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Lenkijos papildomus rinki
mus į senatą taip pat laimėjo So
lidarumo unijos kandidatai, nors 
balsuotojų skaičius buvo žymiai 
sumažėjęs. Solidarumas turės 99 
iš 100 senatorių, kurie turės 
teisę siūlyti įstatymus, tvirtinti 
seimo priimtus įstatymus ir kar
tu su seimu rinkti krašto prezi
dentą.

Vakariniam Kazachstane, 
ypač Novy Uzen mieste, gaujos 
su šaunamais ginklais, lazdom ir 
akmenim ginkluotų jaunuolių 
puolė policijos stotį, vandens 
tiekimo įmonę, krautuves ir ki
tas gyvybinės reikšmės įmo
nes, sustabdydami susisiekimą, 
prekybą ir darbą fabrikuose. 
Riaušės kilo dėl iš kitų respubli
kų importuotų darbininkų, ku
riem mokamas aukštesnis atlygi
nimas už vietinius. Kariuomenė 
tvarką atstatė. Esą trys užmušti.

Kinijoj buvo įvykdyta mirties 
bausmė 3 mirti nuteistiem dar
bininkam už jų dalyvavimą stu
dentų demonstracijose, o sos
tinėj Beijing kiti aštuoni studen
tai buvo nuteisti mirti už demon
stracijas.

JAV, rodydamos savo nepasi
tenkinimą Kinijos vyriausybės 
reakcija į studentų demonstraci- 

reigūnų pasitarimus ir stengsis, 
kad tarptautinės organizacijos 
atidėtų Kinijai paskolų svarsty
mą.

Graildjos min. pirmininko 
Andreas Papandreou vadovauja
ma socialistų partija parlamento 
rinkimus pralaimėjo, bet ir opo
zicinė Nauja demokratijos parti
ja, vadovaujama Constantine 
Mitsotakis parlamento daugu
mos nesudarė. Papandreou atsi
statydino, bet prezidentas pa
vedė jam sudaryti laikinę vyriau
sybę.

Irano parlamento pirminin
kas Hashemi Rasfanjani atvyko 
vizito į Sov. S- gą ir buvo labai 
šiltai sutiktas.

JAV nauja milžiniška Titan 4 
raketa išmetė į erdve paskutinės 
generacijos satelitą įspėti priešo 
pasirengimus branduoliniam 
ginklam panaudoti. -

Britanijos karalienė Eliza- 
beth II suteikė buv. prezidentui 
Ronald Reagan garbės riterio ti
tulą.

Kanada sutiko leisti JAV karo 
aviacijos bombonešiam vykdyti 
mokoTfteosius pratimus North- 
West teritorijos dykumose.

Buv. KGB viršininkas Vladi- 
mir Semičastny apkaltino kitą 
buv. KGB viršininką Juri Andro
povą padėjus Stalinui vykdyti 
valymus ir nekreipus dėmesio į 
Brežnevo eros metu vykusią ko
rupciją.

Europos Bendrosios rinkos 
valstybės išrinko naują Europos 
parlamentą, kuris šiuo metu 
turės tik patariamąją galią.

Sibire, Chabarovsko mieste 
prie Amūro upės vandens valy
mo įmonės paleido į erdvę nuo
dingų chloro dujų debesį, ir 70 
žmonių turėjo būti suteikta me
dicininė pagalba.

— The Star - Ledger dienraš
tis birželio 15 paskelbė AP pra
nešimą apie Baltijos valstybėse 
1941 m. birželio 14 vykusių trė
mimų paminėjimą, kurių metu 
kalbėtojai reikalavę nepriklauso
mybės ir bausmės išvežimų or
ganizatoriams.

Saugumo užverbuotas Trūso- 
vas Sergėjus, tarnavęs sanita
rinėje dalyje, būdamas neblai
vus, man prasitardavo, kad, jei
gu tikėsiu Dievą ir toliau taip tar
nausiu, namo negrįšiu.

Persekiojimai nesiliovė ir 
grįžus iš Sovietinės armijos, kra
tomis, tardymais ir kitokiais 
būdais. Pvz., buvau sulaikytas 
alytaus VAI viršininko Brusoko, 
neva padaręs autoavariją. Tai 
buvo apgaulė, nes VRS nebuvo 
nei sulaužytos mašinos, nei nu
kentėjusio asmens.

Visaip gręsina, kad 
nerinktų parašų

Apgaulingas iškvietimo tikslas 
buvo apkaltinti mane, kad rink
damas parašus už kalinių išlaisvi
nimą II Alytaus bažnyčioje, kei
kiausi ir trukdžiau tikintiesiems 
melstis. Kokia nesąmonė, juk aš 
niekad nesikeikiu, o tuo labiau 
bažnyčioje. Ir rinkėjų buvo’apie 
20 asmenų, kurie galėjo tai pa
liudyti. Tačiau saugumo nurody
mus teisėjas privalo beatodairiš
kai vykdyti, nes kitaip pats nu
kentės, todėl teismo pirminin
kas Sabeckis mane nubaudė 10 
parų arešto.

Taip pat buvau sulaikytas Ša
kiuose. Sulaikymo motyvas — 
įtarimas dalyvavus G 
apiplėšime. Tačiau tardymo 
metu per dvi su puse paras kri
minalinės paieškos viršininkas 
majoras nė puse žodžio neužsi
minė apie garažų apiplėšimą. 
Darydami asmeninę, mašinos ir 
draugui kratas, nepateikė proku
roro sankcijos, kratų neprotoko
lavo.

Kratų metu ieškojo tekstų su 
parašais ir tardymo metu gąsdi
no, kad daugiau parašų nerink
tume, nes tai yra nusikaltimas. 
Kaip matome, visur klasta, ap
gaulė, melas. Sulaikytas vienu 
motyvu, tardomas visiškai kitu. 
Dangstytis, dirbti ne savomis 
rankomis — tai KGB metodas.

Tyčia sugadino masinę, 
kad žūty vyskupas

1987 vasario mėn. teko daly
vauti kun. Juozapo Zdebskio 
mirties metinėse. Po metinių 
vežiau j Žagare vyskupą Julijoną 
Steponavičių. Atsikabinus auto 
mašinos vairo traukei, vos 
neįvyko avarija. Norėdamas pa
šalinti gedimą, pastebėjau, kad 
ir kita vairo traukė atšplintuota. 
Kadangi vairo traukės atsikabini- 
mo priežastis — atšplintuota ir 
atsukta veržlė, specialistų nuo
mone, tai savaime atsitikti ne
galėjo. Tuo labiau, kad mašinos 
važiuoklė ir stabdžių sistema 
prieš porą dienų buvo patikrinta 
Alytaus autoservise. Šią nelaimę 
norėjo suruošti kažkokios neaiš
kios piktos jėgos, kurios nori at
sikratyti vyskupu J. Stepona
vičiumi ir manimi.

Visa tai nesuderinama su bet 
kokiu žmogiškumu. Tokios siste
mos, kuri kėsinasi į tautų ir žmo
nių gyvybę ir laisvę, kariuome
nės-nariu būti negaliu.

3. Viena dar labai svarbi prie
žastis kurią esu minėjęs lapkričio 
23 d. pareiškime, yra Lietuvos 
okupacija, įvykdyta 1940. Šio gė
dingo Molotovo ir Ribbentropo 
pakto, žinomo visame pasaulyje, 
nuslėpti neįmanoma, ir kol bus, 
pavergtos Pabaltijo tautos, nuo
lat jis primins pasauliui, kokiu 
būdu “įstojo” šios tautos į Tary-

bų sąjungos sudėtį.

Nesitikiu, kad teismo 
sprendimas būtų teisingas

Taigi, Lietuvoje yra okupa
cinė kariuomenė ir jos priežiū
roje statytinė valdžia, teismai ir 
visos kitos organizacijos neat
spindi savo elgesiu teisingumo, 
bet vykdo užkariautojo valią”. 
(Tekstas trumpintas — Kronikos 
red. pastaba).

Baigus nagrinėti bylą, kalina
majam P. Gražuliui buvo suteik
ta galimybė pasakyti paskutinį 
žodį. P. Gražulis kalbėjo: “Ką aš 
galiu pasakyti paskutiniame savo 
žodyje? Neužilgo aš išgirsiu jūsų 
nuosprendį. Nesitikiu, kad jis 
būtų teisingas, nes tai neįmano
ma remiantis dabarties įstaty
mais, kurių reikėtų atsisakyti vi
siems laikams. Kaip krikščioniui 
man jūsų gaila, galbūt jūs būsite 
priversti pasielgti prieš savo lai
svą valią ir sąžinę.

Nieko aš jūsų neprašau, tik vi
liuosi Viešpačiui ir pasivedu 
maldom”.

P. Gražulis padėkojo tėvams 
už tikėjimą, broliams, seserims, 
svečiams, JAV senatoriui Moni- 
hemui už maldas ir paramą.

’garažų Teismo sprendimas
Po valandos pertraukos buvo jos
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Birželio 14, gedulo ir vilties diena, demonstracijos Vilniuje. Nešami plakatai, nukreipti 
prieš komunizmą ir okupaciją. Nuotr. V. Kapočiaus

MASKVA PRISIPAŽĮSTA, KAD
SLAPTIEJI PROTOKOLAI EGZISTUOJA

Sovietų vyriausybė netiesiogi
niai prisipažino, kad Molotovo- 
Ribbentropo pakto slaptieji pro
tokolai egzistuoja. Gegužės 25d. 
Pravda be komentarų išspausdi
no lenkų-sovietų istorijų komisi
jos pranešimą, “2-jo Pasaulinio 
karo genezė ir pradžia”, kuriame 
rašoma, kad remiantis tais proto
kolais Sovietų Sąjunga ir nacių 
Vokietija pasidalino Lenkiją, 
tuomi “rimtai pažeisdamos tarp
tautines normas” (The New York 
Times, 1989. V. 26). Pranešimas 
remiasi Vakaruose išspausdin
tais vokiečių diplomatiniais do
kumentais, bei jame tvirtinama, 
kad protokolų originalų dar ne
pavykę rasti sovietiniuose ir ki
tuose archyvuose. Slaptųjų pro
tokolų nutarimus apie Pabaltijo 
valstybes pranešimas nutyli.

Iki šiol sovietų valdžios atsto
vai stengėsi paneigti slaptųjų

' perskaitytas teismo nuospren
dis, kuriuo P. Gražulis buvo ap
kaltintas padaręs nusikaltimą pa
gal LTS P BK 211 str. 1 d. Jam 
paskirta 10 mėn. laisvės atėmi
mo bausmė. Baigus skaityti nuo
sprendį, P. Gražulis bandė 
kreiptis į salėje susirinkusius 
draugus, kviesdamas paminėti 
Vasario 16-ąją 10 dienų pasnin
ku. Tačiau prišokę civiliai ap
sirengę vyrai, užlaužė rankas, 
užgniaužė jam burną. P Gra
žuliui buvo keletą kartų suduota 
į veidą. Iš nosies pasipylė krau
jas. Saugumiečiai paėmė jį už 
rankų ir kojų, išnešė iš teismo 
salės.

Vėliau pasimatymo su broliais 
kunigais Antanu ir Kazimieru 
metu Petras Gražulis pareiškė 
kad tų grumtynių metu pareigū
nai panaudojo kažkokias chemi
nes medžiagas, kurios atėmė jam 
žadą ir paveikė sąmonę (pusė 
veido ir akis kelias dienas buvo 
paraudusi).

