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LIETUVOS LIAUDIES
DEPUTATŲ PROTESTAS

NYT spalio 5 paskelbė žinomo 
sindikuoto žurnalisto William 
Safire antrą, straipsnį Baltijos val
stybių reikalu. Jame jis pavaiz
duoja latvių nuotaikas prieš an
trą Liaudies fronto suvažiavimą. 
Čia nurodoma, kad latviai sieksią 
nepriklausomybės ir kad jų ne
gąsdina galimas sovietų karinis 
įsikišimas.

Sovietinės Estijos Aukšč. ta
ryba suspendavo rinkimų įstaty
mo nuostatus, suvaržančius ne 
estų tautybės gyventojų rinkimų 
teises, bet paliko apribojimą 
kandidatam į respublikos orga
nus (turi būti išgyvenę renkamoj 
apygardoj 5 ir Estijoj 10 m.), tol, 
kol bus priimtas pilietybės įsta
tymas.

NYT korespondentas Bill 
Keller spalio 8 paskelbė straipsnį 
apie Latvijos Liaudies fronto 
antrų suvažiavimą. Frontas pa
skelbė sieksiąs Įgyvendinti ne
priklausomybę per 5 metus, jei 
Sov. S-gos valdžioj išsilaikytų 
Gorbačiovas. Pereinamuoju lai
kotarpiu Latvija pasiliks Sąjun
gos sudėty. Frontas taip pat 
pažadėjo suteikti visiems krašto 
gyventojam pilietybę. Pereina
muoju laiktarpiu Latvijai turi 
būti juteikta^pilna au tonomija, 
iš Latvijos turi pasitraukti sovie
tų kariuomenė ir saugumo poli
cija turi pereiti j latvių rankas. 
3/4 latvių ir 1/4 svetimšalių prita
ria latvijos nepriklausomybei.

Prezidentas George Bush nu
mato prašyti kongresą paskirti 
Lenkijos ūkinei paramai dar 200 
mil. dol.

Per nepavykusį sukilimą Pa
namos diktatoriui gen. Noriegai 
nuversti 1O sukilėlių žuvo ir 21 
buvo sužeistas. 27 sukilėliai 
buvo paimti į nelaisvę.

Jugoslavijos min. pirmininkas 
Ante Markevic pareiškė sieksiąs 
įgyvendinti daugpartinę valdy- 
mosi sistemą didėjančiom ūki
nėm ir politinėm problemom 
nugalėti.

Apie 150,000 Izraelio žydų pa
sirašė prezidentui George Bush 
peticijų, prašančią paleisti iš 
kalėjimo už šnipinėjimą Izraeliui 
nuteisto JAV piliečio Jonathan 
Pollard žmoną.

Popiežius Jonas Paulius II pa
ragino Sov. S-gos prezidentą 
Gorbačiovą legalizuoti 1946 m. 
Stalino prie Stačiatikių Bažny
čios prijungtą Ukrainos katalikų 
Bažnyčią.

Izraelio ministerių kabinetas 
atmetė Egipto prezidento Hosni 
Mubarak pasiūlytą planą Izraelio 
okupuotose arabų žemėse gyve
nančių palestiniečių atstovam iš
rinkti.

Lenkija paskelbė smulkų 
Lenkijos Gido pertvarkymo pla
ną laisvos rinkos ūkinei sistemai 
įgyvendinti. Planas įspėja, kad 
persitvarkant būsią bankrotų ir 
atsirasiu bedarbių, bet buvo 
pažadėta mokėti bedarbiam , pa
šalpas.

J.T. visumos susirinkimas, tik 
Izraeliui ir JAV balsuojant prieš, 
priėmė rezoliuciją, pasmerkian
čią Izraelį už jo vykdomą palesti
niečių priespaudos politiką.

Sov. S-ga pasiūlė praplėsti Pa
saulio teismo Hagoj teises, pada
rant jo sprendimus privalomus 
besiginčijančiom pusėm.

Argentinos prezidentas Car- 
los Saul Nf enem dovanojo baus
mes 200 už žmogaus teisių pažei
dimus nuteistiem karininkam.

PABALTIJO EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS
— Siekiama sudaryti bendrą Baltijos kraštą rinką —

(Vilnius. 1989 spalio 2 (LIC)— 
Šiandien TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos sesijos metu Lietuvos 
liaudies deputatas prof. Bronius 
Genzelis, Michailui Gorbačio-
vui įteikė grupės liaudies depu-

Panevėžys (LIC) — Šių metų 
rugsėjo 8 Panevėžyje įvyko tar
prespublikinis pasitarimas dėl 
tiesioginių ekonominių ryšių vy
stymo, dėl prekybos plėtimo ir 
Baltijos rinkos formavimo prie
laidų. Pasitarimą organizavo 
Baltijos taryba, kurią sudaro Lie
tuvos persitvarkyno Sąjūdis, 
Estijos ir Latvijos liaudies frontų 
atstovai. Panevėžyje šalia 
Sąjūdžio seimo tarybos atstovų 
dalyvavo ir Lietuvos TSR Mini
strų tarybos, plano komiteto, fi
nansų, prekybos ministerijų at
stovai, Mokslų Akademijos dar
buotojai bei Vilniaus universite
to dėstytojai, jų tarpe Sąjūdžio 
Seimo tarybos.narys prof. K. An
tanavičius, Sąjūdžio atsakingasis 
sekretorius ir Baltijos tarybos 
narys V. Čepaitis, LPS seimo ta
rybos narė ir LTSR Ministrų ta
rybos pirmininko pavaduotoja 
prof. K. Prunskienė, Ministrų 
tarybos ekonominio skyriaus 
vedėja P. Jasevičienė, Lietuvos 
Valstybinio plano komiteto pir
mininko pav. B. Kamila. Atitin
kamos delegacijos atstovavo 
Estijai ir Latvijai.

Pateikiame priimto komuni
kato tekstą, gautą iš Sąjūdžio In
formacijos agentūros Vilniuje.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybinių ir vlsuomeniniŲ 
organizacijų pasitarimo eko
nominio bendradarbiavimo ir 
Baltijos rinkos Jsteigimo 
klausimaisRELIGIJOS FILOSOFIJOS STUDIJŲ SAVAITĖ LIETUVOJE

(New Yorkas, 1989 rugsėjo 
19. LIC). Pirmoji religijos filoso
fijos studijų savaitė įvyks lapkri
čio mėn. Lietuvoje, praneša Lie
tuvių Informacijos Centras. Nu
matyta programą lapkričio 11-18 
— Marijampolėje, Vilniuje ir 
Kaune — rengia Pasaulio lietu
vių kultūros, mokslo ir švietimo 
centras (kultūrinių ir mokslinių 
ryšių su užsienyje gyvenančiais 
lietuviais įstaiga prie atkurto Vy
tauto Didžiojo universiteto Kau
ne), Lietuvos filosofų draugijos 
religijos filosofijos klubas ir Lie
tuvos kompozitorių sąjungos 
muzikologų sekcija.

Pasak rengėjų, “šių studijų sa
vaitės svarbiausias tikslas — 
žadinti dvasinį atsinaujinimą, 
puoselėti glaudesnį jungtį su 
Europos kultūra. Tarp kitų gvil
denamų problemų, norėtume 
apsvarstyti galimą Katalikų 
Mokslų Akademijos atkūrimą,
Kauno Vytauto didžiojo Univer
siteto filosofijos — teologijos fa
kulteto veiklos gaires”.

Užsienio svečiai, galintys duo
ti pranešimus, yra kviečiami su
sirišti su rengėjais. Pranešimai 
bus atspausdinti, todėl rengėjai 
pageidauja prelegantų juos tu
rėti su savimi, o temos pavadini
mą kuo skubiau atsiųsti Daliai 
Marijai Stančienei, Viršuliškių 
71-60, 232056 Vilnius, tel. 41- 
36-23, arba perduoti faksu į 
Sąjūdžio informacinę agentūrą 
Vilniuje (fakso nr. 22-48-90), nu
rodant, kad tai Religijos filosofi
jos savaitei. Bilietus į Lietuvą ir 
atgal pasirūpina patys. Rengėjai 
aprūpina prelegentus nakvyne, 
maistu ir dienpinigiais. . .

KOMUNIKATAS
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

perėjimas nuo 1990 m. prie eko
nominio savarankiškumo ir die
giamos reformos ekonominių 
santykių sferoje sudaro palankias 
sąlygas horizontalių ekonominių 
santykių formavimuisi tarp Bal
tijos respublikų.

Geopolitinė padėtis, vienodas 
gamybinių jėgų išsivystimo lygis 
ir panaši gamybinė struktūra 
rodo tarprespublikinės ekono
minės integracijos, gilinimo 
naudą.

Remiantis įstatymais: Latvijos
— “Apie Latvijos TSR ekono
minį savarankiškumą”
(1989.06.27), Lietuvos — “Apie 
Lietuvos TSR ekonominio sava
rankiškumo pagrindus” 
(1989.05.18.), Estijos TSR ūki
skaitos pagrindai” (1989.05.18).

ir siekiant padidinti respubli
kų socialinio-ekonominio vysty
mosi stabilumą pasitarimas' 
mano, kad būtina:

1. Užtikrinti įstatymų leidy
bos suderinamumą valstybinia
me Baltijos respublikų ekonomi
kos reguliavime;

2. Siekti Baltijos respublikų 
vieningų veiksmų išoriniuose ry-

- šiuose tiek-SąjungoS'tiek4r už
sienio rinkoje. Ypatingos situaci
jos susidarymo atveju numatyti 
tarpusavio pagalbos veiksmus;

Vilniuje prie Sąjūdžio būstinės nešamas plakatas apie Lietuvos likimą. Panašūs plakatai 
pasirodo beveik kiekvieną dieną prie katedros, mitingo metu įvairiose aikštėse. Nuotr. 
Viktoro Kapočiaus

SUGRĮŽO IR PANEVĖŽIO 
TREMTINIŲ KŪNAI

Rugsėjo 18 vakare, į Pa
nevėžio aerodromą suplaukė 
tūkstantinė minia sutikti trans
porto lėktuvo YAK-42, kuris 
specialiu skridimu turėjo atvežti 
tremtinių panevėžiečių palai
kus. Šalia asfaltinio perono išsiri
kiavo vainikais papuoštos maši
nos, gėlių puokštės ir dešimties 
tūkstančių žmonių minia.

Po ilgo laukimo pasirodo 
lėktuvas ir leidžiasi Panevėžio 
aerodrome. Orkestras užgroja 
gedulingą maršą, minia surimtė
ja. Lėktuvui nutūpus, iškrauna
mas skausmo ir kančios krovi

3. Formuojant ūkinius mecha
nizmus ir įstatyminius aktus, nu
matyti jų suderinimo galimybes, 
kad būtų sudarytos palankios są
lygos horizontalių ryšių tarp Bal
tijos respublikų plėtojimui. Tuo 
tikslu sudaryti konsultacines 
grupes atskirų problemų ir teisi
nių santykių tyrimui;

4. Nuo 1990 m. vystyti bend
radarbiavimą, gilinant ir ple
čiant tarprespublikinį darbo pa
sidalijimą ir plėsti integraciją, 
remiantis lygiateisiškumo", lygia- 
partnerystės ir abipusės naudos 
principais tam, kad nuo 1993 m. 
būtų sudaryta Baltijos rinka.

5. Baltijos rinkos tikslas — ga
mybinių sąlygų sureguliavimas, 
injegruoto ekonominio komp
lekso sudarymas Baltijos respu
blikose ir išorinės ekonominės 
veiklos koordinacija. Bendras 
tikslas — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonių gerbūvio kėlimas 
ir socialinė pažanga.

Baltijos rinkos suformavimas 
numatomas dviem etapais: pir
mame etape iki 1993 m. pagrin
dinis tikslas yra tarpvyriausybi
nių susitarimų dėl Baltijos res
publikų gamybos ir prekybos 
ekonominių ir juridinių sąlygų 
suartinimo sudarymas. Antro 

_ £tapo tikslas — vįgningo inte
gruojančio mechanizmo, santy-

(nukelta į 2 pslj

nys.
Lėktuvo kapitonas — lietuvis 

R. Užmiškis sakėsi skridęs 6000 
su viršum kilometrų, kuriuos 
atliko per 11 skridimo valandų, 
su trimis nusileidimais. Tremti
nių kūnai atvežti iš Irkutsko ir 
Krasnojarsko sričių. Be lėktuvo 
įgulos dar skrido 80 žmonių 
grupė, daugelis buvusių tremti
nių, kurie žinojo kapinių vieto
ves ir savo giminių bei pažįstamų 
kapus. Grupei vadovavo gydyto
ja Rėdą Tatorienė,'pati buvusi 
tremtinė. Ji pareiškė Tiesos ko
respondentei, kad Sibiro įstaigos

totų nuo Lietuvos TSR pareiški
mą. Šį pareiškimą pasirašė 40 
TSRS liaudies deputatų iš Lietu
vos. Minėtą pareiškimą atsisakė
pasirašyti LKP Vilniaus miesto 
pirmasis sekretorius Kęstutis 
Zaleckas. Pateikiame pareiški
mą, kurį iš Vilniaus perdavė 
Sąjūdžio Informacijos agentūra.

LIETUVOS LIAUDIES 
DEPUTATŲ PAREIŠKIMAS

1989 m. rugpjūčio 27 d. cent
rinėje sąjunginėje spaudoje o 
taip pat beveik visuose šalies 
laikraščiuose paskelbtas TSKP 
CK Pareiškimas “Dėl padėties 
Tarybinio Pabaltijo respubliko
se”, dėl kurio turinio, susiklos
čiusios politinės padėties Pabal
tijyje interpretavimo, charakte
rio ir paties pareiškimo tono mes 
reiškiame kategorišką protestą.

1. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautų nacionalinė savimonė nėra 
reiškinys, atsiradęs staiga ir be 
pagrindo. Ji buvo veiksnys, lė
męs politinių mūsų tautų gyve
nimą ir carizmo metais, sąlygojo 
trijų šalių valstybingumo susi
grąžinimą arba sukūrimą 1918 
metais, valstybingumo, kurį Ta
rybų Rusija besąlygiškai pripa
žino 1920 metų vasario 2 d. su
tartimi su Estija, 1920 metų lie
pos 12 d. — su Lietuva ir 1920 
metų rugpjūčio 20 d. — su Lat
vija. Šiose sutartyse be kita ko 
pareiškiama, kad “Tarybų Rusija 
visiems laikams atsisako bet ko
kių pretenzijų” į šių trijų šalių 
teritorijas.

buvusios gana draugiškos, visur 
padėjusios. Ši grupė buvo viena 
iš laimingesnių, nes visi nuvykę 
surado tai, ko ieškojo, t.y. savo 
giminių kapus. Kitiems, girdi, 
buvo sunkiau, nes Bratsko jūra 
ir vykdomos didelės statybos 
daug kur kapines yra visai sunai
kinusios.

Gydytoja Tatorienė pasakoja 
ir apie senelės palaikų ieškoti vy
kusį anūką, kuris būdamas trejų 
metukų buvo išvežtas į Sibirą; 
senelės kapo ieškojęs pagal mo
tinos atpasakojimą. Galop ir pats 
atsiminė, bevaikščiodamas po 
taigą, kaip senelis nešė kryžių 
pastatyti ant senelės kapo. Tą 
kryžių, išstovėjusį Sibiro taigoje 
30 metų, jis parsivežė namo kar-

Mūsų tautų nacionalinė savi
monė nesumažėjo, o tik įgavo ki
tas saviraiškos formas vokiečių 
okupacijos, stalininio teroro bei 
vėlesniais etapais.

