iš Douglas kolegijos, New Brun- 
swick, N.J. ir magistrės laipsnį 
iš Manhattan School of Music, 
New York City.

Koncerto pradžia 7:30 vai. 
vak. įėjimas 5 dol. Koncerto pel
nas skiriamas klubo stipendijų 
fondui. K. J.

Viktoras Kapočius, žinomas fotografas ir filmuotojas, gyvenąs 
Vilniuje, filmuoja Vilniuje prie atnaujinto “Astorijos” vieš
bučio. V. Kapočiaus nuotraukų daug patenka į Darbininką ir 
į kitus Amerikoje leidžiamus laikraščius. Nuotr. Ed Šulaičio

V. KAPOČIUS FOTOGRAFUOJA 
IR FILMUOJA

Lietuvos ir išeivių lietuviškoje 
spaudoje po foto nuotraukomis 
matome V. Kapočiaus pavardę. 
Tai vilnietis lietuvis fotografas 
Viktoras Kapočius, kuris lietu
vius plačiai pasaulyje supažindi
na su naujausiais įvykiais 
tėvynėje.

V. Kapočius ne tik fotografuo
ja, bet ir filmuoja video kamera 
ir jo juostos atkeliauja ir į Š. 
Ameriką. Pernai vėlyvą rudenį 
jis pats buvo atvęžęs nemaža 
juostų, daugumoje liečiančių šių 
dienų lietuvių kovą už laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Tas 
juostas jis pats čia rodė keliose 
lietuvių kolonijose, o išvažiuoda
mas — paliko draugams bei pa
žįstamiems. Nemaža iš tų juostų 

yra padaugintos ir plačiai pask
leistos tautiečių tarpe.

Dėl savo lietuviškos linijos jis 
neseniai turėjo nukentėti “Je- 
dinstvos” mitinge Kalnų parke 
Vilniuje rugpjūčio 10. Ten jis 
buvo nusiųstas kaip Gimtojo 
Krašto (jame jis darbuojasi) foto 
korespondentas. Jis šios rusų- 
lenkų “vienybės” darbuotojų 
buvo apstumdytas, nukentėjo jo 
aparatūra ir tik milicijai įsikišus 
jis galėjo nuo užpuolikų išsi
gelbėti. Gerai, kad išvengė di
desnio sužalojimo.

Reikia palinkėti V. Kapočiui 
ir toliau sėkmės įamžinant nuo
traukose lietuvos žmonių pa
stangas kovoje už savo laisvę, 
(e.š.)

VjSyr

Petras Jurgėla, Lietuvos 
skautų įkūrėjas, pirmūnas, 
rugsėjo 30 sulaukė 88 metų. Gy
vena Uniondale, N. Y. Jis ir da
bar tebėra aktyvus, tvarko savo 
raštus, rūpinasi jų išleidimu. 
Rugsėjo 17 jis dalyvavo New 
Vorko skautų-skaučių sueigose 
Kultūros Židinyje, kada ten 
svečiavosi skautai iš Lietuvos.

— Anna Klizas Wargo, Lietu
vos vyčių centro valdybos pirmi
ninkė, įvertindama Darbininko 
talką Lietuvos vyčių veikloje, po 
metinio seimo atsiuntė 50 dol. 
auką laikraščiui stiprinti. Darbi
ninko leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

— Vilniaus Universiteto an
samblis koncertuos Toronte, 
Mississaugoje, Anapilio salėje, 
spalio 17 ir 18.

— Bernardas Brazdžionis 
spalio 28 tradiciniame Ateities 
žurnalo vakare skaitys savo 
kūrybą Jaunimo Centre, Chica- 
goje, o taip pat pademonstruos 
vaizdajuostę iš savo kelionės 
Lietuvoje.

— Leonas Oksas, gimęs ir anks
čiau gyvenęs Chicagoje, sulaukęs 80 
metų, rugsėjo 8 mirė Los Angeles, 
Calif. Velionis priklausė prie eilės 
lietuviškų organizacijų ir buvo, ilga
metis Darbininko skaitytojas.

— Lietuvių krikščionių demokra
tų konferencija, susirinkusi Chica
goje rugsėjo 2-3, išsirinko naują cen
tro komitetą, kurį sudaro: dr. Česlo
vas Masaitis, Alfonsas Dzikas, Bronė 
Kuodienė, Antanas Razgaitis, dr. 
Alfonsas Stankaitis, Adolfas Ven- 
skus, Pranas Povilaitis, Justinas Šid
lauskas ir Vladas Šoliūnas. Po kelių 
kadencijų Chicagoje, centras perke
liamas į Atlanto pakraščius.

— Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių festivalis įvyks spalio 15 Mai
ronio Parke, VVorcester, Mass.

— .Aktorė režisierė, Nijolė Mar
tinaitytė spalio 7 atvyks i Omaha, 
Nebr., atlikti programą rudens va
kare, kurį ruošia LB valdyba.

— A. a. kun. Domininkas Pet
rauskas, Telšių vyskupijos kunigas 
ir dirbęs pastoracijoje tarp vokiečių, 
mirė rugpjūčio 8 Hamburge. Velio- 
nisbuvo gimęs 1911 gruodžio 9. Ku
nigu įšventintgas Telšiuose 1936 
birželio 11.

— Martyno Jankaus šaulių 
kuopos valdyba Brocktone, 
Mass. per kuopos iždininką An
taną Seduikį Darbininkui stip
rinti atsiuntė 50 dol. auką. Dar
bininko leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

— Gyvosios tautodailės paro
dą spalio 28 - 29 ruošia Chicagos 
Lietuvių Tautodailės institutas 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus meno galerijoje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Anderson, Brockton, 
Mass. Užsakė kitiems; Gedgau
dai, Kliorės ir Navickai, W. Vil- 
lage, Calif. kaip vestuvinę dova
ną R. Pauliui su žmona, Pater- 
son, N.J. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me- 

. tams.



NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SEIMŲ PROTOKOLAI 
.^aciedajni keliose vietose, kad ekon. Jonas Sakas-Sakevičiųs. 
zū^pražūtų. ir būtų prieinami vi- Patarimais, darbu ir pinigais 
6iHunęnęj-. .Šių seimų protokolų prisidėjo dr. Juozas Meškauskas 

Pavyko surinkti visų sei- Jrkun. Vytautas Bagdanavičius, 
4.»j)|ij.prp^Jcolus .nuo 1920 iki 1939 MIC.' ' •; .

1^40 metų Atspaudas ir surišimus sutvar- 
^|^džipsu(įki okupacijos) proto- > kė Liudas Kairys.

Atspausta dešimt komplektų 
•’ xeroxinių nuorašų. 1

Po vieną komplektą gavo ar 
įsigijo: Tautos Fondas (VLIKas), 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų Sąjunga, dr. Juozas Meškaus
kas', Liudas Kairys, Jonas Sakas- 
Sakevičius, Vilniaus Universite
tas. Likusieji keturi komplektai 
dar nepaskirti. Visas teises 
lędėjas pasilaiko.

Nepriklausomos Lietuvos sei
mų protokolai yra dalis Nepri
klausomos . Lietuvos įstatymdą- 
vystės proceso, Lietuvos valstt- 
biniain talentui paliudyti niekas 
taip gerai nepasitamauja, kaip 
Lietuvos seimai, >šujungdatMi 
bendram darbui labai toli vierfą 
nuo kitos stovinčias visuomeni
nes sroves ir ideologijas. r

Seimų protokolai atskleidžia 
ano meto politines sąlygas, so
cialines aplinkybes, ūkinį vysty
mąsi ir 1.1. Tų svarstymų aplin
koje buvo kuriami ir priimami 
Nepriklausomos Lietuvos įstaty
mai. ’* <

Seimų protokolai W' ■ TVytiau'- 
sybes Žinios” yra pačių lietuVfų 
ir lietuvių kalba istorinės Velka
mės kūriniai. Labai • vertingas 
XVI-jo amžiaus “Lietuvos Statu
tas” buvo taip pat lietuvių kūri
nys, tačiau ne lietuvių kalba pa
rašytas. «

Pagal šį projektą, protokolai

Vieną komplektą sudaro dau
giau kaip trylika tūkstančių pus
lapių. .. .. ;

Į rinkinį įeina:,
1. Steigiamojo Seirpo darbai 

(1920-1922)
zo /Ž^ippojo seimo stenogramos 
;(4^-i923).; ... , /

,. .ą^Ąirtrojo seimo stenogramos
^923-^) ... ......

4. Trečiojo seijno stenogra
mos (1926-1927)

• 5L-1-936 į metu' ir vėlyvesnės 
seimo stenogramos (1936-1939) 
*”*Visaš rinkinys sudėtas į 18 
knygųs

Sį j^a^ęktąv^rg^razavp ją me-jį' 
džiagą 'surinko* leidėjai dipl.

“7
DEXTER PARK(fį PHARMACY [(Hj

Wm. Anastasi, B. S.' '
77-01 JAMAICA AVENU£ 

i/5 FT/*or.77th Street) -• V 
laven, N.Y. 11421 T 
TE DELTVER
296-4130

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI
Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: •
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu

čia. Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas, ■ (><<. ■

2. Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėūns dovanas ; ‘ 
dolerinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone.

Svarbesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios: auto
mobiliai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt. '

3. Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis. •

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje. Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra.

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame palikimus į .Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU.

BALTIC STORES & CO. Z. Juras,

Kent, BR1 4HB, Engla^.^. 01^d '

> Okupuotoje Lietuvoje vyk
sta dideli įvykiai. Sekime juos 
blaiviai stebėdami, paremda
mi jų žygius, kurie priartina 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Niekada nepamirškime, kad 
mūsų galutinis tikslas — Ąle- 
priklausoma Lietuvai

’ Miestas; valstija, Zlp ...Jj

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

• 9727 SOUTH MESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
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 Chicagos — 1,895.00,
iš New Yorko — 1850.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-236-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė., CKicago, 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.

INTRODUCTION TO MOD- 
ERN LITHUANIAN by L Dam- 
briūnas, A. Klimas, W. R. 
Schmalstieg. You’ll enjoy 
ovvnlng this Grammar and 4 
cassettes with an orchestrai 
version of the Lithuanian and 
USA National Anthems. 
Grammar — $10.00. Casset
tes —$25. Postage and hand- 
ling $1.00. Available at: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brookiyn, N.Y. 11207.

AKTORIAUS HENRIKO KAČINSKO PLOKŠTELĖ

Visi prisimename su kokia išraiška aktorius Hen
rikas Kačinskas skaitydavo ar deklamuodavo lietuvių 
autorių kūrybą. Geriausi jo skaitiniai ir yra sutelkti kę 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje Iškaityti šių auto
rių kūriniai: Maironio, Vinco Krėvės, B. Sruogos, K. 
Donelaičio, A. Miškinio, St. Santvara, Putino, Bem. 
Brazdžionio, J. Kėkšto, A. Baranausko, K. Binkio, H. 
Radausko, O. Milašiaus, K. Inčiūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 doi. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y 
11207.

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

Agronomės lz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių k 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brookiyn, N.Y. 11207. *

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 1^ dol. Persiuntimas 

ir Postage 1.50 dol.

Vardas, pavardė

Uiihferte, gatvė

M. KELIONĖS į LIETUVĄ1989

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

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenumeruo
ja, paskui paragink užsisakyti.