Sulaikyti keli aktyvistai
Teismo posėdžiui pasibaigus, 

gatvėje susirinkusius P. Gražu
lio draugus ėmė “saugoti” mili
cininkai su vilkiniais šunimis, 
netoliese buvo paruoštos aliar
mui' ir gaisrinės mašinos. Civiliai

(nukelta į 2 psl.)

protokolų egzistenciją. Neseniai 
buvęs Užsienio reikalų ministe- 
ris A. Gromyka pareiškė vokie
čių žurnalui Stern. kad tie \ aka- 
ruose rasti protokolai esantys

AMERIKOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA 
VĖL PRIMINĖ LIETUVOS KATALIKUS

Šių metų birželio 16 - 19 d. 
įvyko Amerikos Vyskupų Konfe
rencijos suvažiavimas Seton Hali 
universitete, South Orange, 
Nevv Jersey. Dalyvavo apie 3<X) 
vyskupų, jų tarpe šeši kardino
lai. Dalyvavo ir lietuvių vysku
pas Paulius A. Baltakis. OFM, 
kuris taip pat yra Konferencijos 
narys.

Šie suvažiavimai šaukiami re
guliariai du kartu per metus — 
birželio ir lapkričio mėn. Šiame

suvažiavime buvo svarstomi pa
storacijos klausimai: negrų, ita
liškai kalbančių ry šiai su Filipinų 
ir Korėjos Bažnyčiom. JAV ir 
Vietnamo santykiai ir k Buvo 
priimtas dokumentas, aptarian
tis teologų ir vyskupų santykius.

Buvo prisiminta ir Lietuvos 
Bažnyčia, kai vyskupas Baltakis 
perdavė kardinolo Sladkevičiaus 
padėką JAV vyskupams už jų so
lidarumą su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia ir rezoliucijas, reika-

JAV PABALTIJO POLITIKA "PER 
BAUKŠTI" — VVILLIAM SAFIRE

“FREETHE BALTICS”: “IŠ- vo-Ribbentropo pakto.
LAISVINKIT PABALTIE- Tuo k,ausimu vakar pasitei-
CIUS — taip pavadintas N’eu 
York Times gegužės 25 d. Pasi
rodęs autoriaus, publicisto ir bu
vusio prezidento Nixon’o kalbų
rašytojo VVilliam Safire o straips
nis, kuriame JAV-ijų vyriausyl>ė 
kritikuojama už perdaug “atsar
gią” politiką Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu.

Safire rašo, kad “narsus judėji
mas už nepriklausomybę” Pabal
tijo šalyse ir “kvapą užimantis” 
nesiskaitymas su Maskvos vieš
patija praėjo beveik nepastebė
tas Vakaruose, bet Maskva yra 
giliai susirūpinusi. Šią savaitę 
Kremlius pavedė akademikui 
teisininkui Pravdos skiltyse 
perspėti, kad toks “visiškas atsi
skyrimas” nuo Maskvos pateisi
na (vardais nepaminėtų) “sraig
tus priveržti geidžiančių” ir 
“tvirtos rankos reikalaujančių 
kietesnios linijos šalininkų griež- 
tą akciją. Kremliaus grąsinimas 
aiškus: “ suverenumas — ne tik 
kultūrinės autonomijos, bet ir 
nacionalinės laisvės siekis — 
iššauks grubų sovietų atsaką.”

Autorius kritikuoja JAV-ijų 
“šutvę, raginančią mus ne
drumsti vandens”, ir “užsičiaup
ti dėl neramumų komunistinėse 
šalyse , nes taip “kurstomos de
monstracijos iššauktų smurtin
gas represijas . Tie žmonės ragi
na “abi puses susitvardyti”, nors 
tiktai “centro tironija grąsina 
smurtu.

Safire tvirtina, kad toksai 
“bąukštus neutralumas negalio
ja Pabaltijo valstybių atžvilgiu — 
pabaltiečių iššūkis nėra “sovietų 
rekalas . Laisvos ir nepriklauso
mos Pabaltijo valstybės buvo 
Hitlerio neteisėtai padovanotos 
Stalinui. JAV ir kitos demokrati-

niekad nepripažino Moloto- 

suklastoti. Istorikų pranešimo iš
spausdinimas Pravdoje yra 
Kremliaus toliausias žingsnis 
prisipažinimo linkme, rašo The 
.Vrtf York Times. (Elta) 

ravau Valstybės Departamente, 
rašo Safire, ir gavau tokį oficialų 
atsakymą: “Jungtinės Amerikos 
Valstijos nepripažįsta jėga įvyk
dyto Pabaltijo valstybių įjungi
mo į Sovietų Sąjungą 1940 me
tais. Pabaltiečiai niekad nesusi
taikė su savo laisvės praradimu. 
Mes tvirtai remiam jų taikias pa
stangas atgauti savo pačių likimų 
kontrolę”.

Bet kai Safire ėmė toliau tei
rautis, kokia Departamento re
akcija į (Lietuvos AT) suverenu
mo paskelbimą, jis tesulaukė 
“blankaus” komentaro: “Mes 
dėmesingai ir palankiai stebime 
įvykių raidą . į jo klausimą apie 
“grėsmingą” perspėjimą Prav- 
doje jam buvo atsakyta “kraštuti
niu skiedalu”: “Ir tai yra kaitos 
dalis, prisitaikymas prie kaitos”.

“Taip kalbama, kai dar neap- 
sispręsta, ką daryti”, komentuo
ja Safire. “Prezidentas Bush gali 
daug ką padaryti, bet jo vyriau
sybė vis dar nesiima pagrindinai 
išbandyti sovietų imperijinių in
tencijų .

Amerikiečių autorius pabrė
žia, kad Pabaltijo atvejis skir
tingas nuo Gruzijos, Armėnijos 
ar net Ukrainos, nes JAV jas 
(“nelabai pagrįstai”) priskiria So
vietų Sąjungai. Pabaltijo tautų 
“veržimasis į laisvę turi skirtingą 
teisinį pagrindą. Pagal mūsų ofi
cialų nusistatymą, tai okupuotos 
šalys; mes turėtumėm parodyt 
bent tiek susirūpinimo jų ne- 
smurtingų piliečių gerbūviu, 
kiek mes rodom akmenų svaidy- 
tojams teritorijoje, kurią vadina
me okupuotu (Jordano) vakari
niu krantu. Tikėkimės, kad 
(mūsų) laikraščiai ateityje savo 
straipsniuose ims kalbėti apie 
sovietų okupuotą Rygą’.’

Safire pataria prezidentui 
Bush ui būti nuosekliu ir, pagal 
praėjusių 50-ties metų JAV poli
tikos principus, aiškiai pareikšti 
Gorbačiovui, kad Stalino nusi
kaltimų pasmerkimas juos ir to
liau tęsiant yra vaidmainystė: 
"Pabaltijo valstybių okupacija 
yra neginčijamas tarptautinis 
nusikaltimas, kuri reikia bema
tant ištaisyti”. Drauge su vyrau
jančiomis demokratinėmis vals
tybėmis. JAV prezidentas turėtų 
pakviesti Pabaltijo nepriklauso
mybės judėjimų vadovus “gar
bės stebėtojais dalyvauti šią va
sarą vykusiančioje viršūnių kon
ferencijoje ekonomijos klausi
mais; reikia viešai planuoti juos 
pakviesti į Vakarų sostines. 
“Juos išgarsindami, mes juos 
sutvirtinsime”.

“Prasidėjo didelė kova, jei 
mūsų vieta tėra nuošalėje, mes 
bent galime atsistoti ir valiuoti", 
baigia savo straipsnį VVilliam Sa
fire.

(Elta)

Airijos parlamento rinkimuo
se min. pirmininko Charles J. 
Haughey vadovaujama Fianna 
Fall partija surinko tik apie 43 
proc. balsų

Kinijos vyriausybei pradėjus 
griežtai elgtis su studentų de
monstracijų dalyviais, daugelis 
Kinijos diplomatų pasiprašė Va
karų valstybėse politinės globos 
ar pal>ėgėlio teisių.

laujančias respektuoti tikinčiųjų 
teises. Šios vyskupų rezoliuci
jos, drauge su spaudimu iš JAV 
ir kitų valstybių, be abejo, pa
veikė ir gal pagreitino įvykius 
Lietuvoje, kur šiuo metu tikin
čiųjų persekiojimas yra apma
lšintas ir jų teises pradėta re- 
sjx*ktuoti

Vyskupai atkreipė dėmesį į 
kard Sladkevičiaus pareiškimą 
30 Days korespondentui, kad 
dar telx*galioja stalininiai 1929 
metais išleisti priešreliginiai 
įstaty mai.



ATGIMSTANČIOS LIETUVOS PRAMONE 
ŠAUKIASI UŽSIENIO LIETUVIŲ TALKOS

Sį rašinį Darbininko redakci
jai atvežė Vytautas Alksninis, 
kuris viešėjo Lietuvoje 33-jų 
inžinierių, mokslininkų, biznio 
žmonių ekskursijoje. Su jais 
kalbėjo aktualiausiais šios dienos 
reikalais, kaip pakelti Lietuvoje 
mokslo bei technikos lygį, kad 
suklestėtų Lietuvos pramonė. 
Visos institucijos laukia pagal
bos, daugiausia literatūros.

Jų atsilankymo proga išeivijos 
lietuviams skirtoje radijo progra
moje kalbėjo Kauno politechni
kos instituto rektorius V. Do
markas. Šioje kalbje jis ir 
išdėstė, kas jiems labiausiai rei
kalinga.

Tos kalbos nuorašų V. Alksni
nis ir atnešė į Darbininko redak
cijų. Čia tų kalba spausdiname ir 
kviečiame, kas gali padėti at
gimstančiai Lietuvai.

J Savaitės |
| įvykiai $

Prancūzijos prezidentas 
Francois Mitterand, lankydama
sis Lenkijoj, pažadėjo naujų pa
skolų Lenkijos skolom paleng
vinti.

Libano teroristai paleido jų 
prieš 18 mėn. pagrobtų Belgijos 
gydytojų dr. Jen Cools.

Kubos organai areštavo revo
liucijos didvyrį ir buv. Kubos ar
mijų Etiopijoj, Angoloj ir Nika
ragvoj vadų gen. Amaldo T. 
Ochoa ir kt. 8 karininkus už ko
rupcijų.

Tūkstančiai vengrų iškilmin
gai palaidojo buv. Vengrijos su
kilimo metu min. pirmininko 
Imre Nagy ir kitų pakartų sukili
mo vadų palaikus. Jie buvo pa
karti ir jų lavonai užkasti 
kalėjimo kapinėse.

Solidarumo unija įteikė ten 
besilankančiam Prancūzijos pre
zidentui Franęois Mitterand 
Lenkijos ūkio atstatymo projek
tų, kuris per 3 m. kaštuosiųs 10 
bil. dol.

Kongresas atsisakė paremti 
prezidento George Bush planų 
aprūpinti ginklais nekomunisti
nius Burmos partizanus.

Sov. S-gos turistinis laivas 
Maksim Gorky į šiaurę nuo Nor
vegijos susidūrė su ledo lytim, 
ir į jį pradėjo veržtis vanduo. Ke
leiviai, kurių daugumų sudarė 
vokiečiai, buvo išgelbėti Norve
gijos laivų ir malūnsparnių.

Gedulo ir vilties diena Kaune. Tai buvo birželio 14, kai ten 
buvo paminėti 1941 metų birželio 14 didieji vežimai. Vėliavos 
prie Laisvės statulos. Nuotrauka V Kapočiaus
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Malonu kreiptis į Jus iš at
gimstančios Lietuvos. Malonu 
pasidalinti džiaugsmu, jog 
gaivūs pertvarkos vėjai kasdien 
griauna vis naujus stalinizmo 
įtvirtinimus. Per metus neat
pažįstamai pasikeitė Lietuvos 
žmonės, neatpažįstamai keičiasi 
ir visa mūsų gimtinė.

Tuos pasikeitimus ypač pajun
ti, kai susitinki mūsų tautiečius 
iš Amerikos ir kitų kraštų. Aiški
ni jiems: vakar buvo vienaip, 
šiandien — kitaip. Pajunti kiek 
daug padaryta, pamatai džiaug
smo ašarų svečio akyse ir kartu 
visa širdimi suprasti, jog tai tik 
mažas žingsnelis “vardan tos 
Lietuvos .