Tvirta valia gyventi nepriklau
somai, be pašalinio diktato, ir to
liau lieka šių dienų politinio pro
ceso Pabaltijyje esmė.

2. “Pareiškimas” nutyli, kad 
pilnateisių Tautų Sąjungos narių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
įjungimas į TSRS sudėtį buvo 
neteisėtas aktas, pažeidžiantis ir 
tarptautines ir tarpvalstybines 
sutartis. Mūsų šalys buvo oku
puotos karine jėga. Okupacijos 
ir teroro sąlygomis buvo suorga
nizuoti neteisėti rinkimai ir 
priimti Seimo nutarimai, kurių 
juridinės galios nepripažino nė 
viena demokratinė pasaulio ša
lis.

3. “Pareiškimas” dezinfor
muoja visuomenės numonę Ta
rybų Sąjungoje apie politinio 

(nukelta į 2 psl )

ĮVYKIAI
LIETUVOJE

— Šalčininkuose įvyko 
rinkėjų susitikimas su deputatais 
A. Buraču, A. Čekuoliu. K. Mo
tieka ir M. Laurinkumi rugsėjo 
16. Susirinkimas priėmė rezoliu
ciją, kuri smerkia neteisėtus de
putatų veiksmus ir pareiškė ne
pasitikėjimą partijos rajono ant
rajam sekretoriui Č. Visockiui ir 
pareikalavo, kad vyriausybė su
darytų specialią Jcomisiją ištirti 
susidariusiai padėčiai Šalčininkų 
rajone.

— Klaipėdoje veikia mokykla 
tik moterims. Joje vakarais stu
dijuoja 25 moterys iki 35 metų 
amžiaus. Pirmaisiais metais jos 
mokysis lietuvių kalbos, istorijos 
ir svetimų kalbų. Vėliau susipa
žins su estetikos, etikos, lite
ratūros meno istorijos ir psicho
logijos pagrindais. Mokslas me
tams kainuoja 1000 rublių. Kan
didatės buvo atrinktos konkurso 
keliu.

— Lietuvos liaudies meistrai 
šią vasarą pakvietė anykštėnus į 
didelę šventę — Jono Biliūno 
kelio atidarymą. Eidamas iš tėvų 
namų į Anykščius, mažasis moki
nukas Jonukas praeidavo penkis 
upelius, pažymėtus penkiais ko
plytstulpiais su šventų Jonų 
skulptūrėlėmis. _

— Lietuvoje išleistas Rašytojų 
sąjungos žurnalas rusų kalba Vil
nius, kuris pirmiau vadinosi Lit- 
va literatumaja. Žurnalo užda
vinys — supažindinti rusiškai 
skaitančius su lietuvių literatūra. 
Žurnale bus spausdinama ir už
sienyje gyvenančių lietuvių ra
šytojų kūryba. Ypač bus supažin
dinta su Lietuvos istorija. Jau 
buvo supažindinti apie slaptuo
sius 1939 m. protokolus. Boriso 
Pasternako gyvenimo draugė 
Olga Ivinskaja atidavė savo atsi
minimus Vilniaus žurnalui.

tu su senelių kaulais.
Vienoje taigoje kapinės išny

ko, tik stovi užrašas, kad čia pa
laidoti 177 broliai lietuviai. “Tik 
nuotrauką galėjom padaryti, vis
kas įšalę” — pasakoja Tatorienė.

Kalbos, giesmės ir maldos tą 
vakarą užsitęsė iki vidurnakčio. 
Patekėjęs mėnulis nušvietė išri
kiuotus karstus, vėliavas ir minią 
žmonių, kuri ilgai nesiskirstė, 
giedojo giesmes ir meldėsi.

Laidojimo išlaidas padengė 
Panevėžio miesto vykdomasis 
komitetas, o karstus pagamino 
miesto įmonės, kad Panevėžio 
tremtiniai, pagal savo paskutinę 
valią, atsigultų tėviškės žemėje.

J. Š.



Šią vasarą Palangoje žmonės rinkosi prie Baltijos jūros, rankom susikibę sudarė gran
dinę, tuo simbolizuodami, kad nori jūrą išgelbėti, kuri užteršta ir pamažu miršta. 
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LIETUVOS LIAUDIES DEPUTATŲ PROTESTAS
(atkelta iš 1 psl.) 

proceso Pabaltijo šalyse charak
terį ir formas, kalba apie “isteri
ją”, prievartą, “lozungų pirši
mą”, priešiškumą įsikūrusiems 
pas mus kitų tautų žmonėms. 
1989 metų rugpjūčio 23-sios die
nos “Baltijos kelio” demonstraci
joje gyvoje žmonių grandinėje 
nuo Vilniaus iki Talino stovėjo 
du milijonai žmonių, tarp kurių 
buvo rusai, baltarusiai, ukrai
niečiai, lenkai ir žydai. Visi jie 
buvo sutikti gėlėmis ir plojimais. 
Stambiausia demonstracija

Vengrijos nepaprastas komu
nistų partijos kongresas ntrtarė 
panaikint komunistų -partiją ir 
persiorganizuoti į Socialistų par
tiją. Partija taip pat nutarė atsisa
kyti doktrininio marksizmo ir 
įgyvendinti Europos stiliaus de
mokratinį socializmą. Partijos 
vadu buvo išrinktas liberalus ko
munistų partijos vadas Rizzo 
Nyers.

Sovietinės Ukrainos naujasis 
partijos sekretorius Vladimir A. 
Ivaško pažadėjo nutraukti oficia
lų Sąjūdžio Ruch persekiojimą, 
jei Sąjūdis nereikalaus atsiskyri
mo nuo Sov. S-gos. Jis taip pat 
pareiškė, kad yra persvarstoma 
Ukrainos katalikų Bažnyčios rei
kalai.

Kinija pareiškė savo nepasi
tenkinimą ir apgailestavimą, kad 
Nobelio taikos premija buvo pa
skirta Tibeto Dalai Lamai.

Rytų Vokietijai minint savo 
gyvavimo 40 m. sukaktį, jos di
džiuose miestuose, kaip Rytų 
Berlyne, Leipzige, Dresdene ir 
kitur įvyko didelės gyventojų 
demonstracijos už laisvę ir de
mokratiją. Rytų Berlyne susidū
rus su policija vienas buvo 
užmuštas, keliolika sužeista ir 
eilė buvo areštuota. Kituose 
miestuose policija demonstraci
jas sekė, bet neįsikišo.

Sovietinio Azerbaidžano 
Liaudies frontas nutarė nutrauk
ti traukinių susisiekimo į Armė
niją boikotą.

Latvijos Liaudies fronto kon
grese dalyvavo Estijos, Lietu
vos, Armėnijos, Azerbaidžano, 
Gruzijos, Ukrainos, Baltagudi- 
jos sąjūdžių ir kelių Sov. S-gos 
miestų atstovai.

JAV apkaltino Sov. S-gą, kad 
jos kariniai patarėjai tebeveikia 
ir toliau Afganistane, kur jie 
prižiūri, saugo ir šaudo Skud ra
ketas į Afganistano partizanų ba
zes.

Sov. S-gos Aukšč. taryba 
priėmė įstatymą, suteikiantį dar
bininkam teisę streikuoti, bet 
uždraudžiantį vykdyti streikus 
transporto, civilinės aviacijos, 
susižinojimo, energijos ir gyny
bos įmonėse ir visur ten, kur 
streikai sudarytų pavojų žmonių 
gyvybei ir sveikatai.

praėjo organizuotai, be inciden
tų, parodė tvirtą visų mūsų gy
ventojų ryžtą.

4. “Pareiškime” esama tiesio
ginių grąsinimų Latvijai, Lietu
vai ir Estijai. “Pabaltijo tautų li
kimui gręsia rimtas pavojus. 
Žmonės turi žinoti į kokią be
dugnę juos stumia nacionalistų 
lyderiai. (...) Padariniai galėtų 
būti tautoms katastrofiški. 
Galėtų iškilti klausimas dėl pa
ties jo gyvybingumo”. “Pareiški
mo” autoriai užsimena netgi apie 
kažkokias “bėdas”, kurios gali 
“ištikti” mūsų šalių vaikus.

Mes turime teisę paklausti, ką 
turi galvoje panašių pareiškimų 
autoriai? Naujos represijos? Tą 
mes jau patyrėme savo kailiu, 
kiekvienas šeštas pabaltijietis. 
Rezultatai žinomi. ...........

Baltijos kelias — 
parlamentarinis

Lietuvos klausimą, kaip ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių, būtina 
spręsti, su tuo visi sutinka. Mes 
siūlome jį išspręsti taikiu, par
lamentiniu keliu. Mes supranta
me, kad ant kortos pastatytas Ta
rybų Sąjungos prestižas ir oru
mas. Pabaltijo klausimo išspren
dimas demokratiniu keliu būtų 
pats didžiausias pokarinio meto 
TSRS indėlis į esminį tarptauti
nio klimato pagerinimą, ryžtin
gas postūmis į naują jo būtį.

Mes pažymime, kad pirmas 
žingsnis šia kryptimi jau daro
mas: dienotvarkėj e yra - trijų 
mūsų respublikų ekonominis sa
varankiškumas. Tikime, kad 
TSRS vyriausybė ir Liaudies de
putatai ryžtingai užkirs kelią 
Centro biurokratijos bandy
mams paralyžuoti šį reikalą išly
gų ir pusinių priemonių sistema.

Yra ir kitų požymių, bylojan
čių apie tai, jog Pabaltijo klausi
mo svarbą ir gilumą, jo tarptau
tinį charakterį pradeda suprasti 
ir Maskvoje ir platieji TSRS gy
ventojų sluoksniai.

Mes Lietuvos liaudies depu
tatai, palaikydami kasdieninį 
tvirtą ryšį su mūsų šalių gyvento
jais, turėdami galvoje, kad šiuo 
metu nėra kitų demokratiniu bū
du išrinktų Lietuvos respublikos 
atstovų, pareiškiame:

JAV numato pasikviesti į Wa- 
shingtoną Egipto irlzraelioužs. 
reikalų ministerius ir atgaivinti 
taikos derybas tarp Izraelio ir pa
lestiniečių.
Kinijos komunistų partija pa
skelbė, kad Deng Xiaoping įpė
diniu būsiąs komunistų partijos 
gen. sekretorius Jiang Zemin.

Nobelio medicinos premija 
buvo paskirta dviem Kalifornijos 
universiteto mokslininkam dr. 
K. Michael Bishop ir dr. Harold 
E. Varing už jų darbus žmogaus 
genų srity. Dėl jos paskyrimo 
protestą pareiškė prancūzų 
mokslininkas dr. Dominique 
Stehelin, parodydamas, kad tokį 
darbą jis anksčiau įvykdęs kaip 
amerikiečiai.

L "Pabaltijo mazgas” gali būti 
atmegztas tik tiesioginių derybų 
tarp suinteresuotų šalių keliu, 
lygybės, tarptautinių teisės nor
mų laikymosi sąlygomis, atsisa
kant jėgos panaudojimo ar grąsi- 
nimo ją panaudoti.

II. Derybų objektu gali būti 
šalis dominantys klausimai: su
tarčių esmė, forma ir veikimo 
terminai, Tarybinių Ginkluotųjų 
pajėgų, dislokuotų mūsų žemė
je, kiekis, kokybė, statusas ir 
vieta, tokios dislokacijos truk
mė, Baltijos uostų, o taip pat 
ryšių linijų naudojimo abipusės 
teisės ir privilegijos, prekybi
niai, finansiniai, humanitariniai, 
ir visi kiti aspektai.

LPABALTIJO^ONOMINIS,
BENDRADARBIAVIMAS

NEW JERSEY, NEW YORK-“Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stotie$, 89>5 FM banga. 
“Music ot. Lithuania”programos^ yedąmosanglų kalba iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nūo 7-3tfikl 8 v.V. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tei. 201 753 - 5636.

(atkelta iš 1 psl.)
L

Iriuose su kitomis sąjunginėmis 
respublikomis ir kitomis šalimis, 
sudarymas;

5. Darbų, formuojant Baltijos 
rinką, koordinavimui sudaryti 
tarpvyriausybinę komisiją;

7. Ateity, iki Baltijos rinkos 
sudary mo, kasmet sudarinėti tri
šalius vyriausybinius susitari
mus dėl ekonominio bendradar
biavimo;

Būtų tikslinga 1990 metų susi
tarimo projektą paruošti iki 1989 
lapkričio 1 d.

8. Tarpvyriausybinių susitari
mų rėmuose vykdyti ekonominį 
bendradarbiavimą šiomis krypti
mis;

8.1 Kuro-energetika (energo- 
sistemų vystymas, energoresur- 
sų, ekonomija),

8.2 Pramonė, statyba, statybi
nių medžiagų gamyba, trans
portas ir ryšiai (žemės ūkio tech
nikos, nemaisto produktų gamy
ba, kooperacija, tarprespubliki
niai resursų mainai, transporto 
valdymo reformos koordinacija),

8.3 Žuvų ūkis (šelfo ekono
minės zonos nustatymas, šelfo 
statuso nustatymas, gyvų šelfo, 
resursų paskirstymas, bendra
darbiavimas tiriant ekosistemų 
ir gyvų resursų būklę, jų valdy
mas desplotuojant).

8.4 Agropramoninis komp
leksas (selekcija, gyvulininkystė, 
sėklininkystė, perdirbančių ša
lių technologija, maisto prekių 
asortimentas).

8.5 Prekyba (prekių gamybos 
koordinacija, asortimentinės po
litikos įgyvendinimas, komer
cinės veiklos plėtimas, didme
ninės prekybos vaidmens kėli
mas, abipusiai naudingų prekių 
mainų didinimas, bendrų mugių 
rengimas).

8.6 Užsienio ekonominiai ry
šiai (Informacinių sistemų inte
gracija, prekybinių gamybinių 
asociacijų, palatų ir banko įstai

III. Liaudies deputatai neįga
lioti, o šiuo metu Lietuvoje ir 
nėra struktūrų, įgaliotų vesti de
rybas vienu svarbiausiuoju klau
simu: savarankiškumas, ar sava
rankiškumo atsisakymas.

Tai gali nuspręsti tik mūsų 
tauta tiesioginio referendumo 
keliu. Mes įsitikinę, kad ji bal
suos už tikrai draugišką Tarybų 
Sąjungai variantą. Tai būtų tei
singa, naudinga ir gera visiems.

Mus sieja ne tik ekonomika ir 
geografija — mus sieja bendras 
istorinis sielvartas ir bendras sie
kis padaryti pasaulį, o ypač Rytų 
Europą, vieta, kur galima gy
venti garbingai.

Siūlome šį Pareiškimą pa
skelbti sąjunginėje spaudoje 
kaip pirmą žingsnį sprendžiant 
Pabaltijo problemas, siekiant su
kurti palankų klimatą, atitin
kantį viešumo klimatui TSR Są
jungoje, tokį reikalingą tikros 
demokratijos procesui.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St., Slmsbury, Conn. 
06070. Tei. 203 651-0261.