BALTIC 
TOURS

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. , ■ ■

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

Remkime Tautos Fondą ir 
. . , padėkime finansuoti ELTA biu

letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa- 

K šaulį, informuodami apie tikrą 
: padėtį okupuotoje Lietuvoje.

Neužmirškime Lietuvos Laisvės
Į Iždo, pagerbdami savo artimuo

sius ir jų atminimą. Aukas Tau- 
J tos Fondui nurašomos nuo fede- 
i.;; ralinių mokesčių (IRS Tax 

E xempt No. 51-0172223). Aukas 
siuisti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

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 nektų Vilniuje, 1 Maskvoje.

2 Briuselyje
KaHonė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

v 1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu k. kvienai grupei!

Battic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems doku 'entus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduot, -'ėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTIC TOURS 

Sutte 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02164 
Tel. 617-965-6080

ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokia kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

Kreipkitės — atsakysime j visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS 

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

• Tėl. 312 430 - 7272 >

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

INTERNATIONAL
Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos jau užpildytos. Dėkojame vi
siems savo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, ir 
ruošiamės tikrai įdomiam ir Įvairiam 1990 m. sezonui.
Primename, kad G. T. INTJERNATĮONAL apskritus metus telkia 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, sutvarkoitoe dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio reika
lus, Ir jūsų paslaugom^ parūpiname patyrusį asmenį jus pasitikti 
Kreipkitės — kellorlė^be rūpesčių daug malonesnė!

G.T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272

----------------------- O -------------------------------------------------
Čia galite gauti:

Lietuviškas VISA korteles
Pinigines perlaidas
Čekių sąskaitas
Taupymo sąskaitas
Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA 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, Rlchmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



Bostono skautų vadovai atsisveikina su svečiais iš Lietuvos. 
Iš k. v.s. Česlovas Kiliulis, s. Lukrecija Malkevičienė — Kau
no krašto atstovė tar .yboje, s. Birutė Banaitienė, s. Laimonas 
Daujotas — vyr. skautininko pavaduotojas, v.s. Laima Kiliu- 
lienė, ps. Vytautas Jurgėla, Aldona Jurgėlienė, s. Vytautas 
Dilba, s. Rimantas Ulevičius — vyr. skautininkas.

LIETUVOS SKAUTŲ 
VIEŠNAGĖ BOSTONE

Šią vasarą Amerikoj lankėsi at
sikūrusių Lietuvos skautų vado
vybės nariai, būtent: Vyriausias 
Skautininkas s. R. Ulevičius, jo 
pavaduotojas s. L. Daujotas, 
seserijos Vyr. Skautininkės pa
vaduotoja s. M. Girčytė ir LS 
Tarybos narė s. L. Malke
vičienė.

Po lietuvių skautų vadovų 
Ąžuolo ir Gintaro mokyklų sto
vyklos Los Angeles apylinkėse 
svečiai aplankė Chicagą ir trejetą 
dienų praleido Atlanto rajono 
“Varpo” stovykloje Bolton, 
Mass. Stovyklai pasibaigus jie 
atvyko Bostonan, kur sekmadie
nio popietę, dalyvaujant Bosto
no skautininkams, židinietėms 
su šeimomis, praleido jiems su
ruoštame priėmime s. Irenos ir 
Brutenio Veitų namuose Milto
ne. ,

4 Pč> skanių -vaišių, suruoštų s.
• Irenos Veitienės su talka, 
kalbėjo Vyriausias Skautininkas 
s. R. Ulevičius ir kiti su juo at
vykę vadovai. Susirinkusieji 
domėjosi Lietuvos skautų at
sikūrimu ir jų veiklos sąlygomis. 
Buvo daug klausimų, į kuriuos 
Lietuvos skautų vadovai atsa
kinėjo, paaiškindami esamas są
lygas ir ateities viltis. Bendros 
dainos jungė visus susirinkusius. 
Priėmimui besibaigiant ir 
svečiams besiruošiant skirstytis, 
Daiva (taip pat viešnia iš Lietu

Vyr. skautininko pavaduotojas s. Laimonas Daujotas ir Aldo
na Jurgėlienė prie vaišių stalo Bostone.

STATtMENT OF OWNERSH1F, MANAGEMENT AND CIRCULATtON 
n ViC MtSĮ '—•—

DARBIMINKAS

wee>;ly

341 Tirhland Blvd. ,Brookiyn,NY 1120? Klngs County

Netikėtai mirus dukrai Reginai

IRENĄ GRIEŽĘ- JONYN1EN&
seseris Gražinę, Dailę, gimines, užjaučia Ir kartu liūdi

Šalčių Šeima

vos ir buvusi Bolton stovyklos 
dalyvė) padeklamavo gražia 
dzūkų tarme įdomų feljetoną.

Kitą dieną svečiams buvo 
aprodytas Bostonas. Jie aplankė 
Kennedy Library, Freedom 
Trail, State House, Quincy Mar- 
ket ir kitas įdomesnes vietas kiek 
spėjo. Dvi dienos buvo skirtos 
Cape Codui. Išvyka į Cape Codą 
inž. Br. Markeliūno paplaukioji
mas svečių savo jachta jūroje, 
Kennedy namų ir paminklo, 
New Seabury ir kitų įdomesnių 
vietų apžiūrėjimas baigėsi v.s. 
G. Treinienės paruošta vakarie
ne ir nakvyne Mashpee. Maudy
masis atviram Atlante, golfas, 
kitų apylinkių pasigrožėjimas 
buvo antros dienos programoje. 
Po dviejų dienų teko vėl skubėti 
Bostonan.