Inžinieriaus Donato Šato ini
ciatyva, Liaudies švietimo mi
nisterijos ir Kauno politechnikos 
instituto kvietimu dvi savaites 
Lietuvoje viešėjo 33 inžinieriai, 
mokslininkai, biznio žmonės iš 
įvairių Amerikos miestų. Jų vieš
nagė buvo labai darbinga. De
šimtys susitikimų su mokslinin
kais. įmonių vadovais, finansi- 
stais, jaunimu. Norisi nuošir
džiai padėkoti delegacijos vado
vui ir visiems delegacijos na
riams už triūsų, už gerų valių. 
Ypatingai džiugina tai, jog ir 
svečiai, ir visi susitikimuose da
lyvavę žmonės pajuto, jog būtina 
ieškoti įvairesnių bendradarbia
vimo formų tam, kad kiekvienas 
galėtume prisidėti prie Lietuvos 
ekonominio savarankiškumo at
kūrimo prie Lietuvos mokslo bei 
technikos suklestėjimo.

Sovietų Tass agentūra pirmų 
kartų oficialiai pripažino, kad 
195/ m. Uralo kalnų srities Če- 
labinsko mieste įvykus atomi
niam sprogimui, didelį žemės 
plotai buvo užnuodyti radioakty
viom medžiagom ir dešimtys 
tūkstančių žmonių turėjo būti iš
keldinti.

Nikaragvos vyriausybė nuo 
liepos 1 pradės reikalauti iš visų 
JAV piliečių įvažiavimo vizų.

Burma, atsižvelgdama į savo 
piliečių daugiaetniškumų, savo 
vardų pakeitė į Myanmar unijų, 
o sostinę Rangoon pavadino Yan- 
gon.

Sov. S-gos organai pradėjo 
kelti teisme bylas statybinin
kam, kurių Armėnijoj atliktos 
statybos sugriuvo per žemės 
drebėjimų.

Išryškėjo trys plačios bendra
darbiavimo vagos. Pirmoji — 
pasikeitimas informacija. Niu
jorkietis, banko sferos darbuoto
jas Vytautas Alksninis parodė 
sveikintinų iniciatyvų, ėmęsis or
ganizuoti centrų, kuris ateity 
padės aprūpinti žurnalais, kny
gomis, produkcijos katalogais 
Lietuvos inžinierius bei moksli
ninkus.

Mūsų institute šiam darbui 
vadovauja prorektorius Juozas 
Gecevičius. Aš tikiuosi, kad tau
tiečiai, kurie skaito mano šį pasi
sakymų, prisidės prie šios kilnios 
veiklos. Ponui Vytautui Alksni
niu] mes pateikėme sųrašų tų lei
dinių, kurie ypatingai svarbūs 
mūsų daugiatūkstantiniam insti
tutui. Si informacija iš instituto 
bus perduodama ir į Lietuvos 
pramonės įmones, kitus institu
tus.

Antroji bendradarbiavimo for
ma — tai pagalba kuriant naujas 
technologijas, kuriant bendras 
įmones ir pan. Mūsų institute 
dirba patys kvalifikuočiausi visų 
respublikos pramonę atstovau
jantys specialistai. Jie gali tapti 
konsultantais ir savotišku tiltu 
tarp išeivijos specialistų ir res
publikos pramonės įmonių. To
dėl aš kviečiu išeivijos techninės 
minties žmones atvykti į mūsų 
institutų, Susitikdami su mūsų 
profesūra, pramonės konsultan
tais. jūs geriau galėsite prisidėti 
prie atgimstgančios Lietuvos 
pramonės atkūrimo.

Trečioji bendradarbiavimo 
vaga — tai pagalba jaunimui 
siekti žinių geriausiuose Ameri
kos universitetuose. Kol kas sun
kiai skinasi kelių mūsų planai pa
siųsti talentingiausius Lietuvos 
jaunuolius ir jaunuoles mokytis

P * . , . „ . ... dyto 1988.II.2 Kapsuko Liau-
Is Lietuvių Katalikų teisme.

Bažnyčios Kronikos p 9ražu,is atsisakė išvykti į
J ’^pec. karinius apmokymus, moty

vuodamas tuo, kad jo krikščio-(atkelta iš 1 psl.) 
apsirengęs saugumietis nuro
dinėjo milicininkams, kų iš lau
kusių žmonių būrio reikia suim
ti.

Taip buvo sulaikyti keletas ak
tyvesnių katalikiškojo sąjūdžio 
dalyvių: Gargždų vargonininkas 
A. Bumbulis (vėliau nubaustas 
20 rub. bauda), Sasnavos klebo
nijos šeimininkė Bronė Valai
tytė, Gardašių parapijos zakristi
jonas Gintas Sakavičius, šiaijjie- 
tis Vincas Danielius, irkapsukie- 
tis Matulaitis buvo nubausti 15 
parų arešto. Antanas Dapkūnas, 
atvykęs į teismų iš Alytaus, buvo 
nubaustas 10 rub. bauda.

Sukrėsti brutalaus teismo 
sprendimo

Po teismo, protestuojant prieš 
neteisingų KGB susidorojimų su 
P. Gražuliu, buvo renkami pa
rašai po pareiškimu TSKP GK 
Generaliniam Sekretoriui Gor
bačiovui. Pareiškime rašoma: 
“Esame sukrėsti brutalaus teis
minio susidorojimo su katalikų 
jaunuoliu Petru Gražuliu. įvyk-

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

KULTŪRINIO GYVENIMO
»

— Poeto Adomo Mickevičiaus, 
gimimo 190-as metines atšvęsti 
Kauno visuomeninis poeto mu
ziejus pertvarko eksponatus, 
poeto parašytas ir skaitytas kny
gas. Muziejus įkurtas prieš 30 
metų Kaune, prie rotušės aikš
tės. Jo vadovė mokytoja B. Sas
nauskienė džiaugiasi, kad yra ga
vusi įvairių eksponatų iš lietuvių 
ir pravažiuojančių lenkų.

— Vilniuje balandžio 24 “Pa
baltijo teatrų pavasaris" išdalijo 
savo apdovanojimus. Didelė jų 
dalis atiteko Lietuvos valstybi
nio akademinio dramos teatro 
spektakliui — V. Kukulo ir R 
Tumino “Čia nebus mirties” — 
bei jo kūrėjams. Spektakliui pa
skirtas pagrindinis festivalio pri
zas — Melpomenės statulėlė, 
dailininkė pelnė apdovanoiima 

į užsienį. Tai daugiausia finan
sinės problemos. Todėl tikimės 
išeivijos pagalbos išrūpinant 
mūsų studentams stipendijas 
Amerikos universitetuose, o 
mes atveriame duris jaunuo
liams ir merginoms iš Amerikos. 
Svarbu taip pat pagalba ir 
keičiantis profesoriais, bei 
dėstytojais. Nėra abejonės, jog 
toks pasikeitimas duos brandų 
derlių.

Ir paskutinė mintis, kurių aš 
noriu pasakyti Jums, brangūs 
tautiečiai. Mes, dirbantys Lietu
voje, suprantame, kad mūsų 
visų problemų niekas kitas 
neišspręs. Mes patys turime la
bai nuoširdžiai, labai intensyviai 
dirbti atgimstančios tautos labui, 
tam skiriant visų turimų intelek
tualinį potencialų. Mes patys tu
rime įrodyti, kad esame verti 
bendradarbiavimo partneriai. 
Per metus atsisakėme mūsų 
kraštui nebūdingas hieraldikas. 
Pakeitėm gatvių pavadinimus, 
atstatėme brangiausius, anks
čiau nugriautus paminklus. Pa
kelti gi Lietuvos mokslų ir pra
monę prireiks dešimtmečių. Tad 
mūsų laukia ilgas bendras dar
bas. Dar kartų ačiū tiems, kurie 
jau užmezgė ryšius su mūsų ins
titutu. Kviečiu visus įvairiapu
siškai bendradarbiauti. Lauksi
me Jūsų laiškų, lauksime Jūsų 
mūsų Politechnikos institute.

V. Domarkas
Kauno politechnikos 

instituto rektorius.
-o-

Knygas, žurnalus, katalogus ir 
kitų informacijų siusti: Prof. Juo
zas Gecevičius, Kaunas Poly- 
technic Institute, K. Donelaičio 
73, Kaunas, Lithuania, 233006.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose rūkaluose. 134 
Wsst St, Slmsbury, Conn., 06070. Tai. 203 651 - 0261.

8HALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbreat 
p*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotu veš. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. INrter^urg Bjach. Fla. 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garde n Tavern. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlai pietūs. Pirmas 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209.
— --------------------------------------- - M------------------------------------------------R,.» J

n

niška sąžinė neleidžia dalyvauti 
armijoje, kuri lieja nekaltų krau
jų Afganistane, kuri yra okupa
vusi jo Tėvynę Lietuvą ir gina 
ateistinę ideologijų, persekioja 
Bažnyčių.

Šių principų padiktuotų atsisa
kymų teismas pripažino “vengi
mu vykti į karinius pratimus dėl 
savanaudiškų paskatų, be svar
bios priežasties”.
i . ’

i Niekinti žmogaus sąžinės įsiti
kinimus, tuo labiau kaltinti sava
naudiškumu jaunuolį, einantį į 
kalėjimų — nehumaniška ir amo
ralu. Kitose socialistinėse šalyse 
svarstoma ir suteikiama alterna
tyvinės tarnybos galimybė asme
nims dėl sąžinės ar religinių įsi
tikinimų negalinčių tarnauti ka
riuomenėje su ginklu rankoje. 
Reikalaujama tokių galimybę nu
statyti ir Tarybų Sąjungoje, o Pe
trų Gražulį nedelsiant išlaisvin
ti”.

Po šiuo pareiškimu 17 parapi
jų buvo surinkta daugybė pa
neš ų.

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik angių 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Bivd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

Vardas, pavardė ...........     -.________

Numeris, gatvė ...................  ■■................. „......... .................

Miestas, valstija, Zip------------------------------------------------------

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR _ NEMOKAMAI 

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

«6 - M SO ST MIOPI.E VI MACE. Ųl EE\S X Y 
PIIONES (7IS) 32(5 - I2S2 32(5 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

už scenografijų, o kompozitorius 
F. Latėnas — už muzikų. Paskir
tos premijos už geriausius vaid
menis.

— “Lietuvos” ansamblis pa
minėjo ypatingų sukaktį Vilniaus 
sporto rūmuose. Tai 7000 kon
certas! Žiūrovai nuoširdžiai 
priėmė lietuvių kompozitorių, 
poetų, dailininkų, choreografų 
kūrybos deimančiukus, kuriuos 
pateikė šiame koncerte “Lietu
va”. Tai ne etnografinis, bet pro
fesionalus menas, tačiau subran
dintas lietuvių liaudies kūrybos. 
Jame skambėjo Švedo, Dvario
no, Pilypaičio, Sasnausko, Klo
vos, Kutavičiaus, Juozapaičio, 
Bražinsko, Povilaičio dainos, Pa
sibaigus koncertui, visi kartu su
stoję dainavo “Lietuva brangi".

------------------------- ■ i r
VYTIS

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Pagalba atgimstančiai Lietuvai
Su tėvyne Lietuva prasidėjo 

gana gyvas judėjimas. Daugybė 
iš ten čia atvyksta, ir iš čia daug 
ten nuvažiuoja. Pamažu ryškėja 
dabartinė padėtis, žmonių nusi
teikimai, ateities planai.

Lietuva dar tebėra okupuota, 
bet joje daug kas pasikeitė, pasi
keitė net labai radikaliai. At
sikūrė daugybė organizacijų, su
sikūrė naujos. Išaugo, išsiplėtė 
spauda. Salia tų laikraščių, kurie 
anksčiau buvo leidžiami su val
džios pritarimu, dabar eina 160 
laikraščių. įsivaizduokite, kaip 
ten suklestėjo žumalizmas, kiek 
ten iškeliama naujų idėjų, kaip 
viskas ten verda ir kunkuliuoja.