■ " \ .■ . „

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamafca Avė. (prie Fbreat 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey 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, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter G arde n Tavem. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

TSRS liaudies deputatai:
K. Antanavičius, E. Bičkauskas,
J. Brėdikis, A. Buračas, A. Ce- 
kuolis, V. Čepas, S. Geda, B. 
Genzelis, R. Gudaitis, J. Juze
liūnas, G. Kakaras, G. Kono- 
pliovas, E. Klumbys, S. Kuda- 
rauskas, S. Kupliausldenė, A. 
Lajus, V. Landsbergis, M. Lau
rinkus, V. Laurušas, J. Marcin
kevičius, M. Martinaitis, N. 
Medvedevas, A. Mickis, O. Mi- 
talienė, K. Motieka, J. Olekas, 
R. Ozolas, A. Smailys, V. Statu- 
levičius, V. Tomkus, Z. Vaišvi
la, V. Velikonis. S. Kašauskas,
K. Uoka, E. Vilkas, M. Visaka- 
vičius, G. Baravykas, M. Stak
vilevičius, Z. Slyčytė, A. Jočas.

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

OUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Palnting. Weidlng. Frames straightened. Flber glass work, 131-13 
Hlllside Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418. John R. Chlcavich. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

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

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, Tei. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tei. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

gų steigimas, importo politikos 
koordinacija, dėl užsienio eko
nominių ryšių įstatymo kūrimas, 
bendrų prekybos atstovybių su
darymas.

8.7 Mokslinis technologinis 
bendradarbiavimas (bendros 
mokslinės ir technologinės pro
gramos, standartai, patentai, 
techninis išsilavinimas, integra
cija, informacinės sistemos).

8.8 Ekologija (aplinkos būklės 
nustatymas, žmogaus ekologija, 
oro ir vandens apsauga).

8.9 Socialinės sferos vystymas 
(Išsilavinimas, sveikatos apsau
ga, kultūra, socialinis aprūpini
mas, mokslinis kadrų ruošimas).

9. Iki 1989 spalio 1 d. pagal 
aukščiau išvardintas kryptis su
daryti tarprespublikines darbo 
grupes atitinkamų sutarties pa
ragrafų ruošimui, remiantis, 
bendrais Baltijos rinkos princi
pais (1-5 punktai).

10. Prašyti Lietuvos atstovus 
paruošti pasitarimo medžiagą 
publikacijai rinkinio pavidalu.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir SL 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207. • ’

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 doi. Persiuntimas — 2 
dol.

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

Numeris, gatvė ---- -------------- ---------- --------------- ------------

Miestas, valstija, Zlp------- ------------------------------- ----------------------- ,

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

(Vi - SfiSOST MilJDI.E VIl.LAGE ŲI F.EAS \ Y 
l’IIONES (7ĮSI 326 - 1282 .326 - 3150

ĮVYKIAI 
LIETUVOJE

— Lietuvoje dabar gyvena 
260,000 lenkų, apytikriai tai 7 
nuošimčiai visų respublikos gy
ventojų. Veikia 92 lenkiškos mo
kyklos. Jau 36 metus leidžiamas 
Vilniuje laikraštis lenkų kalba. 
Kasdien per radiją informuoja
ma apie lenkų gyvenimą, o sek
madieniais transliuojamos tele
vizijos laidos lenkų kalba.

— Okupuotoje Lietuvoje 
lankėsi vyriausios politinės val
dybos viršininkas generolas A. 
Lizičevas, kuris susitiko su Ko
munistų partijos centro komite
to vadais. Pasitarime dalyvavo ir 
Pabaltijo karinės apygardos ka
riuomenės vadas gen. F. Kuzmi- 
nas ir perinės valdybos virši
ninkas gen. O. Zinčenka.

------------------------------------------------------------------------------------ r—

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILKAI APDRAUSTA IR AKREDTrUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Mūsų kultūriniai rūpesčiai
Sakoma, kad reikia gyventi gi

rioje, jaugti j girią, kad supras
tum ir pamiltum ją. Lengva at
skleisti delną ir kalbėti pilkus 
žodžius, kurie neišreiškia girios 
problemos.

Taip ir visame mūsų lietuviš
kame kultūriniame gyvenime. 
Mūsų istorija taip susidėstė, kad 
krašto kultūriniai reikalai at
sirėmė j sulenkėjusią bajoriją, 
kuri nutolo ir nubyrėjo nuo lie
tuvių tautos. Lietuviškas buvo 
tik kaimas, bet jis gyveno uždarą 
liaudies kultūros amžių. Buvo 
primityvu, paprasta ir dora, bet 
nebuvo didesnio polėkio, nes to 
niekas nesuprato.

Ir dabar mūsų svarbiausia gy
venimo išraiška turėtų būti kul
tūrinė, bet ji nėra, nes mes ne
supratome jos, neturime net il
gesio jai. Mum yra savus organi
zacinis, visuomeninis gyveni
mas. Čia šiaip taip, išlaikome sa
vas organizacijas, sukuriame 
naujas, ypač tokias, kurios išreiš
kia mūsų materialinį pajėgumą. 
Mes visada gerbiame turtinguo
sius. Dar šiaip taip pagerbiame 
pagrindinius visuomenininkus, 
dvasiškius. Tuo ir baigiasi šis są
rašas.

-Bet ‘''visai'’ nematome, kad 
“mūšų j^vėnlę ir ^dfrba 
Kultūrininkai.w Dažniausiai jie 
yra kuklesni žmonės, ir jų eko
nominis pajėgumas yra kuklus, 
tai tokie yra nustumiami tolyn 
tolyn.

Tautos, kurioms teko kovoti 
dėl savo šviesesnės ateities, kaip 
tik pirmiausia organizavo 
kultūrinėje plotmėje — savas 
rašytojas, savas dailininkas, sa
vas kompozitorius ir 1.1. Tas vi
skas grįžo į tautą ir tautai davė 
stiprybės išlaikyti savo identiš
kumą, o nenubyrėti į svetimųjų 
krepšį. Tokie lenkai praeitame 
amžiuje buvo suorganizavę pla

čią draugiją lenkiškam menui 
ugdyti. Jie surengdavo parodas, 
išpirkdavo visus paveikslus ir 
juos padalindavo tom organizaci
jom, tom vietom, kur lankėsi 
lenkai. Lenkas iš pat mažens pa
matė savo tapybą ir ją pamėgo.

Ar būtų galima tokia organiza
cija lietuvių tarpe? Tikriausiai 
ne, nes tuoj atsakytų — tai dai
lininkų reikalai, tegu jie organi
zuojasi. Tose lenkų meno ugdy
mo organizacijose tik keli buvo 
dailininkai, o kiti — nedailinin- 
kai. Tokia Krokuvos draugija 
turėjo 40,000 narių, kurie 
mokėjo atitinkamą metinį 
mokęsti dailei išlaikyti.

Ateina žinios, kad New Yorko 
apygardos dailės parodos, reng
tos vasario mėnesį, jau nebebus 
rengiamos. Tai esą dailininkų 
reikalas, o dailininkai nėra 
pajėgūs surengti. Tai vėl 
užpučiama lietuviška žvakelė 
kultūrinėje tamsoje.

Kviečiame dabar eilę meni
ninkų iš Lietuvos. Atvyks soli
stai, chorai, ansambliai. Jau keli 
lankėsi. Džiaugėmės, ašarą 
šluostėm, bet ir čia dar reikia di
desnės pagarbos savai kultūrai, 
savąja kūrėjui, .Kaip gali .jaustis 
lietuvis rašytojas, kai štai at« 
važiuoja iš Lietuvos aktorius ir 
atsiveža Gogolio veikalą? Tai at
sitinka tik dėl to, kad mokame 
nusilenkti svetimiems, o nemo
kame pagerbti savuosius kūrė
jus. Gal jis ir gerai vaidino, bet 
lieka didelė gėda, kad nemato
me savų autorių!

Įžengs į sceną dainininkai. Gal 
jie susipras ir išbrauks tarptau
tinį repertuarą. Amerikos lietu
viai turi geriausias progas girdėti 
pasaulines pajėgas dainuojant 
itališkas, vokiškas dainas, operų 
ištraukas, bet jie beveik neturi

Rugsėjo 28 suėjo lygiai metai 
nuo paskutinio stalinistų teroro 
okupuotoje Lietuvoje. Nedidelė 
tai sukaktis, bet —ji mum reikš
minga.

Pernai tą dieną vilniečiai ir 
sostinės svečiai turėjo progos pa
ragauti guminių “bananų” skonį. 
Priedų gavo ir ašarinių dujų.

Nulėmė atgimimo raidę
Esu tų įvykių tiesioginis daly

vis, todėl ir noriu pasidalinti 
praeities prisiminimais. Juk tos 
kelios 1988-jų metų dienos tikrai 

progos išgirsti savų kompozito
rių kūrybą.

Besirūpinančius lietuviškos 
kultūros reikalais tai tiesiog žlug
dyti žlugdo toks nuosmūkis, to
kia nepagarba savai lietuviškai 
kultūrai, savam kūrėjui.

Atvyksta lietuviai rašytojai iš 
Lietuvos, ar mes juos sutinkame 
šiltai, su reikiamu respektu? Ar 
mes skaitome jų knygas? Ar mes 
skaitome čia gyvenančių rašyto
jų veikalus? Ar mūsų organizaci
jos net specifinės kultūriniams 
reikalams sukurtos, rūpinasi 
tuo? O ne, to nematome, nes ne
same susigyvenę su kultūriniais 
reikalais, nes centrinės mūsų or
ganizacijos pasiima kur kas leng
vesnius visuomeninius darbus, 
nei savo lietuvišką kultūrą puo
selėti.

Birželio 25 vysk. Paulius Baltakis, OFM, pašventino Vasario 
16-tos gimnazijos koplyčią. Šventinimo iškilkmėse dalyvavę 
iš k.: prel. Antanas Bunga, kun. Edis Putrimas, kun. Fr. 
Skėrys, evangelikų kapelionas, kalba prie mikrofono

PASKUTINES ŽIAURIAI MALŠINTOS 
DEMONSTRACIJOS VILNIUJE
VALDAS ANELAUSKAS

įeis į istoriją, kaip ryškesnis pu
slapis kovos dėl Lietuvos laisvės. 
Rugsėjo 28 - 29 dienų įvykiai la
bai daug kuo nulėmė tolimesnę 
tautinio atgimimo raidą.

Man kaip Lietuvos Laisvės 
Lygos tautinės tarybos nariui 
teko būti tos demonstracijos ini
ciatorių tarpe. Reikia pripažinti, 
pradžioje net pasisakiau prieš to
kia akciją, motyvuodamas tuo, 
kad po grandiozinio mitingo Vin
gio parke, įvykusio rugpjūčio 23, 
vargu buvo tikslinga ruošti antrą 
panašų mitingą, nes buvo pra
ėjęs tik mėnuo. Pasirodo, kad 
klydau.

Nutarė eiti j konfilktę
Lietuvos Laisvės Lygos Tary

ba savo posėdyje rugsėjo 15 nu
tarė geriau eiti į konfliktą su anti
demokratiškais įstatymais, nors 
jie ir yra galingi. Todėl iš anksto 
informavo Vilniaus miesto Leni
no rajono Vykdomąjį Komitetą 
apie numatomą rengti mitingą.

Šį pranešimą Lygos vardu pa
sirašė tik jos atstovai: Teodora 
Každailienė, Romaldas Ragaišis, 
Eugenijus Krukovskis ir Algi

mantas Andreika.
Rugsėjo 23-čią Lietuvos žmo

gaus teisių gynėjai šventė pirmą
ją ryškią pergalę. Tą dieną ge
ležinkelio stotyje iškilmingai su
tikome ką tik paleistus iš 
kalėjimo pirmuosius politinius 
kalinius: brolius Tarasevičius 
(dabar jie abu gyvena Santa Mo- 
nica, CA), ir Ričardą Andrijaus
ką. Po šių sutiktuvių susirinko
me pasitarti T. Každailienės 
bute. Mes buvome keletas nese
niai susikūrusio Tarptautinės 
žmogaus teisių asociacijos Lietu
vos skyriaus narių. To skyriaus 
sekretorė ir buvo mūsų buto šei
mininkė T. Každailienė.

Saugumas atsiuntė masinę
Ten bebūnant, netikėtai pasi

girdo skambutis. Atidarę duris, 
išvydome aiškiai kagėbistinės iš
vaizdos vyruką. Jis gana manda
giai kreipėsi į mus, pavadinda
mas mus “draugais” ir pasiūlė 
trumpai su juo pavažiuoti. Maši
na čia pat stovinti lauke. Iš tiesų, 
gatvėje stovėjo baltos spalvos 
“Volga” su vairuotoju.

Ką bedarysi, — susėdom į tą 
valdišką automobilį, ir greitai jau 
buvome prie Lenino rajono vyk
domojo komiteto. Nedelsiant 
mums buvo suteikta audiencija 
pas patį komiteto pirmininką.

Be jo kabinete dar buvo kele
tas neaiškių asmenų, ne vykdo
mojo komiteto tarnautojų. Mūsų 
pokalbis iš pat pradžių gavo iro
nišką stilių. Aiškiai matėsi, ko jie 
nori iš mūsų. Mes tuoj davėm 
suprasti, kad nebus jokių kom
promisų. Pirmininkas išvedžio
jo, kas gi ta jūsų lyga, jos niekas 
nepripažįsta. Jam atsakiau: “Jei
gu valdžia mūsų nepripažįsta, tai 
mes to ir nenorime. Gink Dieve, 
priešingai; tai nereiškiatkad Ly
gos nėra. Mes gal nepripažįsta
me jų vykdomojo komiteto, bet 
štai sėdime ir gaištame laiką 
tuščiai diskutuodami”.

Iki nemalonaus 
pasimatymo

Matydami, kad pirmininkas 
nesiruošia baigti, todėl mes pa
kilome, pasakėme “Iki pasimaty
mo” ir pasukome durų link. 
Draugas pirmininkas tik bam- 
telėjo: "Iki...nemalonaus”.

Ką gi — iki nemalonaus... At

gal teko žingsniuoti pėstiems. 
Jei būtume nusileidę, aišku, 
“Volga” būtų mus parvežusi iki 
pat durų.

Taigi, visi taškai ant “i” jau 
buvo sudėti. Valdžia pasakė savo 
“ne”, mes dar kartą pakartojome 
savąjį “taip”. Visi pasilikome 
prie savo pozicijų. Pirmininkas 
prie durų dar pasakė: “Mes mi
tingą draudžiame, jeigu kas — 
kaltinkite save”!

Kviečia j mitlngę 
Gedimino aikštėje

Beliko laukti 28-tos — Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto vieno iš 
slaptųjų protokolų pasirašymo 
dienos. Lygos aktyvistai mieste 
klijavo atsišaukimus ir kvietė į 
mitingą Gedimino aikštėje.

Taip besirengiant, trumpam 
milicijos buvo sulaikytas A. An
dreika. Mitingo išvakarėse į pro
kuratūrą iškvietė A. Terlecką, V. 
Boguši, taip pat ir visus asmenis, 
kurie pasirašė pranešimą 
valdžiai. Kai kas nuėjo, kai kas 
griežtai atsisakė. Pavyzdžiui, 
Teodorą Každailienę ketino 
prievarta nuvesti, tačiau nepa
vyko.

Įvykiai prasideda
Pirmieji įvykiai prasidėjo 

rugsėjo 27-tos vakare. Žmogaus 
teisių asociacijos Lietuvos sky
rius tą vakarą pilnoje sudėtyje 
vedė derybas su Sąjūdžio inicia
tyvine grupe Dailininkų namuo
se. Svarstėme klausimą, kaip iš
vaduoti politinius kalinius. Kai 
išėjome iš ten, aplink gatvėje, 
krūmuose knibždėte knibždėjo 
KGB agentų.