~ čia atvykus ir aplankius kelias 
krautuves, po išleistuvių Jim- 
my’s restorane, paragavus aust
rių ir vėžių, teko su Bostonu at- 
sisvceikinti, pasukant Putnam 
link, kur svečių su pietumis 
laukė seselė Igne. Svečiais iš 
Lietuvos Bostone rūpinosi ir 
juos globojo v.s. Česlovas ir Lai
ma Kiliuliai.

Svečiams linkime saulėtų die
nų keliaujant ir laimingos ke
lionės namo grįžtant.

(k.n.)

“Volungė” Bostone
Paskutiniuoju metu mūsų ko

lonijose lankosi nemažai svečių 
iš Lietuvos, jų tarpe įvairūs mu
zikos ansambliai. Esame sujau
dinti jų atvežta lietuviška daina 
ir dvasia, matome juose tautos 
ateitį. Tos ateities dalininkais 
taip pat yra išeivijos jaunimas, 
kuris savo veikla prisideda prie 
tautos gyvastingumo ir užtat yra 
tiek pat vertas mūsų dėmesio ir 
paramos.

Štai spalio 7 d. į Bostoną at
vyksta torontiškė “Volungė”, 45 
asmenų mišrus choras vadovau
jamas muz. Dalios Skrinskaitės- 
Viskontienės. Pažymėtina, kad 
beveik visi choro nariai yra gimę 
Šiaurės Amerikoje. Šalia dau
gybės koncertų Kanados ir JAV 
lietuviams, “Volungė” yra daly
vavusi tarptautiniuose festiva
liuose net ir Europoje. Puo
selėdama lietuvišką dainą kita
taučių tarpe, ji yra laimėjusi pre
mijų — 1986 m. visos Kanados 
chorų konkurse, ji tapo nu
galėtoja etninių chorų kategori
joje..

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus kviečiama, “Volungė” į 
Bostoną atvyksta pirmą sykį. 
Lietuvių bei tarptautinių kom
pozitorių dainomis ji žavės klau
sytojus koncerte, vykstančiam 
šešt., spalio 7 d., 5 v.v., Font- 
bonne Akademijos auditorijoje 
Miltone. Po to, piliečių dr-jos 
klube, bus vakarienė ir šokiai.

Lietuvių Fondo vajus
į tradicinį Lietuvių Fondo ru

dens vajų jungiasi Bostono ir 
apylinkės lietuviai net didesnė
mis sumomis. Štai Jonas ir Elfri- 
da Šuopiai iš Brocktono įnešė 
^2,000 dolerių. Tuo būdu dabar 
jų bendra suma Lietuvių Fonde 
yra 4,000 dolerių. Kitas asmuo, 
irgi iš Brocktono, pasiuntė 1,000 
dolerių. Kaip žinom, paskelbtu 
vajumi siekiama padidinti Lietu
vių Fondo pagrindinį kapitalą, 
kurio nuošimčiais remiami įvai
rūs lietuviški reikalai. Dabar 
Lietuvių Fondas kasmet tiems 
reikalams skiria ketvirtį milijono 
dolerių, o reikėtų bent trijų ket
virčių milijono dolerių, kad būtų 
patenkinti aktualūs reikalai. 
Kiekvienas savo įnašus gali siųsti 
tiesiog Lietuvių Fondui arba 
įteikti jo įgaliotiniams, kuriais 
Bostono ir apylinkės lietuviams 

64 1 "iFhl’nd Blvd., Brookiyn, FY 11207 Kingą County
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yra Kazys Bačanskas, dr. Eduar
das Jansonas ir Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis.

Bostoniškiai kviečiami kitur
Kitų, net tolimesnių lietuvių 

kolonijų renginiuose meninę 
programą atlikti iš Bostono 
kviečiami atskiri menininkai ar 
dainos kolektyvai. Taip liepos 
mėnesį Los Angeles surengtoje 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
Lietuvių Dienoje dainavo sol. 
Benediktas Povilavičius, rugsėjo 
23 Moterų klubo suorganizuoto
je vakaronėje New Haven, CT, 
programą atliko Gitos Kupčins
kienės vedamas ansamblis “So- 
dauto”, o rugsėjo 30 Lietuvių 
Bendruomenės New Britam 
apylinkės renginyje dainavo 
Daivos Matulionytės de Sa Pe- 
reira vedamas Bostono lietuvių 
vyrų sekstetas.

POKĄPIO LIETUVIU PASIPRIEŠINIMAS 
PRIEŠ “TOTALITARINĘ SISTEMĄ”
Balandžio 4 Vilniuje įvykusia

me Lietuvos Rašytojų sąjungos 
ir Mokslo Akademijos Istorijos 

instituto atvirame partiniame 
susirinkime buvo atmesta oficia
lioji pokario partizaninės kovos 
inteųiretacija. Diskusijas šia 
teina balandžio 15 aprašė savait
raštis Literatūra ir menas. 
Istorikas H. Šadžius priminė, 
kad “mūsų sąmonėje įkaltos par
tinės, tarybinės stereotipinės 
schemos”. Jis apgailestavo, kad 
mažiausiai pasaulinio dėmesio 
susilaukė lietuvių “pasipriešini
mas prieš totalitarinę staliniz- 
mo-socializmo sistemą”. Pokario 
metų kovas jis įvardino kaip “pi
lietinį karą”.

Su “pilietinio karo” sąvoka ne
sutiko istorikas L. Truska. Jis 
kalbėjo, jog ir pats Šadžius suti
ko, kad “pagrindinį vaidmenį, 
triuškinant pogrindį, vaidino re
guliari vidaus reikalų ministeri
jos kariuomenė. J7 ar 8 tūkstan-^, sritis. Baltarusijos armijos dali

niai. Iš kitos pusės — paprasti 
valstiečiai, laukuose susirinkę 
ginklus”. Istorikas taip pat pa
reiškė turįs abejonių “dėl pasi
priešinimo išsigimimo”.