Tauta veržiasi pirmyn. Tauta 
persitvarko, kad būtų pajėgi to
liau gyventi, kurti, statyti. Čia ji 
ir susiduria- su daugel sunkumų 
— trūksta lėšų, aparatūros, išsi
mokslinimo.

Vakarų pasaulis po Antrojo pa
saulinio karo labai išsivystė. Pa
daryti istoriniai nauji išradimai, 
kurie pakeitė gyvenimo stilių, 
nepaprastai iškėlė ir išplėtė 
mokslų. Ne taip seniai prasidėjo 
kompiuterių amžius, kuris pri
sidėjo prie aukšto technologijos 
išvystymo.

Persitvarkanti Lietuva ir sie
kia kuo aukščiausio mokslo, ko 
didesnės ir aukštesnės technolo
gijos, kuo platesnės ir gaivesnės 
meninės kūrybos. Išmeta laukan 
vadovėlius ir rašo naujus. Perrašo 
visų literatūrų. Jų pačių balsai 
kalbėjo, kad visa sovietinės epo
chos sukurtų literatūrų reikia iš
mesti, nes jį parašyta nurodant 
partijai, KGB agentams.

Kai palyginame su praeitimi, 
tai mūsų padėtis dabar yra ge
resnė, nei po Didžiojo Vilniaus 
seimo, kuris buvo 1905 metais. 
Turime kur kas daugiau mokytų 
žmonių, esame kur kas kūrybin- 
gesni, labiau susicementavę, su
kaupę kur kas didesnę jėgų. 

Todėl ir reikia žengti pamažu, 
atsargiai, bet tvirtai siekti to pa
ties tikslo — tautos nepriklauso
mybės. Kiekviena pakopa ta 
kryptim jau yra laimėjimas. O tų 
pakopų nužengti reikės dar labai 
daug.

Čia prisimena pasaka, apie 
gulbę, kuri buvo nelaisvėje, ne
tekusi sparnų. Girdi ji skrendant 
kitas gulbes ir prašo, kad jai nu
mestų bent po vienų plunksnų, 
tada ji pasidarys sparnus ir galės 
skristi.

Ir lietuvių tauta, visa Lietuva, 
yra kaip ta gulbė, — netekusi 
sparnų. Ir ji prašo mūsų ir iš 
mūsų laukia numesti bent vienų 
plunksnelę, kad ji irgi galėtų 
užsiauginti sparnus. ;

Kai baigiantis Pirmajam pa
sauliniam karui kėlėsi tauta, su 
kokiu entuziazmu jos prisikėli
mų rėmė Amerikos lietuviai. Iš
leido visokius paskolos lakštus, 
aukas rinko kiekviena prbga.

Tų aukų reikalinga ir dabarti
nė Lietuva. Štai neseniai Lietu
voje lankėsi inžinierių ekskursija 
ir parvežė jų prašymus. Prašo 
knygų, žurnalų, kad galėtų siekti 
aukštosios technologijos. Kauno 
Politechnikos Instituto rekto
riaus žodį spausdiname šiame 
Darbininko numeryje.

Kiek teko girdėti, latviai irgi 
labai efektyviai įsijungė į savo 
krašto atstatymo darbu s. Važiuo
ja jų profesoriai ir ten skaito pa
skaitas, sudaromos sąlygos atsi
kviesti latvių jaunimų pasimoky
ti Amerikos universitetuose.

Laikykimės savo Jstikinimų, 
kad Lietuva turi būti laisva ir 
padėkime kraštui siekti to pa
ties. Padėkime atstatyti jų ap
griautų gyvenimų padėkime iš
vystyti jų mokslų kūrybų, tech
nologijų.

Čia reikalinga organizuota 
veikla. O tų veiklų taip koordi
nuoja Lietuvių Bendruomenė.

i (Tąsa iš praeito numerio)

Didžioji dalis mūsų bažnyčių 
dama būti vėl laisva ir vėl atkurti 
laisvų ir nepriklausomų Lietuvos 
valstybę.

Toji kova nuo pirmosios sovie
tinės okupacijos dienos iki pasta
rųjų metų buvo lydima areštų, 
teismų, įkalinimų kalėjimuose, 
lageriuose ir specialiose psichia
trinėse ligoninėse, trėmimų, 
žudymų, diskriminacijos ir įvai
rių kitų persekiojimo būdų. Visa 
tai vienaip ar kitaip palietė di-
desnę pusę Lietuvos gyventojų.

Dabar, pasinaudodama sunkia 
Sovietų Sujungtos ūkine ir eko
nomine padėtimi, visa pavergtOr 
ji lietuvių tauta energingai paki
lo į atvirų ir ryžtingų kovų prieš 
Maskvos šeimininkavimų Lietu
voje ir visiškų nesiskaitymų su 
pavergtos lietuvių tautos intere
sais.

1988 metų vasarų Lietuvoje 
prasidėjęs judėjimas per keletu 
mėnesių apėmė visų kraštų. To 
judėjimo priešakyje stovi organi
zacija, pasivadinusi Persitvarky
mo Sųjūdžiu.

Tik tokiu būdu bus išvengta įvai
rių nesklandumų. Jau nebegali
ma užsikimšti ausų, akių už
dengti ir nieko nematyti. Tėvy
nėje Lietuvoje pavasaris drebina 
žemę, ir mes turime jungtis į tų 
pavasarį savo ekonominiu 
pajėgumu.

Išeivija yra sukaupusi daug 
milijonų. Tegu to kapitalo bent 
dalelė tenka gyventi žengiančiai 
Lietuvai!

Vilniuje atstatyti Trys kryžiai. Birželio 14 susirinko žmonės į jų pašventinimų. Trys 
kryžiai Vilniuje buvo pastatyti 1916 metais. Architektas A. Vivulskis. Nuotr. V. Kapočiaus

LIETUVA SIEKIA NEPRIKLAUSOMYBĖS
Vytauto Skuodžio kalba Paryžiaus konferencijoje: “Sovietų 
bloko demokratinė alternatyva" (gegužės mėnesio 9 -10 d.)

Sųjūdžio artimiausias tikslas 
yra, skaitantis su realiomis sųly- 
gomis ir galimybėmis, iškovoti 
Lietuvai visiškų savarankiškumų 
ir nepriklausomumų nuo Mask
vos beveik visose srityse.

Tai, kas dabar Lietuvoje vyks
ta, yra tikra, tačiau taiki revoliu
cija. Jau pasiekta daug svarbių 
laimėjimų, kurie sustiprino lie
tuvių tautinį sųmoningumų, tau
tinę savigarbų, pasitikėjimų savo 
jėgomis toliau siekiant pilie
tinės, tautinės, religinės, ekono
minės, kultūrinės, kūrybinės, 
švietimo ir kitų laisvių, kurių 
viršūnėje — politinė laisvė ir ne
priklausomos Lietuvos atkūri
mas.

Sųjūdžio veikla ir jo pasiekti 
laimėjimai sukėlė visuotinį lietu-^ 
vių tautinį atgimimų. O tai dar 
labiau sustiprino tautos ryžtų ko
voti už visiškų savarankiškumų ir 
laisvę.

Tiktai dabar Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje vysktantys judėji
mai atkreipė viso pasaulio 
dėmesį. Tie judėjimai daro tam 
tikrų netiesioginį poveikį ir ki
toms Sovietų Sųjungoje esan
čioms tautoms, jų tarpe ir balta
rusiams, kurių atstovų, deja, šio
je konferencijoje nėra. Kai kas 
mėgina įžiūrėti tokių įtakų net 
Tibetui.

Deja, pasaulis dabar tiktai ste
bi Pabaltį, spėlioja, prie ko visi 
tie įvykiai prives, ir toliau palie
ka savieigai.

Būtų klaidinga manyti, jog 
Lietuva, siekdama visiško sava
rankiškumo, norėtų amžinai pa
silikti Sovietų Sųjungos 
sudėtyje, kaip tai kai kam atro
do, sprendžiant iš kai kurių 
Sųjūdžio dokumentų. Tai žino ir 
Maskva. Todėl praėjusių metų 
pabaigoje skubėjo įvesti tam tik
rus pakeitimus dabar veikiančio
je TSRS Konstitucijoje, iš jos 
pašalinti straipsnį, leidžiantį sų- 
junginėms respublikoms iš 
TSRS išstoti. Protestuojant prieš3' 
šį sumanymų, Lietuvoje per vie
nų savaitę buvo surinkta beveik 
du milijonai parašų. Tiek pat pa
rašų buvo surinkta Latvijoje ir 
Estijoje. O tai jau savotiškas tų 
kraštų referendumas, ginant iš
stojimo iš TSRS teisę.

Lietuvoje dabar veikia daug 
atvirų, tačiau valdžios akimis 
žiūrint, neoficialių organizacijų. 
Iš jų šiuo metu po Sųjūdžio po
puliariausia yra Lietuvos Laisvės 
Lyga, įkurta prieš 11 metų. Jos 
vadovaujantis organas yra Tau
tinė Taryba. LLL atvirai ir tiesiai 
reikalauja Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo, o tuo pačiu ir 
atsiskyrimo nuo TSRS jau dabar. 
Šia idėja dabar gyvena absoliuti 
dauguma Lietuvos gyventojų, 
gerai suprasdami, kad labai 
svarbūs politiniai reikalai yra iš
sprendžiami ne iš karto.

Lietuvių tauta reikalauja, kad 
po Stalino ir Hitlerio susitarimo, 
apiforminto slaptu Molotovo - 

Ribbentropo paktu, penkias
dešimtmečio proga visos pasau
lio valstybės, kurios vertina ir 
gerbia savo pačių laisvę, paska
tintų Sovietų Sųjungų oficialiai 
pripažinti tų sutartį politiniu nu
sikaltimu ir kaip tokių — pa
skelbtų negaliojančia. Tų patį 
turi padaryti ir abiejų Vokietijos 
dalių vyriausybės. Tokio reikala
vimo pagrindas yra ir tai, kad So
vietų Sųjunga 1940 metais, oku
puodama Lietuvų, Latvijų ir 
Estijų, sulaužė Lenino vadovau
jamos Sovietų Rusijos vyriau
sybės 1920 metais pasirašytas 
taikos sutartis su Pabaltijo res
publikomis ir Sovietų Sųjungos 
1926 rugsėjo 28 dienos nepuoli
mo sutartį su Lietuva.

Lietuvių tauta prašo, kad lais
vojo pasaulio kraštai ir jų vyriau
sybės atrastų būdus paveikti So
vietų Sųjungų, kad ji jau dabar 
nustotų kištis į Lietuvos vidaus 
reikalus ir leistų Lietuvai tvarky
tis visose srityse taip, kaip jai 
pačiai atrodo geriau. Tam pa
grindų duoda Atlanto Charta, 
žmogaus teisių nuostatai ir Jung
tinių Tautų paskelbti visuotiniai 
dėsniai.

Lietuvių tauta reikalauja, kad 
jai būtų pripažinta teisė būti sa
varankiška visose srityse iki vi
siško atsiskyrimo nuo TSRS ir 
prašo visus laisvojo pasaulio 
kraštus šį reikalavimų visais 
būdais remti.

Lietuvių tauta primena pasau
liui, jog svarstant Lietuvos atsi
skyrimo nuo TSRS klausimų, 
koks nors referendumas Lietu
vai nereikalingas, nes ji prie 
TSRS buvo prijungta, panaudo
jant karinę jėgų. Lietuvos vadi
namojo “laisvanoriško prisijun
gimo farsas iš anksto buvo su
režisuotas Maskvoje.