Nuskubėjome prie katedros. 
Girdėjome, kad ten kažkas nera
maus, vyksta...

Prie katedros kolonų,, kur sto
vėjo LLI stendas su skelbimu, 
matėsi nemaža žmonių minia. 
Taip pat matėsi ir milicijos stam
bios pajėgos.

Areštavo dvi moteris
Prisiartinus greitai paaiškėjo, 

jog milicininkai, vadovaujami 
MVD pulkininko Rainio, ką tik 
areštavo dvi pagyvenusias mote
ris, kurios, grįždamos iš vakari
nių pamaldų bažnyčioje, buvo

(nukelta į 4 psl.)

VINCAS KUDIRKA

VIRŠININKAI

Tikras kurstytojas tai štai 
šita raštinė. Kalbėkime atvirai. 
Ar tamstai rodosi, šitie susirinkę 
žmonės jau nėra tokie gudrūs, 
nei patys negali suprast, kaip 
juos raštinė skriaudžia, begė
diškai lupa? Ką mąsto grįždamas 
iš raštinės toks neturtėlis, kuris 
jau tris dienas čion vaikščioja ir 
ne tik kad savo reikalo neatlieka, 
bet neturi laimės išgirst iš pono 
raštininko jokio atsakymo, ir tik 
dėl to, kad neturėjo iš ko rašti
ninkui pasigerint. Tamsta, ponas 
viršininke, žinoma, to nežinai, 
— baigė tokiu pabrėžiamu bal
su, kad klausytojas gerai supra
to...

— Taip ir aš numanau, kad jie 
čia “ima”.

— Taigi, — traukė toliau 
Svarūnas, — tikras kurstytojas 
pati raštinė. Kam mane renka? 
Pasitiki, kad aš jų neskriausiu ir 
įvesiu raštinėje tvarką. Jie, mane 
rinkdami, žiūri savo naudos, o 
ne mano.

— Na, taip, taip, žinoma. Vie
nok aš turiu gubernatoriaus įsa
kymą rinkt kitą vaitą. Susimilda
mas tamsta paliepk valstiečiams

?==

rinkt kitą kandidatą!
— Man tai padaryt nesunku, 

tik netikiu, kad manęs klausytų, 
jeigu paties viršininko neklauso, 
— atsakė Svarūnas ir, išėjęs lau
kan, pasakė žmonėms:

— PonA viršininkas mane 
prašė pasakyK^ums, kad rink
tumėt kitą kandidatą.

Pasakęs pasitraukė, o Kruglo- 
durovas vėl ragino rinkt kitą vai
tą ir pridūrė, kad Svarūnui, rink
dami jį, tik duobę kasą. Gerai 
buvo viršininkas pamokytas, 
kaip ir ką turi daryt. Bandė paei
liui visus patarimus, o pagaliau 
turėjo pasilikęs “administracines 
priemones”, kurias jau net buvo 
priminęs Svarūnui. Paraginus, 
du vyruku nutvėrė Raibutį už 
pažastų ir išvedė priešais šauk
dami:

— Štai šitą mes renkame į vai
tus!

O kiti atsiliepia:
— Judu jį renkate, judu ir algą 

jam mokėsite: piemens vaitu ne
reikia!

Rinkikai su savo kandidatu 
ūmai išnyko, bet jau nesilaikyda
mi už pažastų.

Tuo tarpu išnešė puodynes, 
išėmė grebšelį su gilutėmis ir 
telkė mest, kaip paprastai daro
ma, renkant balsus. Valsčius at
sisakė, o Spirgučių Antaura, pa
sisėmęs saują slyvų ir rodydamas 
jas, tarė:

— Kad ponas viršininkas mus 
šitokių užkviestų, tai noriai eitu
me visi.

— Kruglodurovas mato, kad 
iš to nieko nebus ir kad iš jo pra
deda tyčiotis, todėl liepė nunešt 
puodynes atgal ir laukė, kas bus 
toliau. Bet jau pradėjo nerimt, 
nes buvo žymu, kad žmonės 
pyksta ir gali kartais padaryt, ko 
jis visai nesitiki. Valsčius pats 
nutraukė tą neramią valandą:

— Mes žinome, ponas virši
ninke, kas dirba, kad mes nega
lime turėt kokio norime vaito. 
Tai raštininko Pstrumskio dar
bas! Jis nori, kad vaitas daugiau 
nemokėtų, vos tik ranka pasi
rašyt, o mes tokio vaito nenori
me. Jau mes seniai tarėmės 
prašyt jus, kad mums duotumėte 
kita raštininką, tik iki šiol to ne
padarėme, tikėdamiesi, kad 
naujas vaitas padarys raštinėje 
naują tvarką ir susiieškos gerą 
raštininką. O dabar mes, pone 
viršininke, labai jus meldžiame 
tuojau, šiandien atstatyt Pst
rumskį.

— Kuo gi Pstrumskis taip nu
sikalto? — klausia Krugloduro
vas, nusiminęs ir jausdamas, kad 

duotų jam pamokymų gali neuž- 
tekt, netikėtoms sąlygoms atsi
radus.

Nupasakojo Kruglodurovui, 
kad Pstrumskis lupa valsčių, rei
kalaudamas už kiekvieną rašti
nės darbą didelių pinigų, rinkda
mas iš valsčiaus per daug moke
sčių ir 1.1. Valsčiaus vardu kal
bėjo prakilnesnieji vyrai, antai 
Spirgučių Antaura, Audikų Bra
zys, Poškakaimio Laužaitis ir Bo- 
brausių Papartis. Brazys tuoj pa
rodė viršininkui laiškelį, ragi
nantį mokesčius nešt:

"...raštinės, teismo, vaito ir 
kitiems reikalams”.

— Kas tai tie “kiti reikalai”?
— traukia Brazys. — Apie ko
kius mokesčius čia kalbama?

— Ar knygose taipgi įrašyta?
— klausia Kruglodurovas ir pra
deda vartyt knygas. Neranda. 
Braziui parodžius, kur reikia ieš
koti, atranda tokį pat įrašą ir ima 
Pstrumskį neva barti prie visų.

Valstiečiai buvo jau tiek įer
zinti ir taipgi pasiryžo varyti savo 
iki galo, kaip ir viršininkas. Pa
reikalavo, kad Pstrumskis pats 
prieš save parašytų nuo valsčiaus 
prašymą gubernatoriui. Pst- 
rumskiui rašyt savo nenaudai tai 
jau per didelis nusižeminimas. 
Nesutiko.

—Tu esi valsčiaus raštininkas, 
tai turi išpildyt tą mūsų reikala
vimą! — prispyrė.

Pstrumskis turėjo išbėgt. 

Tada vertė rašyt antrąjį raštinin
ką, Takūną. Jis atsisakė, nes ne
sąs čia patvirtintu raštininku.

— Jei negali atlikt, kas reikia, 
tai šelauk! Ko čia užimi kitiems 
vietą? Daug yra mūsų vaikinų, 
kurie į tavo vietą tiks!

Reikėjo rašyt patiems, bet tą 
dalyką atidėjo rytojui, tuo tarpu 
prašė viršininką, kad tuoj atsta
tytų Pstrumskį ir pradėtų tardyt 
jo šunybes tam tyčia sušauktame 
valsčiaus susirinkime. Kruglo
durovas atsakė dabar negalįs pa
likt raštinės be raštininko ir vai
to, o šiaip padarysiąs viską, ko 
prašo. Tąsyk surašė susirinkimo 
protokolą, ir valsčius pareikalavo 
kopijos su viršininko parašu, pri
durdamas, kad kitaip nė vienas 
nepasirašys protokolo . Kruglo
durovas turėjo tai padaryt.

Tik vėlai vakare pasibaigė tas 
garsus susirinkimas, kokio nesi
tikėjo nė vienas Pstrumskio 
bičiulis; jame pasirodė, kad jau 
ir valstiečiai ima suprast savo tei- 
s^s ir kad tų teisių negali laužyt 
nė apskrities viršininkas, eida
mas tiesos keliu — gal jas apeit 
tik šuntakiais, nes su tais dar 
žmonės nepasipažįsta.

Pasibaigus susirinkimui, Kru
glodurovas jau neužėjo pas 
Pstrumskį “pasilsėt”, o tiesiai 
nudūlino pėščias pas kordono 
karininką netoli nuo raštinės. 
Taip ir manė visi, kad jau pas 
Pstrumskį neužeis. Bet kur tau! 

Kaip tik visi išsiskirstė ir gerai 
sutemo, neiškentė neužėjęs. Čia 
Pstrumskis su visa savo šeimyna 
puolė Kruglodurovui į kojas, 
šaukdami:

— Nepražudyk, ponas virši
ninke, nepražudyk!

Raitėsi žemėje, iki viršininkas 
suramino:

— Pažiūrėsiu, pažiūrėsiu!
Tada Pstrumskienė pakilusi 

nubėgo atnešt gardžių sky- 
stymėlių. Kruglodurovas iš 
pradžių purtėsi negersiąs, bet 
bardamas Pstrumskį pajuto, kad 
gerklė išdžiūvusi, ir neiškentė 
neišgėręs. Paskui nereikėjo nė 
verst.

Tą vakarą džiaugėsi val
stiečiai, įbauginę savo ponus ir 
tikėdami greit su jais apsidirbsią 
Antaurą, Brazį, Laužaitį ir Pa
partį net ant rankų nešiojo. Vie
nok matėme, kad ir jų priešinin
kai raštinėje nepasiliko be vil
ties.

Svarūnui vis rūpėjo Kruglo- 
durovo pasakymas, kad 
“Svarūnui, rinkdami į vaitus, tik 
duobę kasą”. Būdamas sykį Nau- 
pilėje, užėjo pas viršininką ir 
paklausė, ką tai reiškia.

— Prieš tamstą yra paduotas 
didelis skundas ir tamstos vardu 
atsiųsti uždrausti lietuviški laik
raščiai.

(Bus daugiau)



IS VISUR-J
— JAV LB Krašto valdybos 

Švietimo tarybos knygyne yra ir 
religinio turinio knygų: Kun. K. 
Žemaičio Mano pirmoji komuni
ja, Kun. dr. P. Cieliešiaus Ką 
mes tikime?, Kun. dr. J. Gutau
sko Krikščionybė Lietuvoje, Sės. 
O. Mikailaitės Esame Dievo šei
ma ir Pratimai religiniais klausi
mais, Kun. A. Saulaičio Tikybos 
taku. Šias knygas lengvomis są
lygomis galima įsigyti kreipiantis 
adresu: JAV LB Švietimo taryba, 
2711 West 71st St., Chicago, 111. 
60629. Nemažas kiekis šių knygų 
buvo pasiųstas kun. K. Puge- 
vičiaus vadovaujamai Religinei 
Šalpai ir Putnamo seselėms, da
linimui iš Lietuvos atvykstan
tiems. Chicagoje lankantis Arvy
dui ir Laimai Juozaičiams, buvo 
sutarta išsiųsti anksčiau minėtų 
knygų į Lietuvą.

— Julijonos Bakanauskaitės- 
Eidukonienės sūnus Jonas Eidu- 
konis, gyvenantis Vilniuje, nori 
ką nors sužinoti apie savo dėdes 
Karolį, Vaclovą ir Antaną Baka- 
nauskus, kilusius iš Varėnos 
apskr., Molių km., ir apie savo 
tėvo Lauryno (Raulo) Eidukonio 
gimines Feliksą Eidukonį, Mari
ją ir Juzė Eidilkonytes, kilusius 
iš Varėnos apskr., Bartelių km. 
Visi jie iš Lietuvos išvyko prieš 
II-jį pasaulinį karą. Bakanauskai 
gyveno New Yorke. Prašomi at
siliepti jų vaikai, jie patys, gi
minės ir pažįstami šiuo adresu: 
Vytautas Skuodis, 7053 So. Ma- 
plewood Avė., Chicago, III. 
60629.

— Pennsylvanijos valstijos 
lėšomis išlaikomame Anthracite 
Heritage muziejuje, Scrantone, 
Pa., lapkričio 19 inž. Vytautas 
Šliupas yra muziejaus kviestas 
skaityti paskaitą apie savo tėvą 
aušrininką dr. Joną Šliūpą, kuris 
ilgai gyveno ir dirbo tame mies
te. Jo paskaita bus paįvairinta 
sienine parodėle, vaizduojančia 
dr. Jono Šliupo gyvenimą — fo
tografijos, laiškai, raštai, rank
raščiai, dokumentai, straipsniai, 
jo leistos ar rašytos knygos ir kt. 
Po paskaitos Scranton, Pa., ta 
parodėlė bus pervežta į Chicagą 
ir bus išstatyta Lietuvių Centre, 
Lemont, III., per šeštąjį mokslo 
ir kūrybos simpoziumą lapkričio 
22-26.

VISOKERIOPA STIPRYBĖ KELIAUJANT šioje šventovėje yra Lithua- 
nian Wayside Shrine (1962), iš 

statula (1933) — Sergėtojos yra medžio išraižyta koplyčia 27 
padėta viršuje aukšto granito pa- pėdų aukščio, prisiminimui kri- 
minklo, kylančio 150 pėdų virš tusių Lietuvos didvyrių, kurie 
The Grotto altoriaus, kurią palai- kovojo dėl savo krašto laisvės II- 
mino popiežius Pijus XI, šven- ame pasauliniame kare. Įrašyti 
čiant 700 m. brolijos ordeno Ma- šie žodžiai: “Šį koplyčia yra sldr- 
rijos garbei įkūrimo sukaktį. Di- ta Lietuvai ir tiems, kurie žuvo 
rektorius The Grotto yra Fr. Ge- kaip aukos tironijos dėl meilės ir 
rald Horan, O.S.M. Tarp 12 bu- laisvės savo tėvynei. Su dėkin- 
vusių direktorių yra ir lietuviška gurnu ir pagarba Amerikos lietu- 
pavardė Norušis. Brolijos, tar- viai”. Šis nuopelnas yra lietuvių 
naujančios Marijos garbei, noras Oregon ir Portland.
yra, kad ši vietovė, ramybės, Prisiartiname prie paskutinio 
grožio, susikaupimo, pabudintų paminklo 150 pėdų aukščio: 
atvykusių tėvynės ilgesį ir su
teiktų dvasinę ramybę.

The Grotto susideda iš 2 aukš
tų patrauklumų: koplyčia mūsų 
Motinos Marijos (1955), talpi
nanti 500 žmonių, kur yra didin- Columbia upės, Oregon ir VVa

shington. Geriausia vieta pasi
džiaugti žemutinio aukšto ko
plyčia — įžymiausia bažnyčia 
Amerikoje, pastatyta iš akmenų, 
arti prie uolos su 110 pėdų varpo 
bokštu, karūnuotu aukso kupo
las su kryžium. Patalpinta ant 
bokšto mozaika Motinos ir 
Sūnaus, marmuro statulos Šven
to Petro ir Švento Povilo aiškiai 
matomos iš didesnio atstumo.

Abu aukštai palaipsniui daro 
didesnį įspūdį, šalia vienuoliš
kos izoliacijos, aukštai iškilusių 
eglių, samanom dengtų uolų, 
silpna vargonų muzika, ramybe, 
žaliuojančiu gamtos kalbėjimu, 
bežodiniu kūrėjo garbinimu, 
malda Marijai. Dvasiniai pergy
venimai nepamirštami, o pati 
šventovė pristato mums nesi
keičiantį gamtos grožį ir dvasi
nes gėrybes.