Rašytojas J. Mikelinskas pa-- 
brėžė, kad Lietuva tuomet kito
kio pasirinkimo neturėjo. ‘ Iš 
vienos pusės buvo Hitlerio ge
nocidas, iš kitos — Stalino geno
cidas. Šitos kovos negalima lai
kyti niekuo kitu, tik pasipriešini
mu, partizanine kova”. Pa
minėjęs partizanams primeta
mus žiaurumus, Mikelinskas 
paklausė: “Ar nebuvo jie išpro
vokuoti? Kai masiškai buvo pra
dėta viešai guldyti nukautus ir 
net sužeistus, — pats mačiau, 
kad žmonėms ant kaktos buvo 
išpjauti Gedimino stulpai — tai 
sukėlė didžiuli pasipiktinimą... 
sunku pateisinti tų žmonių už 
kurių nugaros buvo visa didžioji 
šalis, o ne tų, kurie dažnai buvo 
priremti prie sienos. Kiekviena 
kova, jei nėra pasirinkimo, — ne 
iM-prasmiška". (Elta)

čiai liaudies gynėjų būtų neatsi
laikę nė poros dienų”. Anot 
Tru ko s, buvo “beprasmiška ko
va”, be “mažiausios perspekty
vos laimėti”; “tragiškas ir kilnus 
dalykas, bet neperspektyvus”. 
Istorikas atmetė “banditizmo”- 
terminą, kuriuo kompartija api
būdino pokario kovas. Jis pa
teikė duomenų, įrodančių, kad 
tai nebuvo ir “klasių kova”, nes 
dauguma ištremtų “banditinių 
šeimų” buvo smulkūs ar viduti
niai žemdirbiai. Valstiečiai il

giausiai priešinosi kolektyvizaci
jai Pietų Lietuvoje, “kur visiškai 
nebuvo buožių”.

Oet. 1, 198?

» 20.00

Tautos šventės minėjimas
Ne atkištinai, bet dideliu at

sidėjimu ir rūpestingumu Lietu
vių Bendruomenės Bostono apy
linkė suruošė Tautos šventės 
minėjimą. Jis vyko rugsėjo 17 d. 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje mišiomis už Lietuvą 
su atitinkamu pamokslu, o vėliau 
iškilmingu susirinkimu So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Tiek pamal
dos, tiek iškilmingas susirinki
mas sutraukė daug Bostono ir 
apylinkės lietuvių, kurių tarpe 
nemažai buvo jaunosios kartos 
atstovų. Šventės minėjimo susi
domėjimo centre buvo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio seimo 
tarybos nario Arvydo Juozaičio 
pranešimas apie įvykius ir padėtį 
dabartinėje Lietuvoje.

Kalbėtojas vaizdžiai atskleidė

Rašytojas J. Aputis sualiejojo, 
ar ta kovo buvo “lieprasmiška”: 
“Kalbant iš mūsų patyrimo — 
jeigu nebūtų pokario kovos, į vi
sas likusias tuščias sodybas būtų 
atvažiavę Ivanovai, Aleksandro
vai gyventi”. Pokario metais visi 
taip galvojo: “Ką darysim, kai 
pradės rinkti į kariuomenę? Ei
sim į mišką, eisim kovot už Lie
tuvą . Bent iki paskutiniųjų 
“lemtingųjų” metų žmonės į 
partizanus žiūrėjo palankiai.

Istorikas R. Čepas priminė, 
kad karo metais veikė ir “platus 
antihitlerinis pasipriešinimas”, 
kurio vadovai 1943 metais ima 
vis plačiau ieškoti sąjungininkų 
Vakaruose, siekia atkurti Lietu
vos valstybę”. Pasak jo, “mėgini
mas klasių kovos aštrėjimo mitą 
pakeist pilietinio karo mitu 
... nėra pagrįstas. Iš vienos pusės 
— dvi NKVD divizijos, pasienio 
pulkai, čia pat — Kaliningrado

EUZABETH, N.J.
Šv. Petro ir Pauliaus parapijos 

komitetas posėdžiavo spalio 2 
parapijos klebonijoje. Vyresnio 
amžiaus žmonių susirinkimas 
buvo tą pačią dieną 1 v. popiet. 
Moterų Gildos susirinkimas — 
trečiadienį 7 v. v. Lietuvos vyčių 
susirinkimas bus šeštadienį po 
5:30 v.v. mišių.

Moterų Sąjungos mišios ir 
pietūs bus spalio 15. Įėjimas 10 
dol. Bilietus galima gauti pas Są
jungos nares.

Bingo žaidimai būna penkta
dieniais parapijos salėje.

Kun. Petro Žemeikio palydė
jimo — Bon Voyage — pietūs 
bus lapkričio 4. Rengimo komi
tetas maloniai prašo tuos, kurie 
yra gavę bilietus, už juos atsitei
sti iki spalio 15, arba reikia pra
nešti rengėjam, kad pietuose ne
dalyvaus. Yra laukiančių, kurie 
nori patekti į šiuos pietus. 

lietuvių tautos pastangas kelyje 
įišplėštos laisvės atstatymą, pa
siektus laimėjimus, sutiktus sun
kumus, kai kuriuos pralaimėji
mus ir ateities galimybes. Gausi 
publika jį sutiko ir palydėjo karš
tais plojimais ir atsistojimu. Ar
vydas Juozaitis, vos 33-jų metų 
vyras, filosofas, sklandžiai ir lo
giškai ryškino lietuvių tautos 
naują proveržį į laisvę, palikda
mas visuose labai gerą įspūdį- 
Lietuvos jaunosios kartos atsto
vo.