Lietuva primena pasauliui, 
jog Sovietų Sųjungoje demokra
tijos dar nėra. Ir jos nebus tol, 
kol krašto valdymų monopoli
zuos jau 70 metų šių kolonijinę 
imperijų valdančioji Komunistų 
partija.

Lietuvių tauta laiko, jog mora
linę atsakomybę dėl Lietuvoje 
atnaujintų persekiojimų, sustip
rintų įvairių suvaržymų ir repre
sijų, ko galima tikėtis, turės pri
siimti ir Vakarų kraštai, kurie da
bar parodė norų savo finansais ir 
technologija prisidėti prie sovie
tų sųjungos ūkio ir ekonomikos, 
o tuo pačiu ir prie jos ekspan
sinės galios sustiprinimo.

Mete* L Saosis 1889 m.
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Prof. J. Žilevičius Lietuvos 
himno aptarimų baigia tokiu sa
kiniu. “Testiprina mus dabar ir 
visais laikais Vinco Kudirkos 
himno turinys ir melodija !

Tauta melodijų įsisavino ir 
pamėgo. Lengva ji, nesudėtin
ga. Šitame melodijos apvalkale 
himnas lengvai pasiekia tautos 
mases. Himnų giedu chorai, visa 
salė, ir visus pakiliai nuteikia. 
Čia nereikia solistų, kurie su
gebėtų išdainuoti sunkias melo
dijų vietas. Todėl himnas mums 
ir brangus ir mielas.

Tuo ir baigėme Varpo ir Ku
dirkos raštų bei jo veiklos apžval
gų. Čia noriu priminti, kad grei
tai išeis plati monografija apie 
Vincų Kudirkų.

Aleksandro Merkelio darbas

Great Necke prie New Yorko 
gyvena Aleksandras Merkelis, 

kuris yra parašęs rūpestingai pa
rengtų monografiją apie Vaiž
gantų, prezidentą An tanų Sme
tonų. Taip pat jis parašė išsamių 
ir plačių monografijų apie Vincų 
Kudirkų.

Šiai monografijai medžiagų 
pradėjo rinkti senokai, dar Lie
tuvoje būdamas. Jos atskiras da
lis yra skelbęs spaudoje, rašęs . 
platesnius straipsnius apie V. 
Kudirkų. Dabar monografijos 
reikalai yra išjudėję.

Knyga renkama Chicagoje. Ji 
turėtų pasirodyti dar šį rudenį. 
Išleidimu rūpinasi Kudirkos gi
minės — Kudirkos sesers vaikai, 
Grigaitis, kuris gyvena Chicago- 
je, ir poetė Kotryna Grigaitytė- 
Graudienė, gyvenanti Milltown, 
N. J. Knyga tikrai turės didelį pa
sisekimų, nes dabar yra Varpo 
šimtmetis, Lietuvoje vyksta toks 
platus tautinis atgimimas. Ku
dirkos Tautiška giesmė vėl grįžo 

į gy venimų, tai knyga apie himno 
autorių yra labai laukiama.

Ta proga dėkojame Aleksan
drui Merkeliui, kuris skyrė daug 
laiko ir su didele meile parašė šį 
veikalų. Taip pat noris čia pri
minti, kad Aleksandras Merkelis 
baigia kitų didelę monografijų 
apie Vydūnų.

Apie Kudirkos pavardę
Kai 1958 metais buvo minima 

Vinco Kudirkos gimimo šimtme
tis, išeivijos spaudoje pasirodė 
eilė straipsnių apie Kudirkų. 
Aidų žurnalas išleido net spe
cialų numerį. Pijus Grigaitis, 
Naujienų redaktorius, irgi pa
skelbė gana įdomios medžiagos. 
1958 metų gruodžio 31 dienos 
numeryje rašė apie savo susitiki
mų su Vincu Kudirka. Tų prisi
minimų gale pridėjo paaiškinimų 
apie Kudirkos pavardės kilmę.

Ten Pijus Grigaitis rašo, kad 
jis maždaug 1928 metais viena
me kažkurio Lietuvos valdžios 
departamento leidžiamo žurnalo 
numeryje užtiko poeto Oskaro 
Milašiaus straipsnį apie dr. Vin
cų Kudirkų.

Oskaras Milašius, buvęs Lie
tuvos ministeris Paryžiuje, 
žymus poetas ir kritikas, rašęs 
tik prancūziškai, tame straips
nyje minėjo, kad jis stengėsi 
išaiškinti Kudirkos pavardės 
reikšmę. Kalbininkų nuomone 
kalboje nesu nė vieno žodžio, iš 

kurio ta pavardė galėjo kilti. Taip 
pat nesu nei slavų nei germanų 
kalbose.

Poetas Milašius patyrė, kad 
panašių kaip Kudirkos, pavar
džių pasitaiko Prancūzijoje. Be
tyrinėdamas istorijų vienos šei
mos, kurios pavardė panašiai 
skamba, jisai surado provincijos 
miestelį, iš kurios buvo kilę tos 
šeimos senoliai. Poetas Milašius 
ten ir nuvyko pastudijuoti to 
miestelio senuosius dokumen
tus.

Milašius surado gimimo met
rikas trijų brolių, kurių pavardės 
buvo Ceuderque ir kurie tarna
vo imperatoriaus Napoleono ar
mijoje ir su ta armija 1812 žygia
vo į Maskvų.

Kai Napoleonas pralaimėjo 
karų, kai jo armija buvo demobi
lizuota, trys broliai, išlikę gyvi, 
sugrįžo į savo tėvų ūkį. Tada 
Prancūzija buvo suvargusi, mo
kesčiai buvo dideli, buvo sunkus 
ūkininkų gyvenimas.

Tada tie trys karo veteranai, 
trys broliai, Couderques, nutarė 
emigruoti į tų kraštų, per kurį jie 
buvo du kartu perėję su Napo
leono kariuomene. Jie atsiminė, 
kad Lietuvoje yra derlinga že
mė, kurioje būtų galima patogiai 
įsikurti, pradžiai turint šiek tiek 
pinigų.

Jie gavo kiekvienas savo dalį 
iš tėviškės, išsiėmė pasus ir iške
liavo. Milašius rado miestelio 

dokumentuose pažymėtų ir lai
kų, kada jie išvyko iš valsčiaus. 
Tai buvo 1815 ar 1816 metai.

Prancūziškai Couderques iš
tariamas kaip Kuderko. Kirtis 
krinta ant “e”, “o ištariama 
trumpai. Iš to ir kilo lietuviška 
lytis — Kudirka.

įsikūrė Zanavykuose ir 
Kapsuose

Oskaras Milašius susekė ir 
vietas, kur Lietuvoje apsigyveno 
tie trys prancūzai ūkininkai, Na
poleono armijos veteranai. Du 
apsigyveno Zanavykų krašte — 
Zųsinų kaime ir Ramoniškių kai
me. Trečias — Kapsuose — 
Paežerių kaime.

Dr. Vincas Kudirka yra kilęs 
iš Paežerių Kudirkos. Todėl jis ir 
vartodavo slapyvardę — Kapsas. 
Ramoniškių Kudirkos ūkis buvo 
pusiaukelyje tarp Griškabūdžio 
ir Naumiesčio.

Visi Kudirkos, kiek jų buvo 
Lietuvoje, yra kilę iš tų trijų bro
lių, atvykusių iš Prancūzijos, bet 
gi dr. Vincas Kudirka buvo vie
nas didžiausiųjų Lietuvos patrio
tų.

Svečiuose pas poetę 
Kotrynę Grigaitytę

Milltovvn. N.J., nepertoliau- 
siai nuo Nevv Yorko, gyvena poe
tė Kotryna Grigaitytė-Grau- 
dienė. Teko jų ne kartų lankyti.

Jai Vincas Kudirka yra dėdė. 
Jos motina buvo Vinco Kudirkos 
sesuo Jonieška, ištekėjusi už 
Petro Grigaičio, Vinco draugo.

Poetei Grigaitytei padarė di
delį įspūdį, kad jos dėdė buvo 
tautos žadintojas, organizuoto- 
jas, poetas, rašytojas. Ji anksti 
pradėjo rašyti eiles, paskui išlei
do bent kelis eilėraščių rinki
nius, novelių knygų, aktyviai da
lyvavo spaudoje.

Poetės namuose yra tokia vie
telė, kuri paskirta brangiai 
praeičiai. Ten kabo nedidutė au
tentiška dr. Vinco Kudirkos nuo
trauka. o žemiau drobėje išaus
tas Lietuvos himnas. Stovi ten 
ir įmerkta gėlytė.

Apie savo motinos pasakoji
mus ji yra rašiusi Darbininke 
1958 gruodžio 23 dienos nume
ryje (numeris 90). Ten ji mini 
scenų, kaip Vincas Kudirka jos 
motinai aiškino, kad ateis tie lai
kai, kad ant krautuvių bus pa
rašyta lietuviškai, o ne rusiškai. 
Visur visi kalbės tik lietuviškai. 
Moky klose mokys tik lietuviškai. 
Niekur nebus jokių žandarų.

Gerbdama praeitį, poetė yra 
sudariusi ir giminės medį, kur 
pavaizduota visa giminė, kaip ji 
augo, šakojosi.

Prasidėjus gyvesniam judėji
mui tarp krašto ir Amerikos lie
tuvių, poetė buvo aprašyta Tie
soje, ten išleidžiama ir jos poezi
jos rinktinė. (Pabaiga)



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES SĄJUNGOS 
KREIPIMASIS J LIETUVOS GYVENTOJUS

Lietuvos nepriklausomybės 
sąjūdis, Lietuvos demokratų par
tija, Lietuvos Helsinkio grupė, 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partija, Lietuvos laisvės lyga, 
Lietuvos tautinė Jaunimo Sąjun
ga, Politinių kalinių gelbėjimo 
komitetas skelbia, kad įkuriama 
Lietuvos nepriklausomybės są
junga, vienijanti ir organizuojtnG'' 
ti visas Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuvių jėgas, siekiančias Ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo bei Ribbentropo-Mo- 
lotovo pakto pagrindu įvykdytos 
okupacijos ir aneksijos bei tauti
nio genocido padarinių likvida
vimo.

Artėja dvi opiausios ir šiuo 
metu pačios svarbiausios Lietu
vių tautai datos: birželio 15-ji ir 
rugpjūčio 23-ji. Simet rugpjūčio 
23 sukaks 50 metų nuo slapto 
sandėrio, pagarsėjusio Ribben- 
tropo-Molotovo pakto vardu, o 
birželio 15 bus 49 metai kai mes 
gyvename pagal šį sandėrį įvyk
dytos okupacijos sąlygomis.

Tų dviejų datų pakanka, kad 
pagal tai kaip jos traktuojamos 
būtų galima apibūdinti kas yra 
kas, įvertinti bet kokios organi
zacijos ar judėjimo, jų akcijų ak
tualumo laipsnį, bet kurio žmo
gaus sąmoningumą, pilietinę ir 
moralinę poziciją.

Okupacinei administracijai tai 
skaudžiausia vieta, todėl ji viso
mis galimomis priemonėmis sten
giasi atitraukti visuomenės 
dėmesį apeidama ir ignoruoda
ma šiuos du esminius momentus, 
arba bent vieną iš jų — lyg ir 
pripažįstamas pakto neteisingu

KVIEČIAMI BUVĘ
NERINGOS STOVYKLAUTOJAI

Neringos stovykla šiemet 
švenčia 20 metų nuo įsikūrimo. 
Maloniai kviečiami buvę stovyk
lautojai atvykti liepos 16 d., sek
madienį, po pietų, pabendrauti 
ta proga su pažįstamais ir drau
gais.

3 vai. p.p. bus iškilmingas no
ringos koplyčios šventinimas. 
Apeigas atliks Vermont vysku
pas J. Marshall ir lietuvių išeivi
jos vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. Koplyčia yra lietuviškas

PHILADELPHIA
Romo Kalantos minėjimas

Philadelphijos lietuviai 
gegužės 21 minėjo Romo Kalan
tos, susideginusio už Lietuvos 
laisvę, 17-asias metines.