Mūsų tėvynės broliai ir sesės, 
kurie buvo dvasiškai stipresni, 
išliko gyvais. Keliavimas nėra at
sipalaidavimas nuo susikaupi
mo, maldos. Tad keliaudami, 
gamtos (mylėtojai, stiprinkime

HENRIKAS BAJALIS

Šią vasarą, keliaudami Califor- 
nijoje, aplankėme kaimyninę 
Oregon valstiją. Ši valstija pri
klauso prie Auksinių Vakarų vie
tovės su Califbmija, Nevada ir 
Washington. Noras pamatyti šį 
kraštą buvo seniai, nes atvykus 
į Ameriką girdėjome, kad gam
tos gražumas primena Lietuvą. 
Neapsivylėme. Oregon yra Paci- 
fiko stebuklingas kraštas su sosti
ne Salem ir didžiausiu miestu 
Portland. Gražūs laukai, ūkiai, 
trobesiai, miškai. Teikė džiaugs
mą, seniausi raudonmedžiai, iš
likę Oregon ir Californijoje. Visą 
dieną važiavome per mišką, pri
menantį Lietuvą. O koks puikus 
oras, kuris šalia maisto ir judesių 
taip reikalingas žmogaus gyvy
bei ir sveikatai. Šioje valstijoje 
radome ir dvasinių galių stiprin
toją — Mariją, kurios garbinimas 
primena Lietuvą.

Rytinėje dalyje Portland yra 
The Grotto vietovė — Marijos 
garbei atvirame ore, katedra su 
parkais, religinėmis skulptūro
mis, fontanais ir panoramos vai
zdai. 2,500 žydinčių gėlių sodas, 
aplinkumoje su ežeru, yra nepa
prastas grožis vasarą. Šventovė 
yra atidaryta visus metus. Yra 
įdomi jos atsiradimo istorija.

Prieš šešis dešimtmečius 
tėvas Ambrose Mayer, kunigas, 
ordeno tarnaujančio Marijos gar
bei, atvyko į Portland, Oregon 
su svajonėmis ir pažadais. Kai jis 
buvo vaikas, jo mamytė gimdė 
jam sesutę ir buvo prie mirties. 
Vaikas ašarodamas nubėgo į 
bažnyčią Our Lady of Sorrovvs 
Kitchner, Ontario, Canada, ir 
meldė Mariją, kad išgelbėtų mo
tinos gyvybę. Pažadėjo, jei gy
vybė bus išgelbėta, jis savo gyve
nimą pašvęs Dievui. Motina 
buvo išgelbėta, o jis tapo kunigu.

1923 Portlande tėvas Ambro
se užpirko miškingą vietą 64 
akrų už 48,000 dolerių. Arkivy
skupas Christie palaimino The 
National Sanctuary of Our Sor- 
rowful Mother vietovę, o 1924 
pirmos mišios buvo laikomos. 
Kitais metais The Grotto tapo 
realybe. Šventovė statyta skirta 
ir laikoma Marijos garbei, Moti
nai žmonijos. Yra atvirame ore, 
tarp aukštų iškilusių eglių.

Visa aplinka pritraukia per 
metus šimtus tūkstaneių-turistų 
ir maldininkų. Altorius yra iškal
tas iš kieto granito uolos. Pats 
įdubimas (cavema) yra 30 pėdų 
pločio ir gilumo, 50 pėdų aukš
čio. Virš altoriaus, abipus yra po 
angelą, kurie laiko degantį žibin
tą, o viduryje aukštai tarp ange
lų, yra balta marmuro replika 
(kopija originalo) Michelangelo 
Pieta — Statula Marijos, rankose 
laikančios Kristų. Ši statula buvo 
padėta 1946.

Mišios yra laikomos kiekvieną, 
sekmadienį. Marijos bronzinė

gos statulos, marmuro grindys. 
Kryžiaus Kelių Stotys išpiausty-- 
tos Italijoje iš trispalvio marmu
ro. Ant sienų apipus yra 9 šven
tyklos su statulomis iš tikro balto 
marmuro ir 7 pėdų panoraminės 
sienų freskos, vaizduojančios 7 
Marijos skausmus. Ant užpaka
linės sienos yra 25 pėdų vitražas 
“Resurrection Window”, ant 
priekinės dalies altoriaus yra 
mozaika Agnus Dei. Iš kairės 
pusės altoriaus yra paveikslas 
Marijos pasirodymas Lourde, iš 
dešinės — Marijos paveikslas 
Our Lady of the Holy Eucharist.

PASKUTINĖS ŽIAURIAI MALŠINTOS 
DEMONSTRACIJOS VILNIUJE
(atkelta iš 3 psl.)
užsukę į aikštę ir puolė ginti Ly
gos skelbimą, kada milicijos 
žaliukai jį plėšė. Moterys buvo 
areštuotos panaudojant brutalią 
fizinę jėgą ir nuvežtos nežinoma 
kryptim. Tik gerokai vėliau su
žinojome, kad tos dvi senutės 
visą naktį buvo pralaikytos da
boklėje. Vienai iš jų pasidarė 
bloga su širdimi, tačiau milicija 
iš jos pasityčiojo — iškvietė psi
chiatrus, o ne kardiologus. Taip 
ją tuoj ir nugabeno į beprotnamį. 
Iš ten ištrūko tik po keletos die
nų. Kitai moteriškei buvo pritei
sta gana stambi piniginė bauda. 
Visa tai sužinojome daug vėliau.

Informuojame Vakarus
Tą vakarą aikštėje šurmuliavo 

lyg bičių avilyje. Tuoj buvo su
rinkta apie 50 parašų po paliudi-

Bronzinė statula Kenčiančios 
Motinos viršuje (1933), su aukš
tu granito paminklu, j kurį įtaisy
ti 7 Kentėjimai Marijos ir 7 stei
gėjai ordeno Marijos garbei. Ne
turįs žodžių panoramos vaizdas

Virš altoriaus yra ispanų meni
ninko Jose Rodrigo De Soto 
“The Coronation of the Virgin 
Mother in Heaven”. Tai meno 
triumfas ir pareikšta padėka Ma
rijai. The Grotto vietovėje yra 
būdinga šventykla atvirame ore 
St. Peregrine, O.S.M., vėžio li
gonių globėjo. Buvo beeinąs 60- 
tus metus, kai kojoje atsirado 
vėžys ir daktaras turėjo ampu
tuoti koją. Naktį prieš opereciją, 
jis meldėsi prie Kristaus paveiky^ dvasinį galias, lankydami tokias 

vietas kaip The Grotto, Oregon, 
Portland ir melskime Mariją,

slo, užmigo ir ryte pabudo svei
kas. Išgyveno 20 m. Paskelbtas 
šventuoju 1726. Jis yra į mozai- fcad - kančių prisikeltų Lietuva.
kos koklis (tiles) natūraliame ak
menyje. Prie pagrindinio įėjimo 
į šventovę stovi marmuro statula 
Nukryžiavimas Kristaus ir Mari
jos Sielvartas — Calvary Vietovė 
(1951).

Netoli yra Sacred Heart šven
tykla (1951) — Kristaus statula 
su išskėstomis rankomis priima 
atvykstančius. Taip pat yra 
Kryžių Kelių Stotys, St. Philip s 
Retreat (1927). St. Philip 
meldžiasi prie įėjimo į tunelį 
(cave). Jo stebuklai yra žinomi 
Europoje. Didelė ir graži bron
zos statula — Kristus neša 
Kryžių (1931), nulietas Vokieti
joje ir atgabentas į The Grotto 
vietovę. Be to, yra atminimas 
John F. Kennedy (1965), dovanų 
krautuvė, 10 aukštų keltuvas.

jimu apie žvėrišką milicijos el
gesį. Iš centrinio telegrafo, ste
bint kelioms dešimtims KGB 
seklių, man pavyko susisiekti su 
Vakarų žinių korespondentais 
Maskvoje. Apie to vakaro įvy
kius informavome savo asociaci
jos atstovus Frankfurte.

Žinios iš Lietuvos greit paskli
do po visą pasaulį. Po keletos va
landų radijo bangomis jos sugrį
žo j Vilnių. Visi neramiai laukė, 
kas gi bus kitą dieną. Norėdami 
išvengti namų areštų, grupelė
mis vaikščiojome po centrines 
gatves.

Buvęs politinis kalinys Algi
mantas Andreika, išeidamas iš 
namų, pasiėmė ir savo lagerinį 
krepšelį, į kurį įsidėjo baltinių, 
kojinių, keletą pokelių cigare
čių. Pasiruošė galimam areštui.

(Bus daugiau)

( Viršutiniame aukšte, pasikė
lus keltuvu, matome naujausią 
šventyklą The Resurrrection- 

’■ Prisikėlimas (1980). Marmuro 
statula, vaizduojanti prisikėlusį 
Kristų, kuris sveikina atvyku
sius. Netoli yraSt. Judo šventyk
la (1976). Buvo vienas iš 12 apaš
talų. Saukiasi esantieji varge ir 
l>eviltiškume. St. Joseph’s alėją 
supa aukštos pušys, vulkaniniai 
akmenys, gėlės, krūmai. Ant 
kairės rankos laiko kūdikį Jėzų. 
Maža ir paprasta St. Anne’s kop
lyčia (1934), paskirta Marijos 
motinai. Koplyčios sienas puošia 
garsūs Madonos paveikslai. Ser-. 
vite vienuolynas —Tarnaujantis 
Marijos garliei ir tvarko the 
Grotto.

Šalia vienuolyno yra Pasisavi
nimas iš mūsų Palaimintos Moti
nos šventykla, kuri mylėdama 
džiaugėsi ir verkė. Šventyklos 
vertingi ir neįkainuojami yra 
medžio drožiniai 7 Sorrovvs of 
Mary. Profesorius Heider iš Ita
lijos dirbo 4 m. iš liepos medžio 
išpiaustęs figūras, atžymėdamas 
Marijos kančias, kurios yra patal
pintos į 7 šventyklas išdėstytas 
palei takų.

Speciali grota su Mykolo Angelo Pietos kopija Portlande, Ore
gone.

Lietuviškas kryžius Portlande, Oregone.
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
{VAIRIOS VEIKLOS KRYPTYS

JAV LB Krašto valdyba 
posėdžiavo savo būstinėje rug
pjūčio 26-27 Chicagoje. Valdy
bos nariai supažindino su savo 
srityse užsimojimais nuo pereito 
posėdžio gegužės mėn., o me
tinę apyskaitą jau ruošia JAV LB 
Tarybos suvažiavimui Clevelan- 
de rugsėjo mėn. pabaigoje.

Molotovo-Ribbentropo pakto 
sukakties leidiniai

Savaitę prieš posėdį suėjo Mo
lotovo-Ribbentropo pakto 50 
metų sukaktis. Jai paminėti JAV 
Lietuvių Bendruomenė išleido 
brošiūrą anglų kalba ir knygą 
History and Commemoration in 
the Baltic, The Nazi-Soviet Pact, 
1939 - 1989. Knygos redaktorius 
buvo dr. Saulius Sužiedėlis. Kai 
kuriuos vertimus ir apžvalgą 
padėjo parengti JAV LB Krašto 
valdybos Washingtono reikalų 

vedėja Asta Banionytė. Knygoje 
yra pakto dokumentų vertimai, 
VVilliam J. B. Hough III straips
niai apie pakto įtaką Lenkijai, 
Suomijai ir Rumunijai bei ki
tiems Rytų Europos kraštams. 
Kai kurios knygos dalys jau anks
čiau pasirodė Lituanus žurnalo 
numeriuose. Knygos spausdini
mu ir platinimu Chicagoje rūpi
nosi vykdomasis vicepirminin
kas Linas Norušis bei kiti. Knygą 
ir brošiūrą platina JAV LB Kraš
to valdybos būstinė Chicagoje.

Pasaulio lietuvio specialų nu
merį apie pakto sukaktį lietuvių 
kalba finansiškai padengė JAV LB 
Krašto valdyba. Gavę leidi
nį (Pasaulio lietuvio skaitytojai 
ir kiti) prašomi bent dalinai atsily
ginti už specialų numerį auko
mis, kurias galima siųsti į JAV 
LB Krašto valdybos būstinę, 
2713 'tVest 71 Street, Chicago, 
IL 60629.

{vairios JAV LB Krašto valdy
bos Tarybos sparčiai veikia, kai 
kuriuos projektus atlieka su kito
mis lietuviškomis institucijomis.

Švietimas
Mokytojų savaitė Dainavos 

stovyklavietėje rugpjūčio 6-13 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Dalyvavo 125 asmenys, paskirs
tyti į tris grupes: paskaitų lanky
tojai, besimokantys lietuviškai ir 
vaikų grupė. Paskaitų klausėsi 
32 aktyvūs mokytojai ir 29 buvę 
pedagogai ar besidomintys lietu
višku švietimu. Lietuviškai besi
mokančiųjų grupė buvo paskirs
tyta į tris grupes, su kuriomis 
dirbo Br. Krokys, Jūratė Kroky- 
tė-Stirbienė ir Vytautas Jonaitis. 
Vaikų grupė buvo užimta ir 
prižiūrima jaunų gimnazisčių (li
tuanistinių mokyklų abiturien
čių) Tai sudarė progą visiems 
dalyvauti paskaitose ir diskusijo
se.

Švietimo Tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė pranešė, kad 
Mūsų vaiko leidimas nuo rudens 
bus Švietimo Tarybos, o ne 
Montessori Draugijos žinioje. 
Vis bus aprašomos jaunų šeimų 
problemos. Švietimo Taryba 
taip pat sparčiai leidžia ar per
spausdina kitus leidinius. Jų są
rašas bus platinamas per švieti
mo Tarybos aplinkraštį ir pan., 
arba jį galima gauti kreipiantis į 
JAV LB Krašto valdytas būsti
nę.

Švietimo Taryba per mokslo 
metus vėl skelbs įvairius konkur
sus o 1990 m. kovo mėn. žada 
ruošti Literatūros pavasarėlį 

- Chicagoje, kuriame būtų galima 
susipažinti su jaunimo rašytojais 
išeivijoje.

Kultūra
Dalia Kučėnienė painformavo 

valdybos narius apie paruošia
muosius darbus Dainų Šventei, 
kuri įvyks 1990 liepos 1, Chica
goje. 60 chorvedžių ir dainų mo
kytojų buvo suvažiavę į kursus

Dainavoje birželio mėn. Tokį se- ! 
minarą galvojama ruošti kas antri * 
metai. Dainų Šventės repertua- j 
ras jau spausdinamas. Padaryta 1 
sutartis, kad “Varpo” vyrų cho- 
ras iš Lietuvos dalyvaus Dainų ! 
Šventėje. 1

Chicagoje tuo metu vyks tarp
tautinis teatro festivalis, kuria- ! 
me dalyvaus Vilniaus Jaunimo 
teatras. Galvojama, kad Dainų 
Šventės dalyviai domėsis pama
tyti Lyro pastatymą lietuvių 
kalboje.

Kultūros Taryba sutiko koope
ruoti naujos knygos Amžino įšalo 
Žemėje platinime. Tai šiais me
tais “Vyturio” spaustuvės Lietu
voje leidinys, kuriame įvairūs 
asmenys aprašo savo įspūdžius 
ir atsiminimus iš vaikystės,kai jų 
šeimos buvo ištremtos iš Lietu
vos j tolimą Sibirą. Šios vaizdžios 
knygos sutiktuvės buvo Chica
goje, Balzeko muziejaus patal
pose rugpjūčio 25. Su knyga su
pažindino Jonas Damauskas. 
Knygoje įrašyta, kad knygos ant
kainis bus perduotas į Lietuvos 
Kultūros Fondą Stalinizmo aukų 
paminklui.