Minėjimo programoje dar bu
vo turininga ir momentui pritai
kinta kun. Alberto Kontauto in- 
vokacija, įspūdžiai iš Lietuvos 
mūsų jaunimo, kuris buvo ten 
nuvykęs, Felikso Kontauto su
suktas filmas iš Juodojo kaspino 
demonstracijos Bostone ir Dai
nos Matulionytės-de Sa Pereira 
vedamo Bostono vyrų seksteto 
atliekamos dainos. Minėjimas 
baigtas visiems sugiedojus “Lie
tuva brangi”. Jį pravedė Stasys 
Goštautas.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės pirmininku yra 
Brutenis Veitas. Jis su apylinkės 
valdyba deda daug pastangų, 
kad tautinių švenčių ir svarbes
nių įvykių minėjimai būtų pa
trauklūs ir aktualūs. Taip pernai 
minint Tragiškuosius birželio 
įvykius kalbėtoju buvo pakvie
stas prof. Vytautas Skuodis, šie
met tokiame minėjime kalbėjo 
kun. Alfonsas Svarinskas, o da
bar — Arvydas Juozaitis.

Lietuvos atstovas vietos 
televizijoje

Rugsėjo 19 Christian Science 
Monitor televizijos 68 kanalas 
perdavė įdomų, aktualų ir platų 
pasikalbėjimą su Stasiu Lozo
raičiu, Jr., Lietuvos atstovu Wa- 
shingtone. Pasikalbėjime Stasys 
Lozoraitis, Jr. pabrėžė, kad Lie
tuva tebėra okupuota, bet gyva, 
nežuvusi. Ji dabar naujomis, le
galiomis priemonėmis kovoja už 
savo laisvę. Jam tenka Lietuvai 
atstovauti šiame krašte, palai
kant ryšius su administracija, 
kongresu ir visuomene. Lietuvai 
atgavus laisvę, jis galėtų būti tar
pininkas tarp Vakarų pasaulio ir 
Sovietų Sąjungos, palaikydamas 
glaudžius ryšius su abiem blo
kais.

Komitetas J. Casperui išrinkti
So. Bostono lietuviai sudarė 

komitetą Juozo Caspero kandi
datūrai į Bostono miesto tarybos 
narius paremti. To komiteto pir
mininku yra Gintaras Čepas, o 
nariai: Asta Karosienė, Ilona Ba
ranauskaitė, Andrius Dilba, Da
lia Ščiukaitė, Algis Skabeikis, Bi
rutė Skabeikienė, Brutenis Vei
tas ir Romas Veitas. Komitetas 
rūpinasi rinkimine kampanija ir 
reikalingų lėšų sudarymu. Lie
tuvio išrinkimas į Bostono mie
sto tarybą būtų reikšmingas įvy
kis. Juozas Casperas turi rimtą 
galimybę būti išrinktas. Tik vi
siems reikia dirbti visu atsidėji
mu. Jis yra buvęs Bostono mie
sto mokyklų komitete rinktu na
riu.

RENGINIAI a

Spalio 8 literatūrinėpjSSjte 3 
vai. popiet LiettrTlų'klub^fe'- 
čiame aukšte. Rengia LTI sky
rius.

Spalio 28 d. 7 v. v. Maironio 
Parke Shrewsbury, prie Wor- 
cesterio, Lietuvos Šaulių S-gos 
70 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Naujosios Anglijos šaulių 
Trakų rinktinė.

Lapkričio 11 d. 6:30 v. v. Balfo 
72 skyriaus pobūvis Sandaros 
salėje, Brocktone.

Lapkričio 18 d. So. Bostono 
Lietuvių Pi), dr-jos trečio aukšto 
salėje Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimas. Rengia 
LKV S-gos Ramovės Bostono 
skyrius.

Gruodžio 3 d. rankdarbių 
mugė. Rengia Bostono LTI sky
riaus tautodailininkai.
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Ona Matuzienė, žinomo fil- 
mininko ir filatelisto žmona žuvo 
automobilio katastrofoje rugsėjo 
30 vakarą prie Roncancomo 
ežero, Long Island, N.Y. Jie pa
tys gyvena Richmond Hill, 
N.Y., o ten turi vasarnamį, į kurį 
ir buvo nuvykę. Grįžtant įvyko 
katastrofa. Žmona buvo sunkiai 
sužeista ir ji mirė ligoninėje, gi 
jos vyras Kazimieras - Charlies, 
buvo nesunkiai sužeistas ir jau 
spalio 2 buvo išrašytas iš ligo
ninės. Jie turi du vaikus — dukrą 
ir sūnų, kurie gyvena Califomi- 
joje.

Juozo Audėno mirties me- 
tinėsa mišios bus aukojamos spa
lio 10, antradienį, 9 vai. ryto lie
tuvių pranciškonų koplyčioje 
Brooklyne. Lietuvai atgimstant 
prisiminkime ir už jos laisvę ko
vojusį lietuvių patrijotą Juozą.

Marco Island, Floridoje, 
Beach Club of Marco viešbutyje 
lapkričio 8-15 įvyks Litas Inve- 
sting Co. organizuojama ekono
minė konferencija. į ją atvyksta 
30 Lietuvos pramonės atstovų. 
Jie bus Lito organizacijos 
svečiai.

PAVERGTŲJŲ IR DĖL LAISVĖS 
KOVOJANČIŲ TAUTŲ MITINGAS 

PRIE LAISVĖS STATULOS
DALYVAUJA: armėnai, afganistaniečiai, kiniečiai, lietu

viai, ukrainiečiai ir kiti

LAIKAS: spalio 8 d., šį sekmadienį, nuo 12:00 vai. iki 2 
vai. popiet

Laivai nuo Battery Park prieplaukos išplaukia kas 
30 minučių.
Lietuvių grupei vadovauja Vaidas Anelauskas, 
neseniai su šeima atvykęs j Ameriką iš Lietuvos 
Kalbą pasakys — dr. Jokūbas Stukas

BŪKIME TENAI SU VISAIS, NES LIETUVIŲ ŽODIS 
IR PAVYZDYS TAUTŲ LAISVĖS KOVOJE YRA LA
BAI SVARBUS!
Visus kviečia

AF-A BN IR NEW YORKO ALTAS

Metinis Lietuvių Kultūros Centro 
narių ir rėmėjų 

SUSIRINKIMAS
įvyks šeštadienį, spalio 14, 

Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd.,Brooklyn, N.Y. 