Minėjimą suruošė Philadel
phijos Moterų Federacijos Klu
bas. Po iškilmingų mišių susi
rinkta Sv. Andriejaus parapijos 
salėn. Snieguolė Jurskytė su
pažindino su šia proga pakvies
tu, visiems brangiu svečiu, bu
vusiu politiniu kaliniu, 37 metus 
praleidusio tremtyje ir kalėji
muose. Taip praslinko 37 ne
laisvės, bado, šalčio, pažemini-

LMK Federacijos Philadelphijos klubo surengtame Romo Kalantos 
minėjime gegužės 21 narės ir svečiai. Iš k. Juoze Augaitytė — garbės 
pirmininkė, Marija Bigenienė, Birutė Valašinienė, viešnia iš Lietu
vos, Snieguolė Jurskytė — pirmininkė, prelegentas Balys Gajaus
kas, Regina Raubertaitė — vicepirmininkė ir Julija Dantienė, 
Bendruomenės balso koordinatorė. Nuotr. Ą. Cepulio

mas, bet ignoruojama okupacija 
ir aneksija — vietoj jų siūlydama 
aibę visokiausių šalutinių, prag
matiškų, tik socialiai aktualių 
priemonių, viską užgožiančių sa
vo įvairumu ir gausybe ar laikinu 
populiarumu/

Todėl Lietuvos nepriklauso
mybės sąjunga kviečia visus tau
tiečius pasekti jos pavyzdžiu, 
vienytis, aktualizuotis, susitelkti 
į vieną bendrą tikslą, nepasiduo
ti jokiems mėginimams nukreip
ti nuo jo dėmesį, išblaškyti savo 
jėgas. Gana tikėtis, kad okupa
cinė administracija kada nors 
teiksis savo noru išvesti okupa
cinę kariuomenę, kad galų gale 
“sovietiniai parlamentarai” 
pažadins imperijos sąžinę. Lai
kas suprasti, kad totalitarinio 
režimo sąlygomis esminių per
mainų nedarys jokios asmeny
bės, kokios įžymios jos bebūtų 
ir į kokį vadinamąjį “demokratiš
ką parlamentą jos bebūtų išren
kamos, mums nepadės. Jau ne
kalbant apie situaciją kai tas 
režimas yra dar ir okupacinis.

Padėtį iš esmės pakeisti gali 
tik susivienijusi ir supratusi tiks
lą tauta ir tik remdamasi tarptau
tine teise kovodama dėl okupa
cijos bei aneksijos panaikinimo, 
užuot savo energiją ir jėgas eik
vojusi beviltiškuose bandymuo
se pertvarkyti milžiniškos sovie
tinės imperijos, anot Stalino, 
naujos Rusijos totalitarinio 
režimo mechanizmą. Mes impe
rijos totalitarinio režimo esminei 
pertvarkai galime pasitarnauti tik 
vieninteliu būdu pasipriešinda
mi imperijos kėslams bet kokio-

ir kartu originalus architekto V. 
Zubo kūrinys. Gražus altorius ir 
tabernakulis yra sukurti skulpto
riaus J. Daugvilos. Po mišių seks 
kryžiaus, kaip lietuviškos sody
bos ženklo, šventinimas. Tai dr. 
S. Petrausko atminimui dovana 
stovyklai.

Nauja koplyčia yra simbolis, 
kad religinis ir tautinis atgimi
mas mūsų Tėvynėje yra šviesi 
viltis ne tik mūsų broliams Lie
tuvoje, bet ir mums šiapus van
denyno.

Balys Gajauskas papasakojo 
apie tuos ilgus kančių metus, 
apie tai kaip slinko viena diena 
sunkesnė už kitą, apie kalinių 
gyvenimą. Stebino šio žmogaus 
stiprybė, tvirtumas, nepalaužta 
bet užgrūdinta asmenybė, gilus 
ir šviesus mąstymas. “Gerai pri
simenu tuos metus, kai žuvo Ro
mas Kalanta. Tuo metu buvau 
koncentracijos stovykloje Mor- 
dovijoje. Vienas iš kalinių pa
prašė atvažiavusio saugumiečio 
papasakoti apie šį įvykį. Labai 
pasimetęs saugumietis mėgino 
pasakoti apie Romą Kalantą, 
žinoma, visiškai iškreipdamas 
faktus bei žmeiždamas jaunuolio 
asmenybę. Be abejo, jam niekas

mis priemonėmis ir bet kokiais, ’ 
net kompromisiniais, būdais iš
saugoti savo vientisumą, siekda
mi nepriklausomybės atkūrimo, 
besąlygiško okupacinės kariuo
menės išvedimo, aneksijos pa
naikinimo bei jos padarinių likvi
davimo.

Nesiekime iš karto dviejų tikslų, 
vienas iš kurių vadinamas nekal
tų perestroikos vardu, daug- •* 
iatautėje imperijoje neįmano
mas realizuoti. Nėra prasmės 
ieškoti alternatyvų, prognozuoti 
jų reikšmingumą. Reikia pereiti 
nuo kompromisų, nutylėjimų, 
alegorijų — visa tai tik padės im
perijai saugoti savo režimą — 
prie atviros ir principinės kovos.

Mūsų išeities taškas — minė
tos dvi svarbiausios datos, mūsų 
jėga-vienybėje, mūsų pozicija ir 
veiksmai — atvira, organizuota^, 
ir maksimaliai tikslinga kova,
mūsų priemonės — tarptautinė 
teisė, 1918 metų Lietuvos nepri
klausomybės aktas, Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimas de 
jure, 1920 metų liepos 12-os die
nos Rusijos-Lietuvos taikos su
tartis, 1941 metų tarptautinė 
Ženevos konvencija, patvirtinta 
1950-ais metais Maskvoje, Hel
sinkio susitarimų Baigiamojo 
akto dokumentai, Jungtinių 
Tautų Organizacijos deklaracija 
ir daugelio užsienio valstybių gegužės 25 diena.

KATALIKIŠKA SPAUDA
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Birželio pradžioje Vilniuje ir 
Kaune paplito tokio turinio krei
pimasis:

“Beveik 50-šimt pastarųjų 
metų Lietuvos katalikai neturėjo 
savo periodinės spaudos. Tiktai 
šių metų sausio 2 dieną pagaliau 
buvo gautas oficialus leidimas 
įsteigti dvisavaitinį leidinį tikin
tiesiems Katalikų Pasaulis.

Kompetentingos įstaigos ne
prieštaravo, kad jis eitų 100-to 
tūkstančių egzempliorių tiražu, 
tačiau popieriaus sutiko skirti 
tiktai penktadalį reikiamo kie
kio. Su spaudos komiteto tieki
mo valdyba buvo susitarta, kad 
visų metų popierius bus atiduo
tas pirmiems penkiems nume-- 
riams, o per tą laiką leidėjai! 
rūpinsis gauti likusi kiekį.

Sumausko spaustuvė Vilniuje ; 
apsiėmė kas antrą penktadienį 
atiduoti po naują Katalikų Pa- 

mo, sunkiausių darbų metai, 
netikėjo. Toks atsakymas sukėlė 
didelį pasipiktinimą”.

Jau 17 metų prabėgo nuo 
Romo Kalantos susideginimo. 
Tačiau šio jaunuolio žygdarbis, 
kaip ryški ugnis tebešviečia visų 
atmintyje. Ji uždega širdis dar 
karščiau mylėti Tėvynę, gyventi 
ir dirbti dėl jos išsivadavimo.

Nauja LB apylinkės valdyba
LB Philaldelphijos apylinkės 

valdyboje birželio 14 įvyko ne
mažai pasikeitimų. Atsistatydino 
ilgus metus buvusi pirmininkė 
Teresė Gečienė, vicepirminin
kas Virgus Volertas bei ilgametė 
valdybos narė Marytė Sušinskie- 
nė.

Nauju pirmininku buvo iš
rinktas dr. Jonas Meškauskas. 
Vicepirmininko pareigas per
ėmė Julija Dantienė, Sekretorės 
pareigas ir toliau eina Aniliora 
Mašalaitienė. Iždininkas — Li
nas Kučas. Rimas Stirbys atsa
kingas už visuomeninę informa
ciją anglų kalba, Raimonda 
Rukštienė — už visuomeninę in
formaciją lietuvių kalba. Renata 
Kučienė rūpinsis socialiniais rei
kalais. Vidmantas Rukšys bus at
sakingas už specialius projektus. 
Jaunimo atstovu valdyboje ir to
liau pasiliko Paulius Dainora.

Naujo pirmininko J. Meškaus
ko telefonas: 215 964 - 7933. Sek
retorės adresas: Andora Mašalai
tienė, 645 Fletcher Rd., Wayne, 
PA 19087. 215 687 - 3048.

Raimonda Rukšienė

Birželio 14, gedulo ir vilties diena Vilniuje. Dedamos gėlės ant nugriautų karių kryžių.
Nuotr. V. Kapočiaus

nusistatymas nepripažinti da
bartinio Lietuvos statuso. Mūsų 
tikslas — nepriklausomybė.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SĄJUNGĄ
Vilnius, 1989 metų 

šaulio numerį. Deja, sutartu lai
ku išėjo tik pirmas numeris, jau 
antras buvo dvi savaites nuvil- 
kintas, o po to žurnalo spausdini
mas visiškai užsikirto. Šiandien 
jau turėtume laikyti rankose 
dešimtą numerį, bet iki šiol at
spausdintas tik trečias — datuo
tas kovo 5-tą dieną.

į visus klausimus atkertama 
trumpai-Nėra popieriaus. Su
sirūpinimą vos vos gyvuojančia 
katalikų spauda, atmintiname 
susitikime su Lietuvos vadovais 
kovo 20 dieną, pareiškė kardino
las Vincentas Sladkevičius ir visi 
vyskupai.

Deja, reikalai nė kiek nepa
gerėjo. Aplinkiniais keliais kata
likams eiti nedera, o tiesiu keliu 
einant—jokios pagalbos nesusi
laukta. Katalikų Pasaulio skaity
tojai negali atsistebėti, kaip dau
gybę oficialiųjų leidinių įstengia
ma išspausdinti laiku, o vienin
telis katalikų žurnalas iš dvisa
vaitinio baigia virsti aštuoniasa- 
vaitiniu. Argumentacija ta pati
— Nėra popieriaus.

Bet juk šitoks periodiškumas 
faktiškai reiškia mirties nuo
sprendį — dar neišspausdintas 
žurnalas pasensta, tampa ne
beaktualus praranda betkokį ryšį 
su liturginėmis šventėmis ir 
svarbiais Bažnyčios gyvenimo 
įvykiais.

Kam reikalingas toks leidinys
— nebent tuščiai propagandai: 
‘žiūrėkit, katalikai turi savo pe
riodinę spaudą

Petras Kimbrys

Savo auka paremk lietuviš
ką spaudą.

NEW WQRLD MANAGEMENT, INC. 
by V/O VNESHPOSYLTORG AND V/O VNESTRANS 
PREPAID CUSTOM FEE PARCELS TO LITHUANIA 

WITHIN FIVE DAYS AT HOME
Only through our company you can air 10-20-30-40 and over kilo parcele to your 

friends and relatlves In Lithuanla. See our catalog wtth 5000 permltted merchandlse 
— VCR, TV.Radlo, Computers, medlcal supplles, clothing, food...

NEW VVORLD MANAGEMENT, INC.
105 James Way 
Southampton, PA 18966 o
Tel. 215 953 - 8795 
Fax 215 364 - 0920

3071 Brighton 2nd St.
Brooklyn, N.Y. 11235
Tel. 718 646 - 5900

To obtaln catalog, please mali setf addressed stamped envelope. Please enclose 

$1 for handllng charges.

PRANCŪZŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
PARTIJOS SPAUDOS KONFERENCIJA

Birželio 7 d. prancūzų krikš
čionių demokratų partija, vado
vaujama J. M. Daillet, sušaukė 
spaudos konferenciją ryšiumi su 
disidentų Osipovo ir Agurkovo 
atvykimu} Paryžių. Jie yra krikš
čionių demokratų partijos 
steigėjai Maskvoje.

Viktoras Petkus lietuvių krikš
čionių demokratų partijos vado
vas, taip pat buvo kviestas šioje 
konferencijoje dalyvauti, tačiau 
jis negavo leidimo išvykti.

Rusų atstovai apibūdino rusų 
krikščionių demokratų partijos 
vystymosi procesą. Pabrėžė, kad 
anksčiau ši organizacija Sovietų 
Sąjungoje neegzistavo, tačiau 
dabar ji yra populiari ir įstojan- 
čių skaičius sparčiai auga. Na
riais gali tapti įvairių religinių 
įsitikinimų asmenys. Jie oficia
laus leidimo veikti neturi, bet 
taip pat nėra varžomi.

KENNEBUNKPORT, MAINE

Pranciškonų vasarvietės 
kultūrinė programa

Koncertai vyksta Kennebunk- 
porto vasarvietės auditorijoje 8 
vai. vakarais. Išimtį sudaro Wil- 
iam Smiddy, pasaulinio masto 
pianisto, koncertas, kuris įvyks 
liepos 2 d. pikniko metu.

Liepos 23 — muz. Frances 
Kovaleski piano koncertas.

Liepos 31 — solistai Antanas 
Keblys ir Jane Brasauskienė 
duos dainų, arijų ir duetų vaka
rą. Akomponuos Eleonor Dow.

PERSPAUSDINAMO “VARPO”
pirmieji 4 tomai (1889 -1902) jau Išėjo iš spaudos. Sąrašas 
prenumeratorių, susimokėjusių 100 dol. Ilgi liepos 25 d., 
bus paskelbtas penktame tome (1903 -1905).

Čekį rašyti LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS vardu Ir 
siųsti šiuo adresu:

J. Masilionis
4632 S. Keating Avė. 

Chicago, IL 60632

VLIKo pirmininkui paklausus 
ar jie palaiko ryšius su Lietuvos 
krikščionių demokratų partija, 
Agurkovas atsakė, kad tiesiogi
nių ryšių neturi, tačiau jis labai 
gerai pažįsta V. Petkų, nes su 
juo kartu buvo koncentracijos 
stovykloje. Paminėjo, kad lietu-
vių krikščionių demokratų parti
ja yra viena iš seniausių ir sti
priausių.

Kai buvo paklausta jų nuomo
nės apie Pabaltijo valstybių atsi
skyrimą, jie nelabai norėjo apie 
tai kalbėti,tačiau paminėjo, kad 
jie galvoja, kad tai nėra dabar
ties, bet tik tolimos ateities gali
mybė.

VLIKo atstovams konferenci
joje dalyvauti galimybę sudarė 
inž. Venskus, kuris yra Tarptau
tinio krikščionių demokratų sek
retoriato narys ir artimas J. M. 
Daillet bičiulis. (Elta)

Rugpjūčio 4 — Vasarotojų 
choro koncertas. Koncertui va
dovauja ir jam akomponuoja 
muz. Vytenis Vasyliūnas.

Rugpjūčio 6 — operos solistės 
Daivos Mongirdaitės koncertas. 
Akomponuoja muz. Vytenis Va
syliūnas.

Rugpjūčio 12 — muz. Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas, 
kuriuo atidaroma Ateitininkų 
kultūrinė savaitė.

Ateitininkų kultūrinė savaitė 
turi savo specialią programą kaip 
ir Šaulių kultūrinis savaitgalis.

(



LIETUVIŠKOS JACHTOS 
ATVYKO 1 NEW YORKĄ

Ilgai lauktos lietuviškos jach
tos — “Lietuva*’, “Audra” ir 
“Dailė” birželio 24 d. 12 vai. 
įplaukė į New Yorko uostą ir čia 
buvo lietuvių nuoširdžiai ir iškil
mingai sutiktos ir pasveikintos.

Kaip, buvo skelbta, “Audra” 
Amerikos krantus pasiekė bir
želio 19. Tą naktį atplaukė ir 
Lietuva ir “Dailė ”. Sustojo ne

toli Atlantic City, New Jersey 
Valstijoje. Ten atliko visus 
įvažiavimo formalumus, svečia
vosi pas New Jersey lietuvius, 
aplankė Trentono miestą ir 
penktadienio naktį 12 vai. iš
plaukė į New Yorką. Kelio dar 
buvo apie 90 mylių.

Išplaukia laivų pasitikti
Laivų pasitikti suvažiavo žmo

nių iš Atlanto pakraščio, nuo 
Bostono iki Jupiter, Fla. 9 vai. 
ryto visi rinkosi į South Street 
Seaport, Manhattane. Čia buvo 
pasamdytas turistinis laivas, ku
ris plaukė pasitikti atvykstančių 
jachtų. Su laivu išplaukė apie

NAUJAS ŽVILGSNIS J 
SUSIARTINIMO ŠVENTĘ

Kasmet liepos pabaigoje, o 
šiemet liepos 23 Amerikos Rytų 
pakraščio lietuviai susirenka 
Nek. Pr. Marijos Seselių sody
boje Putname pabendrauti tar
pusavy ir pasidžiaugti šio vie
nuolyno apaštalavimu, kuris taip 
darniai jungiamas su lietuviškom 
tradicijom ir tėvynės laisvės ilge
siu. Tai yra tūkstančiams lietu
vių maldos ir susitikimo nuosta
biai gražioje gamtos aplinkoje 
šventė su jaunųjų Neringos sto
vyklautojų grakščių šokių pro
grama, vaišėmis, turtinga loteri
ja, paveikslų paroda, Lietuvos 
įvykių vaizdajuostėm ir kitom 
įdomybėm.

Šios Seserys savo darbštumu 
ir sumanumu įjungia į šią šventę 
vis ką nor§ nauja ir paįvairina ją 
naujų nuotaikų atspalviais. Tai 
reikalauja daug darbo, ir todėl 
Seselės kiekvienais metais kvie
čia savo rėmėjus, kad jie prisidė
tų prie šio renginio savo minti
mis ir darbu.

Rėmėjų centro valdybos posė
dy balandžio 2 centriniame vie
nuolyne Putname pagrindinis 
dienotvarkės klausimas buvo šis 
kvietimas. Provincijole Sės. 
Bernadeta ir Sės. Augusta pa
pasakojo posėdžio dalyviams, ko
kios talkos jos pageidauja, kaip 
norima paįvairinti šį lietuvių su
sitikimą, ir pakvietė valdybos 
narius pareikšti savo mintis apie 
šios šventės renginius. Jos taip 
pat suminėjo eilę šios šventės 
rengimo darbų, kuriems reika
linga rėmėjų parama.

Didžiuma valdybos narių jau 
metų metais skiria daug laiko 
šiam renginiui ir posėdy, atsi
liepdami į Seselių kvietimą, pa
teikė naujų pasiūlymų šventei 
paįvairinti ir su nuoširdumu 
apsiėmė atlikti visokių praktiškų 
darbų, pradedant dalyvių orga
nizavimu įvairiose vietovėse, jų 
sutikimu Putname, talka organi- 

VVORCESTER, MASS.
Nuoširdžiai dėkoju Adolfui ir 

Emestinai Adomoniams, kurie 
mane globojo kai visus metus sir
gau ir negalėjau vaikščioti. Jie 
mane nuveždavo į krautuves ap
sipirkti maisto produktų. Visada 
maloniai paklausdavo gal reikia 
ką parvežti. Ir dabar man teikia
ma visokeriopa pagalba.

Taip pat dėkoju Justinui ir 
Apolonijai Karazijoms ir sūnui 
inžinieriui Ričardui. Jis, atva
žiavęs pas tėvus, visada paklaus
davo gal reikia ką nors nupirkti.

Esu visiems dėkinga už tokį 
malonų sugyvenimą. Mano pa
dėka ir pagarba visai šeimai.

Elzbieta Kalvynas

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH NEŠTE RN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 80643
TEL. (312) 238-9787 ,

1989 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ

6. Uopos 11 - Lfepos 30
7. Uopos 24 * Rugpjūčio 09
8. Ltopos 29 - Rugpjūčio 16
9. Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16

10. Rugpjūčio 21 « Rugsėjo 06
11. - Rugsėjo 12 •tpsHo 01
12. SpaBo 03 - Spalio 16

Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1

Chicago 
2,795.00 
2,695.00 
2,695.00 
2,595.00 
2,595.09 
2,795.00 
1,895.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9767.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. Western Avė., Chicago. IL 60643.

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

300 žmonių. Vos praplaukus 
miesto pietinę dalį, pasirodė ir 
trys jachtos. Pirmoji jachta “Lie
tuva” turėjo didelę trispalvę 
burę — geltoną, žalią, raudoną. 
Burė buvo vėjo gražiai ištempta.

Susitikimas ir pasisveikinimas 
vyko prie Amerikos Laisvės sta
tulos. Buvo projektas apiplaukti 
pačią salą, bet jūroje buvo 
atoslūgis, tai plaukti apie salą ne
buvo galima.

įlankoje plaukiojo kokia 12 ki
tų laivų, laivelių su lietuviškomis 
vėliavomis. Laivam priplaukus 
arčiau, iš didžiojo laivo šaukė va
lio, šaukė jachtų vardus ir skan
davo Lietuva, Lietuva! Dainavo 
visas laivas, ir iš jachtų jungės 
jūreiviai į dainą. Jų įgulos 
stovėjo išsirikiavusios ant jachtų. 
Mojavo lietuviškom vėliavom ir 
iš keleivinio laivo mojavo dau
gybė vėliavų. Prie laivo kapitono 
tilto buvo iškeltos dvi didelės lie
tuviškos vėliavos.

(nukelta į 8 psl.)

zuojant vaišes ir kt. Buvo pa
brėžta maldos programa, prade
dant mišiomis kurias žadėjo au
koti vyskupas P. Baltakis, konce- 
lebruojant daugeliui kunigų, ir 
baigiant iškilminga procesija. 
Atrodo, Lietuvoje vykstantis at
gimimas, kuris stipriai yra pa
veikęs mūsų nuotaikas, prisidėjo 
ir prie valdybos narių labai gyvo 
įsijungimo į šį renginį. Prie šių 
nuotaikų prisidėjo ir Seselių pa
teikta žinia, kad per susiartinimo 
šventės mišias pamokslą pasakys 
kury. Alfonsas Svarinskas.

įdomių ir naujų minčių šiame 
posėdyje susilaukta ir iš naujų 
bei jaunų rėmėjų valdybos na
rių: Birutės Šimkutės ir Alfonso 
Dziko.

Po posėdžio, besivaišindami 
vienuolyno šeimininkių paruoš
ta kavute, valdybos nariai pakar
tojo, kad jie tikisi šiais metais 
ypatingai pakilios susiartinimo 
šventės nuotaikos.

Č. Masaitis

ST. PETERSBURG, FLA.
Ratilio, Vilniaus folklorinis an

samblis, čia koncertavo ba
landžio 26 ir 27. Pirmasis kon
certas įvyko liestuvių klubo 
salėje, antras Eckerd kolegijoje. 
Atsisveikinimas su svečiais buvo 
surengtas balandžio 28 lietuvių 
klubo salėje.

Atsisveikinimas su svečiais iš 
šiaurės buvo surengtas ba
landžio 30. Pietum susirinko arti 
.300 svečių. Tautinių šokių pro
gramą atliko Aušra, vadovauja
ma A. Kamienės. Pašoko šešis 
šokius. Kiekvienas šokis buvo 
trumpai aptartas. Šokėjai buvo 
apdovanoti. Visai programai va
dovavo klubo pirmininkas A. 
Gudonis.