Kultūros Tarybos pirminin
kė Dalia Kučėnienė vyksta į Lie
tuvą vieno mėnesio viešnagei. 
Bus gerų progų tuo metu aptarti 
įvairius kultūrinius reikalus. Da
lia Kučėnienė yra taip pat Krašto 
valdytas įgaliota atstovauti JAV 
LB Krašto valdybai, jei iškiltų 
kiti reikalai.

Jau planuojama atsikviesti ko
kią Lietuvos teatro grupę į Tea
tro Festivalį (Chicagoje?) 1990 
m. lapkričio mėn. Kultūros Ta
ryba turi įvairių videojuostų, 
kuriomis ypač mažesnės koloni
jos gali pasinaudoti. Tarybos na
ry?‘Emilijus Holanderis platiną 
videojuostų sąrašą.

Visuomeniniai reikalai
Visuomeninių Reikalų Taryba 

pereina tam tikrą persitvarkymo 
laikotarpį — kai kurie nariai iš
sikėlė iš Washingtono ir pan. 
Tačiau lietuvių darbas Washing- 
tone eina sparčiai. Tarybos pir- . 
mfninkas Arvydas Barzdukas 
pranešė apie Molotovo-Ribben- 
tropo brošiūros ir knygos išleidi
mą anglų kalba. Knygą paruošė 
Saulius Sužiedėlis iš Washingto- 
no, o spaudos kontaktus Chica
goje palaikė JAV LB Krašto vai
dybos vicepirmininkas Linas 
Norušis Chicagoje. Knyga ir 
brošiūra platinamos per JAV LB 
Krašto valdybos būstinę.

Washingtone nepilną laiką vi
suomeninių reikalų projektus 
padeda įvykdyti Asta Banionytė. 
Jos energingumo ir kontaktų 
dėka jau keli svečiai iš Lietuvos 
turėjo progą susitikti su spau
dos, politikos ir kitų sričių pa
reigūnais VVashingtone. Rug
pjūčio 28 per vakarienę su kai 
kuriais spaudos atstovais Asta la
bai įdomiai atpasakojo prof. V. 
ir G. Landsbergių viešnagės me
tu Washingtone apsilankymo 
pasisekimus. Prof. Landsbergio 
kelionė po JAV buvo JAV LB 
Krašto valdybos finansuojama, 
jo susitikimus, pasimatymus ir 
pan. taip pat padėjo koordinuoti 
ir kiti Washingtono lietuviai ir 
Lietuvių Informacijos Centro 
biuras VVashingtone (Viktoras 
Nakas) bei Lietuvos Pasiunti
nybė (Stasys Lozoraitis).

Asta Banionytė sutiko dirbti 
ne vien visuomeninėje srityje, 
jei taip reikėtų, bet ir kultūrinė
je ir kitose. Astos buvimas Wa- 
shingtone, kaip reikalų vedėjos, 
sudarė progą Lietuvos disiden
tams (Baliui Gajauskui ir kun. 
Alfonsui Svarinskui) bei įvai
riems '‘Sąjūdžio” pareigūnams 
turėti vertėją, patarėją, ryši
ninkę ir pan., ypač jei tokie 
žmonės yra JAV LB Krašto vai- 
dybos globojami ar prižiūrimi.

i Molotovo-Ribbentropo pakto

sukaktis jau praėjo, tačiau Arvy
das Barzdukas ir Asta Banionytė 
jau pramato kitus projektus, ku
rie reaguoja į įvykius Lietuvoje. 
Bus ieškoma kontaktų ir finan
sinės paramos JAV fundacijose, 
valdžioje ir pan. Kai kurie pro
jektai yra kitų asmenų ar vienetų 
atliekami, bet JAV LB Krašto 
valdyba ir Visuomeninių Reikalų 
taryba iš principo remia jų reika
lingumą ar vertę. Pvz. Pueblo 
Institute galvoja ruošti akademi
ją 1990 m. pavasarį. Čia vaid
menį gali turėti ir Visuomeninių 
Reikalų Taryba. Sąjūdiioinfo 
ruošiamas projektas rinkti užpil
dytas anketas apie vadinamuo
sius liaudies seimus 1940 m. taip 
pat vertingas projektas. Anketą 
paruošė ir medžiagą renka Rita 
Dapkutė. Jinai apie anketą pain
formavo Visuomeninių Reikalų 
Tarybą.

Jaunimas
Darius Sužiedėlis nedalyvavo 

posėdyje, bet raštu atsiuntė Jau
nimo Sąjungos darbų praneši
mą. JAV LB Krašto valdyba 
parėmė JAV LJS pirmininko Da
riaus Sužiedėlio ir vicepirminin
ko Pauliaus Mickaus keliones į 
PLJS sušaukiamą jaunimo są
skrydį Vak. Vokietijoje liepos 
mėn. Spaudoje jau pasirodė jau
nimo pareiškimas. Po to nemažai 
išeivijos lietuvių jaunimo daly
vavo “Lituanikos” surengtose 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Die
nose. Darius savo pranešime su
tarė su kai kuriomis spaudoje pa
darytomis kritikomis apie šį ren
ginį, bet visvien teigė, kad “Li
tuanikos” suvažiavimas sudarė 
progų išeivijos lietuvių jaunimui 
susitikti su lietuvių jaunimu iš 
Rytų Europos. •

JAV LJS planuoja sušaukti su
važiavimą spalio mėn., kurio, 
metu tikimasi išrinkti naują cen
tro valdybą, kuri vadovautų JAV 
LJS iki kito Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Pietų Ameri
koje.

Kviestas LB NY apygardos 
valdytas, Arvydas Juozaitis spa
lio 11 atvyko į Kultūros Židinį ir 
čia padarė platų pranešimą, kaip 
susiformavo Sąjūdis, kaip jis vei- 

- kia^ kaip planuoja savo veiklos1 
strategiją. Jį pristatė publikai 
Vytautas Alksninis. Svečias kal
bėjo labai įdomiai, patraukliai, 
naujai formuodamas savo mintis 
ir jas išdėstydamas labai konk
rečiai ir vaizdžiai.

Palietė įvairių įdomių dalykų, 
kuriuos aptarsime vėliau. Taip 
pat atsakinėjo į klausimus. Pra
nešimas ir klausimai užsitęsė dvi 
valandas. Vėliau publika dar va- 

ninko pareigas tik laikinai, darbui kar°j° Prie kavos Puoduko> tur* 
projektai trumpalaikiai. Pensi
ninko žurnalas toliau stipriai K. 
Milkovaičio redaguojamas Cali- 
fomijoje. Socialinių Reikalų 
Tarytas valdyboje šiuo metu 
dirba dr. Antanas G. Razma, p. 
Jasinevičius ir p. Šaulienė. Adv. 
Saulius Kuprys eina teisinio pa
tarėjo pareigas, o buhalteris Pi
jus Stončius padeda Tarybai da
ryti finansinę reviziją. Šiuo metu 
Socialinių Reikalų Tarytas pa
state esančios “Seklyčios” ir Vy
resniųjų Lietuvių centro vado
vavimui pasamdyta Danguolė 
Valentinaitė, buvusi Socialinių 
Reikalų Tarytas pirmininkė. So
cialinių Reikalų Tarybos laikina
sis pirminiu kas taip pat tikisi su- . 
sitikti su panašių namų valdyba 
Clevelande. Tuo tarpu ieškomas 
naujas Tarytas pirmininkas ar 
pirmininkė.

Socialiniai reikalai
« Kadangi Linas Norušis šiuo 
metu eina šios Tarybos pirmi-

Kiti reikalai
Kai kurie JAV LB Krašto val

dytas nariai eina ir kitas parei
gas. Linas Norušis, vykdomasis 
vicepirmininkas yra Bridges žur
nalo leidėjas/patarėjas, palaiko 
glaudžius ryšius su redakcija, 
kuri darys savo pranešimą Tary
bos sesijoje Clevelande. JAV LB 
Krašto valdytas būstinė vis tvar
kosi, organizuojasi. “Dovana 
Lietuvai” fondas gauna labai 
daug prašymų iš Lietuvos ir išei
vijos. Kai kurie prašymai pildo
mi, kai kurie nukreipti į kitus 
fondus. Visų prašymų, deja, ne
galima patenkinti.

Pirmieji JAV LB Krašto valdy
bos kadencijos metai eina prie 
galo, {vykiai Lietuvoje ir svečiai

Arvydas Juozaitis, Sąjūdžio seimo tarybos narys, Lietuvos 
persitvarkymo sekretorius, kalba Kultūros Židinyje spalio 11. 
Nuotr. Vytauto Maželio

VAKARONĖ SU ARVYDU JUOZAIČIU

ėjo progos pasikalbėti ir su 
svečiu. Svečias su žmona Laima 
buvo sustojęs pas dr. Juozą Ka
zicką, kuris ir atlydėjo į salę.

Floridos lietuviai buvo at
siuntę šiai apygardai 150 dol., 
kad juos perduotų Sąjūdžiui. 
Pirmininkas V. Alksninis pasi
naudojo proga ir čekį perdavė 
svečiui.

Vakaronė vyko žemutinėje sa-

iš Lietuvos sudaro daug darta ir 
projektų, bet taip pat sudaro są
lygų konkrečiai veiklai. Spauda 
ir'Valdžios pareigūnai bei pri
vačios institucijos labiau kreipia 
dėmesį į lietuviškus reikalus jei
gu jie yra pasaulio dėmesyje ar 
žinioje. JAV7 LB Krašto valdybos 
būstinėje galima susisiekti su 
įvairiais Krašto valdytas nariais. 
Krašto valdytas telefono mime- 

' ris: (312) 4-38 - 0197.

Ramunė Kubiliūtė 
vicepirmininkė 

informacijos reikalams

• ITHUANIAN COOKERY 
In Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

Agrc . ornės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plas’i-tlnlu aplanku. Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Llthuanlan Cookery” už 12 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1.50 dol.

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

Numeris, gatvė ...

Miestas, valstija, Zlp 

Įėję, publikos atsilankė apie 100, 
buvo pilna salė. Visi džiaugėsi 
turėję progos ne tik pamatyti šį 
žymų ir gražiai nuaugusį sporti
ninką, bet drauge ir išgirsti jo 
patrauklias, pakilias, mintis., Plą- 
tesnis-aprašymas bus skelbiamas 
vėliau.

— Studentė Vida Brazaitytė 
skaitys paskaitą “Dr. Vinco Ku
dirkos gyvenimas ir darbai” jau
nimo ruošiamame Varpo ir dr. 
V. Kudirkos minėjime spalio 20 
Chicagos Jaunimo Centro ka
vinėje.

— Chicagos Lietuvių Tauto
dailės institutas spalio 28-29 Bal- 
zeko muziejuje ruošia renginį 
“Gyvoji tautodailė”. Bus proga 
prisiminti ar parodyti savo vai
kams ir anūkams mūsų turtingą 
lietuvių tautodailės sudėtį. Bus 
marginami margučiai, daromi 
šiaudinukai, audžiamos juostos 
ir tautiniai drabužiai. Bus dirba
ma su medžiu, keramika, sida
bru ir oda.

— San Francisco LB apylinkė 
rengia rudens balių spalio 28 
Fort Mason Officers Club patal
pose. Meninę programą atliks 
O. Vindašienė ir V. Tautke- 
vičienė iš Windsor, Canada.

— Tomas Brazaitis, Cleve- 
lando dienraščio Plain Dealer 
žurnalistas ir Washingtono biuro 
šefas, lankėsi Pabaltijo respubli
kose ir Plain Dealer dienraštyje 
paskelbė seriją apžvalginių 
straipsnių, kuriuose atkreipė 
amerikiečių dėmesį į Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikų po
litinę padėtį.

— Prel. Algimantą Bartkų, 
kaip praneša Vatikano dienraštis 
L’Osseroatore Romano, po
piežius Jonas Paulius II-sis pa
skyrė Vatikano įstaigose Romoje 
besilankančių maldininkų globai
— Peregrinatio ad Petri Sedem
— sielovadiniu patarėju. Prel. 
A. Bartkus yra popiežiškos Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje rek
torius. Įstaigą “Peregrinatio ad 
Petri Sedem” įkūrė popiežius 
Pijus XI Šventaisiais 1933-1934 
metais. Jos uždavinius praplėtė 
Paulius VI 1977 metais. Žinybos 
esminis uždavinys — visokerio
pai palengvinti maldininkų ke
liones į Romą.

— Lietuvių Fondo vadovybė 
skelbia aukų rinkimo vajų ir turi 
vieną asmenį, kuris pažadėjo pa
aukoti 50,(XX) dol. su sąlyga, jei 
visi kiti iki šių metų galo suaukos 
100,000 dol. Šio geradario pa
vardė bus paskelbta, kai bus gau
ta pažadėta 50,000 dol. auka, 
įvykdžius jo sąlygą. Tai pranešė 
Lietuvių Fondo tarybos pirm. 
Stasys Baras Lietuvių Fondo ta
rybos posėdyje.

— New Britain, Conn., Sv. 
Andriejaus parapija rudenį ren
gia šventę, kuri tarp parapiečių 
ir kaimynų turi pasisekimą. Pro- . 
gramos baigsis lapkričio 5.- Ko
mitetą sudaro klebonas kun. Jo
nas Rikteraitis, Elizabeth ir Jo
nas Rutkauskai, Donald ir Violet 
Johnson, Kotrina Solka, Donald 
LeMay, Anthony Romero, Juo
zas Balčiūnas, Rose Zack ir He- 
len Nappi.

— "Ateities devintasis aka
deminis savaitgalis įvyks spalio 
27 - 29 Chicagos Jaunimo Centre 
ir Ateitininkų namuose Lemon- 
te.

— Lietuvių fotografų metinė pa
roda įvyks spalio 20-29 Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo Centre, Chica
goje.

— Dainų šventės muzikinė 
komisija kviečia visus, kad ir 
mažiausius dainos vienetus, įsi
jungti į Dainų šventę, kuri įvyks 
1990 liepos 1 Chicagoje.

— Vaidotas Daunys yra poe
tas ir kultūros žurnalo Krantai 
redaktorius. Jis atskrenda iš Lie
tuvos dalyvauti Ateities akade
miniame savaitgalyje, kuris 
įvyks spalio 27-29 Jaunimo Cent
re Chicagoje ir Ateitininkų na
muose Lemonte. Daunys daly
vaus Akademinio savaitgalio lite
ratūros vakare ir skaitys paskaitą 
“Lietuvos kultūros vizija”.

— Kun. Feliksas Jokūbauskas 
šventė savo kunigystės 50 metų 
sukaktį. Jį pasveikino Sao Paulo 
kardinolas ir daugelis lietuvių 
bei vietinių žmonių. Kun. F. 
Jokūbauskas, gimęs 1915 rug
sėjo 15, kunigu įšventintas Kau
ne 1939 birželio 3. Jau ilgą laiką 
darbuojasi Brazilijoje, šiuo metu 
Vila Zelinoje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. T. Dembauskas, Kendall 
Park, N.J., A.Gustaitis, Los An
geles, Calif. Užsakė kitiems: R. 
Kiršteinas, Rochester, N.Y. — 
R. Kirštein, Stony Brook, N.Y. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių) 
NEW YORK, N.Y. 10010 

TELEFONAS (212) 807 - 8484

Hl TECH COMPUTERS
Our store, the first and only during emigratlon, sėlis 
hlgh quality egulpment for business and personai 
ūse. We have computers of 30 most famous flrms. 
You wlll buy ln our store only the best electronlcs; 
also you will receive profesional advlce.