9 vai. ryto — registracija
10 vai. ryto — susirinkimas

Darbotvarkėje: tarybos Ir valdybos pranešimai, 
diskusijos, rinkimai j tarybą, nutarimai.

VISŲ ŽIDINIO RĖMĖJŲ DALYVAVIMAS YRA 
REIKALINGAS IR PAGEIDAUJAMAS.

N.Y. šaulių kuopos valdyba 
posėdžiavo rugsėjo 23 valdybos 
sekretoriaus Kazimiero Bačaus- 
ko, bute. Aptarti svarbiausi eina
mieji reikalai. Ateinančiais me
tais sausio 21 kuopa paminės 
Klaipėdos atvadavimo šventę ir 
taip pat Šaulių Sąjungos įsikūri
mo 70 metų sukaktį. Į šventę at
vyks LŠST centro valdybos pir
mininkas Mykolas Abarius iš 
Detroito. Šaulių Sąjungos 70 
metų sukaktis sueina šiemet, bet 
kuopa nori tas abi šventes su
jungti į vieną, kad renginių būtų 
mažiau.

Marija Karečldenė, keletą 
metų gyvenusi Steponių name 
Woodhavene, nuo rugsėjo 1 per
sikėlė gyventi pas savo brolį, 
agronomą Vaclovą Butkį, kuris 
dabar yra įsigijęs namus Wood- 
havene. Dabartinis Marijos Ka- 
rečkienės adresas yra: 84-62 86 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421. 
Telefonas 718 441-9005.

GOVERNMENT SE1ZED 
VEHICLES from $100. Fords, 
Marcedes, Corvettes, Cbevys, 
Surplus. Buyers Guide (1) 805- 
687-600. Ext S-4505.

Inž. Vladas ir Birutė Ven- 
skai, svečiai iš Paryžiaus pa
lydėti prof. dr. Aldonos Ja- 
načienės, Birutės Venslcuvienės 
sesers, rugsėjo 27 apsilankė 
Darbininko redakcijoje. Atvykę 
į Ameriką, jie dalyvavo Liet. 
Krikčionių Demokratų partijos 
konvencijoje, kuri vyko Chica- 
goje. Svečiuodamiesi pas gimi
nes New Yorke, jie taip pat 
aplankė ir Darbininko admini
straciją, Liet. Informacijos Cen
trą ir Lietuvių Religinės Šalpos 
įstaigą. J Paryžių išskrido 
rugsėjo 30. Ten jie pastoviai gy
vena. Abu Venskai yra įsijungę 
į plačią visuomeninę veiklą, da
lyvauja tarptautiniuose suvažia
vimuose, atstovaudami Lietu
vai, gi Birutė dar redaguoja El
tos biuletenio prancūzišką laidą.

Adolfas ir Birutė Vcnskai iš 
Paryžiaus, atvykę pasisvečiuoti į 
Ameriką, apsilankė ir Darbinin
ko redakcijoje bei administraci
joje ir paliko 50 dol. auką. Admi
nistracija už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Jūsų pinigai į Lietuvą siunčia
mi per banką 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.

Video, stereo, siuvamas maši
nas ir vaistus siunčiame į Lietu
vą. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2638 West 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo valan
dos: 10-6 v. v. kasdien, šešt. 10-2 
v. Arba susitarus, tel. 312 436 - 
7772, namuose 312 430 - 4145.

U IiiM

LAIŠKAS REDAKCIJOJE
Kai New Yorke lankėsi trys 

jachtos iš Lietuvos, viena jachta 
atvežė klaipėdietės laišką savo 
pusbroliui, kurio adreso neturi. 
Laiškas keliavo ir šen ir ten, kol
dabar pateko į Darbininko re
dakciją. Laiškas skirtas Diktanui 
Jonui, sūnui Jono. Laišką parašė 
pusseserė Danutė Lukoše
vičienė.

Jis pats, ar kas jį pažįsta, 
prašom kreiptis į Darbininko re
dakciją.

ATTENTION - GOVERN
MENT HOMES from $1 (U-re- 
pair). Delinųuent tax property. 
Reposessions. Gali 1-602-838- 
8885. Ext. G H 6057.

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

PROGRAMOJE
DALYVAUJA:

ATVYKSTA ARVYDAS JUOZAITIS

rengiamas š. m. spalio 28 d., šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje Brooklyne

Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, LPS sekretorius Arvydas Juo
zaitis rugsėjo 11-14 susitiko su Michigano senatoriaus pirmuo
ju pavaduotoju Šauliu Anužni. Dviese praleido keturias die
nas nagrinėdami valdžios sudėtį, funkcijas ir veiklą. Nuotr.G. 
Domagalski

Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, 
Lietuvos f>ersltvarjęymo sekretorius.
Jis kalbės Kultūros Židinio mažojoje salėje spalio 11, trečia
dienį, 7 v.v. Savo kalboje palies dabartinio Lietuvos gyve
nimo aktualijas.

Šį susitikimą su New Yorko visuomenę rengia LB New 
York o apygardos valdyba ir kviečia visus atsilankyti

Lithuanian Cookery, trečioji 
laida, ką tik išspausdinta pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne. 
Pirmoji laida buvo išleista 1976 
m., antroji 1980, trečioji 1989m. 
Knygos kaina — 10 dol. įrišta į 
plastikinius viršelius, susegta 
plastikine spirale, patogu at
skleisti ir panaudoti.

“Music of Lithuania” progra
mos anglų kalba bus transliuoja
mos iš Seton Hali universiteto, 
South Orange, N.J., radijo sto
ties pirmadieniais nuo 7:30 iki 8 
vai. vak. banga89.5FM. Progra
mos tikslas: supažindinti plačiąją 
Didžiojo New Yorko bei New 
Jersey lietuviškai nekalbančią vi
suomenę su lietuvių kultūra, jų 
veikla bei troškimais. Programo
se duodamos lietuviškos dainos 
bei kūriniai ir kalbama apie Lie
tuvių kultūrines vertybes, istori
ją, kalbą ir papročius bei įvykius 
Lietuvoje. Programai vadovauja 
prof. dr. J. J. Stukas.

Jonas Adomėnas Friends of 
Frederick D. Schmidt vardu 
kviečia atsilankyti spalio 15, sek
madienį, nuo 1 iki 4 vai. popiet 
American Legion Post 783 patal
pose 66-28 Grand Avenue, Mas- 
peth, N.Y. Pats assemblymanas 
dalyvaus maisto paruošime. Dėl 
rezervacijų kreiptis adresu: John 
Sapienza, 83-19 lOlst Avenue, 
Ozone Park, N.Y. 11416.

Atvykstantieji iš Lietuvos 
arba vykstantieji į Lietuvą Dar
bininko administracijoje gali 
gauti nemokamai prel. P. Juro 
išleistą maldaknygę Didysis ra
mybės šaltinis. Persiuntimui pri
dedama tik 2 dol. Darbininko 
administracija, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

ATTENTION: EARN M0- 
NEY READING BOOKS! 
$32,000/year income potential. 
Details. (1) 602-838 - 8885, Ext. 
Bk. 6057.

Parduodami ypatingai gražūs 
tautiniai drabužiai iš Lietuvos. 
Vidutinio dydžio. Parduodamas 
ir vyriškas kostiumas. Žemos 
kainos. Kreiptis į Darbininko 
administraciją, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Skambinti dienos metu 718 827 
- 1351.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
TRADICINĖ TITULINĖ ŠVENTĖ
Manhattane rengiama spalio 15, sekmadienį

Po iškilmingų pamaldų 11 vai., pietūs bus 1 vai. Bus 
pasveikintas naujas klebonas kun. EUGENIJUS SAVICKAS.

Iškilmėse dalyvaus ir vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM.

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti Ir paremti vie
nintelę lietuvių parapiją Manhattane.

Bilietai suaugusiem 20 dol., vaikam — 10 dol. Vietas 
pageidaujama užsisakyti iki spalio 8 d. Parapijos telefonas 
212 255 - 2648, Millie Pietz 212 367 - 4653, Regina Slniūtė- 
Ayer 212 929 - 1228 (vakarais).

Čekius rašyti: Our Lady of Vilnius vardu ir siųsti adre
su: Our Lady of Vilnius Rectory, 32 Dominick St., New York, 
N.Y. 10013.

IŠKILMES RENGIA PARAPIJOS KLEBONAS IR TARYBA

LIETUVIŲ FONDO 
KONCERTAS

Birutė Vizgirdienė
— sopranas

Aušros Vartų parapija, Man
hattan, N. Y., savo tradicinę titu
linę šventę rengia selanadienį, 
spalio 15. Po iškilmingų pamal
dų 11 vai., pietūs prasidės 1 vai. 
Ta pačia proga bus pasveildntas 
naujasis parapijos klebonas kun. 
Eugenijus Savickas. Visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama gausiai da
lyvauti ir tuo paremti vienintelę 
lietuvių parapiją Manhattane.

LIET. RADUO KLAUSYTOJŲ DĖMESIUI!

LIETUVOS
ATSIMINIMŲ

radijo valandos lietuvių kalba nuo spalio 2 d. bus girdimos 
pirmadieniais tarp 8 ir 9 v. vakaro iš Seton Hali 
Universiteto stoties 89.5 FM banga.

MUSIC OF LITHUANIA
programos vedamos anglų kalba iš tos pačios stoties gir
dimos taip pat pirmadieniais pusvalandį anksčiau 
nuo 7:30 iki 8 v. vakaro

PROF. DR . JOKŪBAS J. STUKAS
direktorius

Linda Veleckytė — smuikininkė

Alvydas Vasaitis — pianists

Po koncerto — loterija. Veiks baras, bus galima gauti kavos, 
namie keptų pyragų ir užkandžių.

Maloniai kviečiame visus ir visas atsilankyti Ir tuo pa
remti Lietuvių Fondo vykdomą lėšų telkimo vajų.

Vajus vyksta iki 1990 sausio mėn. 1 d.

Lietuvių Fondo koncertui rengti komitetas

Darbininko administracijoje 
galima gauti Šv. Rašto Naująjį 
testamentą. Su persiuntimu 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

ATVYKSTA SVEČIAI RAŠYTOJAI
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Jie dalyvavo tarptautiniame PEN Klubo suvažiavime Toronte Ir Montrealyje. 
Iš ten lankysis Bostone Ir New Yorke

JŲ SUSITIKIMAS SU NEW YORKO LIETUVIŲ VISUOMENE BUS 
SPALIO 15, SEKMADIENj, 3 V. POPIET KULTŪROS ŽIDINYJE

Skaitys savo kūrinius, papasakos, kas dedasi Lietuvoje, atsakys į klausimus.
Visuomenė kviečiama gausiai atsilankyti, susipažinti su lietuviškojo žodžio 

puoselėtojais!
Susitikimą rengia

LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJA IR SPECIALUS KOMITETAS