We sėli all Computer components, accessories and programs separately too.
We have a large choice of TVs, Fax, Camcorders, VSRs, shortwave radlos, 2-cas- 
sette-recorders, phones, answering machines, kitchen supplies, etc., etc.

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir jvairių firmų)

KOMPIUTERIAI
LYGUS IBM PC SISTEMAI
SU SPALVOS REGULIAVIMO R ' 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

Special price for computers at 220 V and Pal Secam 
system electronlcs which you can ūse in Uthuania 
and Europe.
We speak Engllsh and Russian

41W 35th Street, betvveen 5 and 6 Avė., Manhattan, 
N.Y. 212 465 ■ 0621

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVAT1ON, kuri duoda vienerių metų garantiją

Įl ATSAKYMO APARATAI

ĮVAIRUS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VCR (Video juostų rekordavlmo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(Įvairių firmų, Įskaitant ir Panasonic)

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

INTRODUCTION TO MODERN 
UTHUANIAN by L. Dambriūnas, 
A. Klimas, W. R. Schmalstleg. 
You’ll enjoy owning thls Gram- 
mar and 4 cassettes with an or
chestrai version of the Uthua- 
nian and USA National An- 
thems. Grammar—$15.00. Cas
settes — $30.00. Postage and 
handling $1.50. Available at: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant — gavimui mortgičių.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

(Cor. 77th Street) 
Wo4^haven, N.Y. 11421

WE DELIVER
296-4130

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS 

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

Tel. 312 430 - 7272

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

Okupuotoje Lietuvoje vyk
sta dideli j vykiai. Sekime juos 
blaiviai stebėdami, paremda
mi jų žygius, kurie priartina 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Niekada nepamirškime, kad 
mūsų galutinis tikslas — Ne
priklausoma Lietuva!

MES TAIP PAT TURIME DIDELI PASIRINKU^SONY, MAXWELLIR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

1989 M. KELIONĖS ( LIETUVĄ

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES 4*

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSfAS BŪDAS

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

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo,- pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
EYempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti 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 VHniuje, 1 Helsinkyje 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 S1.SM iš Bostono ir Niujorko

$1,882 ii Čikagos

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

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

' $1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą k Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Battle Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas juą. 

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:
BALTK TOURS

Sulte 4 
77 OAK STREET 

NEWT0N, MA 02184 
Tai. 817-985-4080

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn. 
N.Y, 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas Ir pavardė ------------------------------------- *------------

Adresas........................ ................------------------------- ——

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

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metų 
proga

ĮDOMIOS KNYGOS
A. Baranausko, Profesorius 

Rakūnas, romanas, kietais virše
liais. 13 dol.

B. Daunoro, Čekisto naguose, 
kietais viršeliais. 10 dol.

K. Almeno, Sauja skatikų, de
tektyvinis premijuotas romanas. 
10 dol.

Juozo Urbšio, Atsiminimai. 
Redagavo P. Narutis. 8 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra, valstybė. 5 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol. už knygą. Gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

/į Lietuviškas VISA korteles
I Pinigines perlaidasI KAKdM y Čekių sąskaitas
V J 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.

----------------------------------------j----------------------------------------------------------------------------------------



Svečias ateitininkas iš Lietuvos New Yorko ateitininkų tarpe. Iš k. Gintė Damušytė, 
Saulius Galadauskas, Rasa Razgaitienė, Juozas Rygelis. Nuotr. V. Maželio

Volungės koncertas
Tautinės Sąjungos Bostono 

skyriaus spalio 7 Fontbonne aka
demijos salėje Miltone sureng
tas Dalios Skrinskaitės-Viskon- 
tienės vadovaujamo Volungės 
ansamblio iš Toronto koncertas 
buvo įdomus ir įvairus. Jo pro
gramą atliko ansamblio mišrus 
choras, moterų choras, vyrų 
choras, solistė Anita Pakalniš
kytė ir pianistas Jonas Govedas, 
kuris akomponavo chorams ir so
listei. Dalyviai žavėjosi plačia ir 
originaliai paruošta programa, 
perpinta atitinkamu dailiuoju 
žodžiu. Visi programos atlikėjai 
buvo labai šiltai sutikti ir pa
lydėti. Po koncerto susipažini-

NEW 
YORKE

1S LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMO

Du Bois, Pa. rugsėjo 22-24 
įvyko Lietuvos vyčių Vidurio- 
Centro apygardos suvažiavimas. 
Kuopų atstovai suvažiavo iš Cle-

mas pasibaigė. Kuopų atstovai 
išsiskirstė į savus miestus, pasi
ryžę ryžtingai dirbti Dievui ir 
tėvynei ir kuo uoliausiai skleisti

pradėjo klubo pirm. A. Gudonis. 
Dar kalbėjo LB St. Petersburgo 
apylinkės pirm. A. Dūda. Dar 
programoje dalyvavo A. Kamie
ne, A. Armalis, K. Vilnis-Vilniš- 
kis.

Lithuanian Times — tokiu 
vardu LB Manhattano apylinkė 
leidžia savo biuletenį, dviejų 
puslapių, spausdinamą spaustu
vėje. Į Darbininko redakciją pa
teko spalio numeris. Rašoma 
apie praėjusią vasarą, apie kultū
rinius įvykius Manhattane ir ki
tas aktualijas. Iliustruota keliom 
nuotraukom. Redaguoja LB apy
linkės pirmininkas Juozas A. Ka- 
zlas. Adresas: The Lithuanian 
Times, 68 West 69 Street, New 
York, N.Y. 10023. Telefonas 212 
580 - 9561.

Laisvės žiburio radijo rudens 
vakaras —tbafeuS-bus šeštądięnį, J“ 
lapkričio 4^j£ultūros ^Židinyje, 
Brooklyne. Bus rodomi paskuti
nių Lietuvos įvykių filmai, įskai
tant ir didžiąją rankų grandinės 
demonstraciją rugpjūčio 23.

Liucija Kurkulis iš Rochester, 
N.Y., jau trejetas metų kaip pri
sideda prie spaudos išlaikymo. 
Jos našlės skatikas — 45 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Virginija Jakštas-Kelly, Rock- 
ville Center, N.Y., jau treti me
tai kaip atskuba su 50 dol. prenu
meratai ir spaudai palaikyti. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Petras Sharpas, Willbraham, 
Mass., jau keletą metų, mokėda
mas Darbininko prenumeratą, 
prideda spaudai stiprinti dides
nę auką. Mokėdamas už 1990 
metus, irgi atsiuntė 65 dol. Ge
radariui nuoširdus ačiū.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

IEŠKOMI ASMENYS:

velando, Daytono, Pittsburgho, 
Detroito, Saginaw, MI, ir 
Southfield, MI. Suvažiavimo 
posėdžiai, kuriems vadovavo 
pirm. Jonas Baltrus, vyko Šv. 
Juozapo bažnyčios salėj. Buvo iš
rinkta nauja apygardos valdyba: 
kun. Ged. Kijauskas, S.J. (Clev.) 
dvasios vadas, Jonas Baltrus 
(DuBois) — pirmininkas, Juozas 
Mantz (Dayton) — 1-mas vice- 
pirm. specialių projektų, Elea- 
nora Mantz (Dayton) — 2-tras 
vicepirm. narių reikalams, Elai- 
na Mikalauskas (Dayton) — 3- 
čias vicepirm. jaunųjų reika
lams, Marion Gray (Clev.) — 

-seKretorėC- Charles ^Maehuta 
(Cl^ — iždininkas, Catherine 
Kurpowic (Detroit) ir Jurgis Mi
kalauskas (Dayton) — iždo 
globėjai, Alvina Luiza (Clev.) — 
apeigų komiteto pirm., Sesuo 
M. Pranceška, OFM. (Pitts.) — 
Lietuvos reikalų komiteto 
pirm., Marija Vaglia (Pitts.) — 
kultūros komiteto pirm., Tomas 
Brūzga (DuBois) ir Gus Biabak 
(Detroit) — tvarkos prižiūrėto
jai, Vincas Gražulis (Clev.) — 
spaudos reikalų tvarkytojas.

Nors Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Jim Ken- 
nally ne lietuvių kilmės; jo kalba 
šeštadienio rytą bažnyčios salėj 
ypatingai gražiai pabrėžė lietu
vių tautos narsumą palaikyti ka
talikybę, lietuvybę, ir kovoti 
laisvės žygiais prieš bedievišką 
valdžią — Rusiją.

Sekmadienio rytą prieš mišias 
10 vai. vyčiai prisiminė savo mi
rusius organizacijos narius. 
Kiekvienos kuopos tam skir
tiems asmenims beskaitant mi
rusių vardus, žvakės buvo

lietuvybę.
Kitų metų Lietuvos vyčių Vi- 

durio-Centro apygardos suvažia
vimas įvyks gegužės 18 - 20 Day
ton, OH.

Vincas Gražulis

— LB St. Petersburgo apy
linkės socialinis skyrius birželio 
14 surengė pinigų investavimo 
seminarą. Informacinį praneši
mą padarė registruotas finansi
nių reikalų patarėjas Arūnas Ke- 
blys.

Čemauskas, Vincas ir taipgi 
Adelė, Agota ir Marija Cemaus- 
kaitės, kurios pačios arba jų įpė
diniai gali turėti paveldėjimo tei
sių į stamboką Connecticut val
stijoje mirusio Lulu Riker paliki
mą.

Dilis, Robertas, gyvenęs ar ir 
dabar tebegyvenąs Boston, 
Mass.

uždegtos jų atminimui.
11 vai. visi dalyvavo mišiose, 

po kurių klebonas kun Jim Ken 
nally prisaikdino naują vyčių Vi
durinio Centro apygardos valdy
bą

Tuoj po mišių buvo pietūs vie
tinėj lietuvių klubo salėj. Visi pa
sivaišino tikrai lietuviškai paga
mintu maistu. Tuomi suvažiavi-

Leščinskienė-Jonaitytė,kilusi Patys ieškomieji, jų vaikai
iš Krekštėnų km., Alytaus arba apie juos žinantieji ma- 
apskr., gyvenusi su sūnumis lonėkite rašyti Lietuvos Genera- 
Waterbury, Conn. liniam Konsulatui: Consulate

. _ . , General of Lithuania,41 West
Tuminauskas, Boleslovas. New Yor|< N y

kilęs iš Alytaus apylinkės ir gy- 1(X)24 
venęs Methuhen, Mass.

A.A. 
DUKRELEI REGINAI

mirus, mūsų mielus draugus Irenę ir Vytautę Jonynus, 
o taip pat sesutes Gražinę ir Dailę giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Mykolas ir Ona PaŠkeviciai

ST. PETERSBURG

— Prel. Jonas Balkūnas, tau
rus lietuvis ir kruopštus visuo
menininkas, išgyvenęs St. Pe- 
tersburge 12 metų, pablogėjus 
sveikatai, praeitais metais per
sikėlė į Matulaičio slaugymo na
mus. Putnam, Conn>, kur, š.m. 
gegužės 3-1 mirė. Prelatui prisi
minti LB St. Petersburgo apy
linkės valdyba nutarė surengti 
paminėjimą birželio 25. Už jo 
vėlę Šv. Vardo bažnyčioje buvo 
aukojamos mišios. Po pamaldų 
lietuvių klubo salėje akademiją

— Adolfo Armalio, veiklaus 
visuomenininko ir LB St. Peter
sburgo apylinkės socialinių rei
kalų skyriaus pirmininko bei Flo
ridos apygardos atstovo į LB ta
rybą, 75 gimtadienis paminėtas 
birželio 17 Madeira Beach Kapio 
restorane.

— Vasario 16-sios gimnazijai 
gęmti būręlis N v. 181, vadovau
damas K. Aro, liepos 5 per Balfą 
pasiuntė gimnazijai 874 dol. 
Taip pat 225 dol. pasiųsta Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Va
sario 16-tos gimnazijai remti 
centro komitetui (J. Matuse
vičiui).

Iš k. kun. Albertas J. Matulis, Šv. Mykolo lietuvių parapijos 
klebonas Bayonnėje, N.J., ir Tėv. dr.Tomas V. Žiūraitis, 
O.P., atšventęs savo kunigystės 50 metų sukaktį liepos 30 Šv. 
Domininko parapijoje VVashingtone.

mas su jais vyko So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje.

Gaila, kad publikos į koncertą 
nesusirinko tiek, kiek tikėtasi ir 
laukta. Ypač pasigęsta vidurinio
sios ir jaunosios kartos didesnio 
skaičiaus atstovų. Dvigubi jau
smai pynėsi širdyje kai scenoje 
matei jaunus veidus, o publikoje 
vyravo vyresniojo amžiaus vyrai 
ir moterys. O koncertas rengtas 
puošnioje salėje, tikintis, kad į 
jį atsilankys daugiau mūsų jauni
mo.

Organizatoriai atliko reikš
mingą darbą, pasikvietę Vo
lungės ansamblį koncertui, ku
rio surengimo išlaidos ne vi
siems būtų pakeliamos. Šia pras
me Tautinės Sąjungos Bostono 
skyrius atlieka tai, ko kiti 
neįstengtų atlikti. Taip skyriui 
pirmininkaujant Juozui Rente- 
liui, buvo iškviestas Los Angeles 
dramos teatras su vaidinimu, o 
dabar — Volungės ansamblis. 
Šiuo metu skyriaus pirmininku 
yra Romas Veitas.

Įdomi minėjimo programa

Bostono ramovėnų skyriaus 
valdybos ruošiamame Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minėji
me lapkričio 18, šeštadienį, 6 
vai. vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
pagrindiniu kalbėtoju bus Kario 
žurnalo redaktorius Balys Rau
gas iš Philadelphijos, o meninę 
programą atliks Clevelando vyrų 
oktetas su sol. Irena Grigaliūnai- 
te. Rytojaus dieną, sekmadienį, 
10 vai. 15min. Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne bus aukojamos mišios už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės, 
giedant Clevelando vyrų okte
tui.

Ramovėnų susirinkimas
Spalio 29 d. 12 vai. dienos 

mefil' So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos direktorių kam
baryje šaukiamas Bostono ra
movėnų susirinkimas, kuriame 
bus svarstomi įvairūs aktualūs 
reikalai, pirmoje eilėje susiję su 
rengiamu Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjimu.

Bostono žinios
Dovanų laimėtojai

Laisvės Varpo piniginio vajaus 
dalyviams suorganizuotų dova
nų paskirstymas įvyko spalio 1 
po koncerto programos. Trauki
mo keliu dovanos teko: 1. Lietu
vių federalinės kredito unijos

Taupos skirtoji taupymo sąskaita 
125 dol. sumoje — Genei Miko- 
nienei iš Cape Codo, 2. So. Bos
ton Savings Bank skirtoji taupy
mo sąskaita sumoje 100 dol. — 
kun. Albertui Abračinskui iš 
Brocktono, 3. Šviesiam Jadvygos 
Tumavičienės atminimui paau
koti 75 dol. grynais pinigais — 
Alfonsui Petručiui iš Cape Codo, 
4. Baltic Tours savininkų Algio 
ir Birutės Mitkų paukoti gintari
niai karoliai — Elenai Kačinskie
nei iš So. Bostono.

Kun. Albertas Abračinskas lai
mėtus 100 dol. paaukojo Laisvės 
Varpo tolimesniam išlaikymui ir 
tobulinimui. Kitos dovanos 
įteiktos laimėtojams.

Ieškoma

Vytautas Paliokas iš Anykščių, 
Lietuvos ieško savo pusbrolių ir 
pusseserių, kurių tėvai gyveno: 
Paul Palekas, sūnus Jono, 540 
North Tenth St., Philadelphia, 
o Juozas Palekas, sūnus Jono , 
522 N. 5th St., Camdon, N.Y. 
Jie išvyko į šį kraštą iš Lietuvos 
apie 1920 metus. Jų sūnūs ar 
dukterys prašomi atsiliepti adre
su: TSRS, Lietuva, 234930 
Anykščiai, Pionierių aikštė 17, 
Paliokas Vytautas, sūnus Jono 
arba Juozas Dabrega, 59 Flet- 
cher St., Brockton , MA 02402.

Auka Lietuvos reikalams

Inž. Juozas Rasys iš Cambrid- 
ge per Laisvės Varpą paaukojo 
laisvėjančios Lietuvos reikalams 
po 250 dol. JAV Lietuvių Bend
ruomenei ir Tautos Fondui, o 
Laisvės Varpo įsigytos aparatū
ros išmokėjimo reikalams 100 
dol. Tai ryškus pavyzdys, kaip 
gyvenantieji už Lietuvos ribų 
gali įsijungti į lietuvių tautos ve
damą kovą už savo laisvę ir pil
nos valstybinės nepriklauso
mybės atstatymą.

Šaulių Sąjungos sukakties 
minėjimas

Šiemet sukanka 70 metų Šau
lių Sąjungai, kuri buvo įsteigta 
1919 metais, kaip Lietuvos ka
riuomenės mūšių frontuose tal
kininkė ir rėmėja. Tą sukaktį pa
minės spalio 28, šeštadienį, Mai
ronio parke Shrewsburyje, prie 
VVorcesterio plačios apylinkės 
lietuviai. Minėjmą ruošia Naujo
sios Anglijos šaulių Trakų rink
tinė. Bostono ramovėnų valdyba 
kviečia visus ramovėnus įsijung
ti į minėjimą. Rinktinei vado
vauja Algirdas Zenkus.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM bangą 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Teta*. 
508 588-7209.

BRIlK-BV-mnil
Pastoge puiri both uiays

Fort, convenient.privatE, safe, 
Thnrs luhūt BnnKincBvmnn k, 
Greitai, prieinamai, privačiai, eeuglel, nemoka

mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti ) be n- " 

ką ar (uos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuo] j- 

z. traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini-
mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius

z J A* procentus, —;
"’Sr leidžiamus {statymų. 

Dėl lengvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

■AMbmca

ALFWCDW AMOMBALD

South Boston. 
Savings Bank<

THE IMtir

Tėv. dr. T. V. Žiūraičio kunigystės 50 metų sukakties jubiliejuje iš k. Tėvų Domininkonų 
Šv. Domininko vienuolyno viršininkas buvęs karo kapelionas, majoras Tėv. Edward 
M. Gaffney, O.P., šventės pamokslininkas, kolegijos profesorius Tėv.dr. Antanas A. 
Jurgelaitis, O.P., jubiliatas Tėv. dr. Tomas Vytautas Žiūraitis, O. P., Ona Bačldenė, 
dr. Stasys Bačkis, lietuvių diplomatijos šefas.Vaišės vyko vienuolyno valgomajame. 
Ant stalo Lietuvos trispalvė.

Artėja šventės. Kaip dovaną 
savo draugams bei artimie
siems užsakyk Darbininką.



DARBININKAS
NEW Redakcija..........(718) 827-1352

Adminlstr.......... (718) 827-1351

YORKE^
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

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

Lietuvos vyčių centro valdy
bos pirmas posėdis po seimo 
įvyks spalio 21, šeštadienį, 12 v. 
Šv. Jurgio parapijoje Philadelp- 
hijoje, Pa. Posėdį globoja centro 
valdybos dvasios vadas ir parapi
jos klebonas kun. Juozapas An- 
derlionis. Parapijos adresas: 
3580 Salmon St., Philadelphia, 
Pa. 19134. Tel. 215 739-3102.

Apreiškimo parapijos jauni
mo klubas, kurio moderatoriumi 
yra kun. Danielius Staniškis, 
savo mėnesinį pobūvį rengia 
spalio 20, penktadienį, 8 v.v. 
Apreiškimo parapijos viršutinėje 
salėje. įėjimo auka 4 dol. Gros 
“gyva” muzika koncertui ir šo
kiams. Bus atgaivos ir užkandžių 
bufetai. Renginio komitetas 
nuoširdžiai kviečia New Yorko ir 
apylinkės jaunimą dalyvauti.

Charles Katinas darbų parodą 
rengia Branduolys spalio 28 ir 29 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Bus išstatyta akvarelės ir pieši
niai. Paroda lankoma šeštadienį 
nuo 12 iki 6 v.v., taip pat ir sek
madienį, nuo 12 iki 6 v.v.

A. a. pianistė Julija Rajaus- 
kaitė-Petrauskienė bus prisi
minta mišiose, kurios bus auko
jamos Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje spalio 21, 
šeštadienį. Tą dieną sueina me
tai nuo jos mirties. Draugai ir 
pažįstami prašomi pasimelsti už 
jos vėlę.

Lionginas Drangauskas spa
lio 15, sekmadienį, ėjo per 
VVoodhaveno bulvarą ir buvo 
užkliudytas pravažiuojančios 
mašinos. Paguldytas Jamaica li
goninėje.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko skyrius praneša, kad 
kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiemet rengs Lietuvos neprik
lausomybės šventės minėjimą. 
Tokius minėjimus Altas rengė 
jau per 40 metų. Minėjimas bus 
surengtas Kultūros Židinyje 
Brooklyne. Minėjimui jau yra 
pakviestas iš Lietuvos dainų ir 
muzikos ansamblis, pakviesti ir 
kalbėtojai. Tikslesnė programa 
bus pranešta vėliau.

Kazimiera Prunskienė, eko
nomistė, dabartinės Lietuvos 
valdžios viceprezidentė, uoli ko
votoja dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, lapkričio 19 atvyksta į 
New Yorką. Ji yra žymi ekono
mistė, ekonominiais reikalais 
dažnai keliauja po Europą ir ki
tus kraštus. LB apygardos valdy
ba surengs susitikimą su ja 
Kultūros Židinyje. Ji atvyksta į 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą.

Martin Knorr, buvęs ilgame
tis New Yorko valstijos senato
rius, daug metų dalyvavęs Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimuose Kultūros Židinyje, 
mirė praeitą savaitę.

Livijos Lipaitės sukurta vazelė

KAS TA KERAMIKĖ IR JOS PARODA?

35-TA TRADICINĖ MOTERŲ KLUBO 
ŠVENTĖ VVATERBURY
įvyks spalio 28, šeštadienį, 7:30 v.v.
Šv. Juozapo parapijos salėje, John St. Waterbury, CT

LB NY apygardos valdyba 
posėdžiavo spalio 10, antradienį, 
Kultūros Židinyje ir aptarė eilę 
reikalų. Ilgai kalbėta apie Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą. Apygardos valdyba 
yra užsimojusi tokį minėjimą su
rengti, kad pagyvintų šventės 
minėjimų prasmę, sutelktų nau
jas pajėgas. Ir JAV Krašto valdy
ba pageidauja, kad apygardų ir 
apylinkių valdybos imtųsi inicia
tyvos ir rengtų minėjimus. Toks 
minėjimas rengiamas vasario 18. 
Vasario mėnesį buvo rengiama 
dailės paroda. Šiemet ji nebus 
rengiama, nes labai maža laiko, 
stinga ir darbo jėgos. Jei susida
rys sąlygos paroda bus surengta 
vėliau. Apygardos valdyba 
svarstė, kad reikia pertvarkyti ir 
apylinkes. Yra apylinkių, kurios 
nebeveikia, kurios silpnai vei
kia. Reikia susirinkti apylinkių 
valdybų asmenims ir tuo reikalu 
išsikalbėti, pertvarkyti apylin
kes. Toks susirinkimas numato
mas gruodžio 1, penktadienio 
vakarą.

Lietuvos menininkų iškilus 
koncertas rengiamas gruodžio 9 
Kultūros Židinyje. Rengia LB 
New Yorko apygardos valdyba. 
Koncerte programą atliks Vil
niaus operos solistas Vaclovas 
Daunoras, dramos aktorius ko
mikas Algirdas Gražys, pianistas 
Bekionis. Solistas V. Daunoras 
jau yra anksčiau lankęsis Ameri
koje, bet Kultūros Židinyje jis 
dainuos pirmą kartą. Aktorius 
Algirdas Gražys buvo atvykęs su 
Jaunimo Teatru ir čia visų dėme
sį patraukė savo komiškais pasa
kojimais apie pacukus. Iš čia jie 
koncertuos šiame Atlanto pa
kraštyje. Šia koncerto grandine 
rūpinasi LB apygardos pirminin
kas. Tolimesnėmis gastrolėmis 
jau rūpinasi Cbicaga.

Ona Vilenslds, Dorchester, 
Mass., ir šiemet atsiuntė 40 dol. 
už 1990 metus. Jau antri metai 
kaip ji prisideda prie spaudos 
rėmimo. Dėkojame.

Programoje — BERŽELIO šokly grupė Iš 
Hartfordo

Virginija A. Aleksandra
vičius, Boston, Mass., siųsdama 
metinę prenumeratą, pridėjo 30 
dol. spaudai palaikyti. Dosniai < 
aukotojai nuoširdžiai dėkojame.

Šokiai prie orkestro, skanios vaišės. 

Visi kviečiami!
LMK FEDERACIJOS 
WATERBURY KLUBAS

LIETUVIŲ FONDO 
KONCERTAS

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

PROGRAMOJE 
DALYVAUJA:

Linda Veleckytė — smuikininkė

Alvydas Vasaitis — pianistsBirutė Vizgirdienė
— sopranas

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 vykdomę lėšų telkimo vajų.

Vajus vyksta iki 1990 sausio mėn. 1 d.

Lietuvių Fondo koncertui rengti komitetas

*

Kultūros Židinio administra
cija taip pat prašo aukų, nes šiuo 
metu Kultūros Židinys yra dide
liuose finansiniuose s kūmuo
se. K. Židinio adminū acija irgi 
išsiuntinėjo laiškus st. prašymu 
paaukoti šiam reikaluiParduodamas namas Forest 

Parkvvay Woodhavene. S kam-s 
binti 718 296-2237.

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

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

Jčsų pinigai į Lietuvą siunčia
mi per banką į “dolerines” par-*' 
duotuves: tinka Jūsų giminių ap- , 
sipirkimui, automobiliams irpa-< 
likimams tvarkyti. Muito nėra, j; 
Romas Pūkštys, Transpak, Telef. j 
312 436- 7772, namų telef. 312j 
430 - 4145. i

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. •

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

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

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

GOVERNMENT SEIZhU 
VEHICLES from $100. Fords, 
Marcedcs, Corvcttcs, Chcvys, 
Surplus. Buycrs Guidc (1) 805- 
687-600. Ext S-4505.

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko klubas spalio 28 ir 
29 šeštadienį ir sekmadienį, 
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
rengia keramikos parodą. Šių ke
ramikos darbų kūrėja yra Livija 
Lipaitė iš Los Angeles.

Livija Lipaitė gimė Lietuvoje, 
mokytojų šeimoje. Amerikon at
vyko 1975 metais.

Skulptūrą ir keramiką studija
vo Teatro ir dailės institute Taš
kente Uzbekijoje. Studijas tęsė 
Vilniaus valstybiniame dailės 
institute, Califomijos valstybi
niame universitete gavo baka
lauro laipsnį iš dailiųjų menų ir 
tame pačiame universitete 1982 
įsigijo magistro laipsnį.

Keramikė Livija Lipaitė

Zigmas Raulinaitis, Mana- 
hawkin, N.J., redagavęs Kario 
žurnalą daugelį metų, visada pa
remia ir Darbininką. Jau keletas 
metų, kai mokėdamas metinę 
prenumeratą, atsiunčia po 50 
dol. Labai ačiū.

Skaityk ir platink Darbininką! '

Parodose dalyvauja nuo 1978 
metų, yra laimėjusi premijų ir 
atžymėjimų. Priklauso Ameri
kos keramikų draugijai, kolegi
jos meno draugijai Amerik .oje 
ir kitom meno sąjungom.

Šiuo metu gyvena ir dirba 
savo specialybėje Los Angeles.

New Yorke su savo darbais pa
sirodys pirmą kartą.

Visuomenė maloniai kviečia
ma atsilankyti į šią parodą.

LILIJOS LIPAITĖS
(Iš Los Angeles)

KERAMIKOS DARBŲ PARODA
įvyks spalio 28 ir 29
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Paroda atidaro: šeštadienj nuo 12 vai. Iki 9 v. v.

sekmadienį nuo 12 vai. iki 4 v. popiet 
Oficialus parodos atidarymas šeštadienj 6 v.v.
Po atidarymo — kava
įėjimas — auka
Parodę rengia ir maloniai kviečia visuomenę atsilankyti

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBAS

f

RENGIA NEPAPRASTĄ

FILMŲ VAKARĄ
LAPKRIČIO 4, ŠEŠTADIENJ, KULTŪROS ŽIDINYJE, 
361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 
PRADŽIA 7 V.V.

TAI BUS JAU 47-TASIS LAISVĖS ŽIBURIO RENGINYS.
FILMUOSE - PASKUTINIO METO REIKŠMINGI LIETUVOS ĮVYKIAI. JŲ TARPE:

• Lietuvoje Europos krepšinio čempionato 
50 metų jubiliejus;

• Tremtinių palaikų iš Sibiro grįžimas;
• Partizanų kaulų atkaslmas;
• Vysk. A. Bačklo vizitas Vilniuje;
• Rankų grandinės (Pabaltijo kelio) demonstracija;
• Trijų jachtų sutikimas Klaipėdoje;
• Futbolo rungtynės Lietuva prieš Švediją Ir kiti.

Po filmų — pobūvis. Veiks turtinga loterija, valgių ir gėrimų bufetai visose 
Kultūros Židinio salėse.

Maistą gamina EUGENIJA KEZIENĖ, šokiams groja BROLIŲ KEZIŲ orkestras, 
vadovaujamas VYTAUTO DAUGIRDO.

Baliui stalus galima Iš anksto užsisakyti pas Stasį Karmaziną 441-1252.
Visos vietos numeruotos. Bilietų kaina —10 dol. Jaunimui Iki 15 metų — 5 

dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti Iš anksto 
paštu. Čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotą su pašto ženklu voką siųsti Llthua- 
nlan Radlo Club vardu, 217-25 54 Avė., Bayslde, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI
NEW JERSEY (Area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6797 
A. Stankaltianė 942 - 2344 
D. Didžballenė 925-4761 
Iš New Jersey organizuojamas autobusas

ŠIAURĖS NEW YORKAS 
R. Bitėnas 914 961-7041

BROOKLYN, OUEENS (area code 718) 
N. P. Baltrullonls 297 - 0991

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9FMSEKMADIENIAIS9-10V.RYTO LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

A. Diržys 296 - 7385
Z. Jurienė 441 - 7831
E. Kezlenė 296 - 0798
R. Kazys 769-3300, 229 - 9134
M. Šallnsklenė 296 - 2244
Kasos įstaiga 441-6799

MASPETH
J. Adomėnas 718 497 - 5212