Pianistas K. Smilgevičius su 
žmona iš Montrealio gegužės

Didžiulė procesija Žemaičių Kalvarijoje eina Kalnus — Kryžiaus Kelius. Ir šiemet 
didieji Kalvarijos atlaidai bus nuo liepos 1 iki liepos 12. Paskutiniaisiais metais ypač 
pagausėjo žmonių lankymas. Šiemet ateina maldininkų grupė net iš Vilniaus.

KREPŠININKAI VYKSTA J LIETUVĄ
Iš Amerikos ir Kanados lietu

vių krepšininkų ir lietuvių 
kilmės žaidėjų sudaryta rinktinė 
liepos 5 išskrenda į Lietuvą 
rungtyniauti su tenykštėm kre
pšinio komandom. Rinktinės 
vardas — “Vėjas”, jos organiza
torius ir vadovas — Rimas 
Miečius, Toronto "Aušros” klu- 
lx> sporto vadovas.

Tikimasi, kad šį kartą į bandy
mą gastroliuoti Lietuvoj bus 
kreipiama daugiaua dėmesio, 
negu 1967 metais, kai išeivijos 
lietuvių komanda buvo beveik 
boikotuojama čionai ir ignoruo
jama okupuotoj Lietuvoj. “Vė
jas” vyksta su ŠALFAS S-gos 
pritarimu, bet kelionė yra finan
suojama privačia . iniciatyva. 
Kaip ir visur, taip ir čia laukiama 
ir tikim>qi aukų iš mūsų visuo
menės. Kad mūsų krepšininkų 
rinktinė iš Lietuvos sugrįžtų be 
nuostolių, prašoma aukas siųsti 
šiuo adresu: Rimas Miečius, 24 
Mabelle Avė,, Apt 1206, Toron
to, Ont. M9A 4X7, Canada.

“Vėjas” liepos 10 rungtyniaus 
Alytuje prieš stiprią Kauno “At
leto” komandą, vėliau Palangoje 
prieš Lietuvos Jaunių rinktinę, 

pradžioje atostogavo St. Peters- 
burge. Gegužės 7 klubo pietų 
metu jis paskambino kelis Čiur
lionio preliudus ir B. Budriūno 
“Dainą”. Kitų metų pavasarį nu
matoma Petersburge surengti jo 
piano rečitalį.

Motinos diena buvo paminėta 
gegužės 14. Klube tuoj po pietų 
prasidėjo minėjimas. Paskaitą 
skaitė G. Modestienė. Programą 
atliko “Saulės” lituanistinės mo
kyklos mokiniai, vadovavo mo
kyklos vedėja A. Robertson. 
Eilėraščius deklamavo Raminta 
Moore, Stepas Pranckūnas ir 
Viktorija Krulikaitė.

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenume
ruoja, paskui paragink užsisa
kyti.

Vilniuje prieš “Statybą" ir liepos 
20 Kaune prieš garsųjį “Žalgirį”.

“Vėjo” rinktinės sudėtį, suda
ro šie žaidėjai: Ričardas Šimkus, 
Mykolas Vaitkus, Gerry Mika
lauskas ir Chris Schaefer iš New 
Yorko, Leonas Rautinš, Jonas 
Karpis, Stepas Arlauskas ir Li
nas Ažubalis iš Toronto, Jurgis 
Shimko, Alvydas Baris ir Dona
tas Siliūnas iš Chicagos, Algis 
Rugienius, Paulius Gražulis iš 
Detroito. Komandos treneris — 
ilgametis New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo krepšinio vadovas 
Pat Torney ir padėjėjas — Ron 
Bawulski iš Detroito. Dauguma 
šių žaidėjų yra žinomi ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių tarpe, 
nes visi yra žaidę universitetų 
komandose, įvairiose lietuvių 
žaidynėse ir turėję tarptautinio 
patyrimo, žaisdami Australijoje. 
Gi penki iš jų: Šimkus, Vaitkus, 
Mikalauskas, Schaefer ir Shimko 
sudarė branduoilį New Yorko 
LAK vyrų komandos, kuri šie
met Toronte laimėjo meisterio 
titulą ŠALFAS Sąjungos žai

sekmadienį, liepos 23 d.

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
- Lietuvių susiartinimo šventė

11:00 Šv. Mišios, pamokslas
12:00 Pietos, pramogos
3:00 Neringos stovyklautojų programa
4:00 Procesija ir Palaiminimas

Mišias laikys Vyskupas Paulius Baltakis 
Pamokslą sakys Kun. Alfonsas Svarinskas

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

dynėse. Be to Rautinš ir Karpis 
yra žaidę Kanados valstybinėj 
krepšinio rinktinėj, o Šimkus ir 
Rautinš amerikiečių profesiona
lų lygoje bei Europos komando
se.

Kaip spaudoje jau buvo minė
ta, IlI-čiose Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse Australijoje 
buvo nutarta ateinančias žaidy
nes daryti Lietuvoj. Jasplanuoja- 
ma įvykdyti 1991 metais ir ta 
proga tikimasi didžiulio lietuvių 
sportininkų sąskrydžio iš viso pa
saulio šalių. Jau dabar pradeda 
vykti pasiruošimai ir daromi 
planai suorganizuoti žiūrovų ek
skursijas į šią sporto šventę.

Gi su “Vėju į Lietuvą taip pat 
skrenda nemažas būrys lietuvių 
palydovų sporto mėgėjų, kurie 
turės progą susipažinati su te
nykšte sporto veikla ir stebėti 
mūsų žaidėjus varžybose su 
Lietuvoj užaugusiais ir treniruo
tais krepšininkais. Ir vieniem ir 
kitiem linkime gražių įspūdžių 
ir “gero vėjo".

Alg. Š.

New York 
2,645.00 
2,545.00 
2,545.00 
2,445.00 
2.445.00 
2,645.00 
1.850 00

— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
pirmininkas, š.m. balandžio 
mėnesį užbaigė sėkmingą medi
cinos praktiką.

— Lietuvos buriuotojų sutiki
mo banketas Chicagoje rengia
mas liepos 1 Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje. Vakarienėje 
prie kiekvieno stalo bus svečias
— buriuotojas iš Lietuvos.

— Muz. Dariaus Lapinsko 
opera “Dux Magnus” bus atlie
kama Lietuvoje, Vilniaus operos 
rūmuose, liepos 6-9. Opera bus 
rekorduojama liepos 13 - 14 
Stuttgarte, Vakarų Vokietijoje.

— Kanados Lietuvių Die
nos su dideliu pasisekimu praėjo 
gegužės 20- 21 Londone, Ont. 
Vadovavo Londono LB pirmi
ninkas Paulius Kuras, jo žmona 
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, 
giedojo keli chorai, kuriems va
dovavo Rita Abromaitytė-Vi- 
lienė. Dalia Skrinskaitė-Viskon- 
tienė, Ingrid Tark, akomponuo- 
jant muz. Jonui Govėdui. Tauti
nių šokių grupės šoko kartu ir 
atskirai. Svečių sulaukta ne tik 
iš Kanados lietuvių kolonijų, bet 
ir iš JAV. Ta proga išleistas 
gražus leidinys su aprašymais, 
programa ir sveikinimais.

— Kun. Fabijonas Kireilis, 
paskutiniuosius 16 metų talkinąs 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Parke, Chicagoje, bir
želio 11 atšventė kunigystės 50 
metų sukaktį. Sukaktuvininkas 
gimė 1912 Vabalninke, baigęs 
Biržų gimnaziją 1934, įstojo į 
Kauno kunigų seminariją. Kuni
gu įšventintas 1939 birželio 3. 
Ėjo įvairias pastoracines parei
gas Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV 
lietuvių bei nelietuvių tarpe, kol 
apsistojo Brighton Parke.

— Hamiltono “Gyvataro” 
tautinių šokių grupė, atliko ba
landžio 23 d. programą chroniš
komis ligomis sergančiųjų ligo
ninėje ir vyresnio amžiaus žmo
nių prieglaudoje St. Peter’s. Va
sario 25 jaunieji šokėjai dalyvavo 
tarptautiniame koncerte St. 
Mary mokyklos salėje.

— Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa Bostone bendrai nutarė 
paremti Darbininką 25 dol. 
auka. Čekį atsiuntė kuopos iždi
ninkė Johanna Bajerčienė. Nuo
širdus ačiū už pastangas stiprinti 
lietuvišką spaudą.

— Mississauga, Ont., Kana
doje, netoli Toronto, gegužės 27
- 28 Anapilio moterų būrelio 
rūpesčiu buvo surengta dail. 
J. Dagio skulptūrų paroda. Paro
dą atidarė Anapilio moterų būre
lio pirm. R. Celejevvska. Dalyva
vo ir pats skulptorius su savo 
sūnumi, atvykusiu iš Lietuvos. 
Buvo išstatyta per 90 kūrinių. 
Penkiolika skulptūrų buvo par
duota.

— Linas Vyšnioms yra ko
mendantas moksleivių ateitinin
kų stovykloje, kuri vyksta Daina
voje birželio 25 — liepos 9.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Galvydis, Bridgevvater, 
N.J., M. Šimkus,Chicago, III. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi- 

, siems 20 dol. metams.



BALTIC 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

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

K. Girniaus — Partizanų kovos Lietuvoje, kaina 
—10 dol.

J. Daumanto — Fighters for Freedom, kaina — 10 
dol. Persiuntimui pridėti 1.50 dol.

P,rel. P. Juro — Didysis ramybės šaltinis, maldak
nygė su daugybe maldų, litanijų, graži dovana atvyk
stantiems iš Lietuvos, gera dovana nuvežti irį Lietuvą. 
Kaina — 5 dol. su persiuntimu.

Knygtos gaunamos Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

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

NERINGA!

ATSIPŪSTI!
RUGPJŪČIO 12-20, 1989 

N E R I N G O JE 
Vermonte,

JAUNUOLIAMS 
STUDENTAMS 
DIRBANTIEMS

Jaunystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti 
&ERINGON atsinaujinti krikščioniškai ir tautiškai!

Atėjo laikas, ypač dabar TAUTOS ATGIMIMO metu, iš 
naujo pažvelgti savo gelmėn nebe vaiko žvilgsniu!

Stovyklos savaitė jaunuoliams 17-25 metų.
Kreiptis: NERINGA, Box 134C, RFD 4, W. Brattleboro, 
VT 05301. 1 - 802 254-9819.

RUGSĖJIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
KeAonė Nr. 814 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

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

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

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baftic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTIC TOURS 

SuRe 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02154 
TeL 817-955-8080

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

INTERNATIONAL
INDUSTRIES ____

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

LIETUVOJE

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

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

Nelauk, kol atsiųs paragini
mą susimokėti prenumeratą. 
Pats tai atlik laiku irdar pridėk 
auką lietuviškai spaudai palai
kyti.

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

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.“

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hilis, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090

INTERNATIONAL

EXPRESSWAY TOURS PATOGI KELIONĖ 12 NAKTŲ/13 DIENŲ10 NAKTŲ LIETUVOJE - 1 NAKTIS MASKVOJE

J ETWAYTOURS-APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ 15 NAKTŲ/16 DIENŲ

419 04 gegužio — 16 gegužio $2115.00
420 29 birželio — 11 liepos $2215.00
421 13 liepos — 25 lieoos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00

G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nw *z- rt-. Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d.
Iš Čikagos: $2,496.0( IŠPARDU°.O* ©w Yorko; $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d.
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE. BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA, KITA PAPILDOMA VIETA. G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS. TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS į MUS.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS MILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272

8906

8907

8908

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LIETUVOJE - 2 NAKTYS LENINGRADE 
409 
410 
411 
412

11 gegužio 
08 birželio 
22 birželio 
10 rugpjūčio

26 gegužio
23 birželio
07 liepos
25 rugpjūčio

$2480.00
$2580.00
$2580.00
$2580.00

Šventės Europoje. Paklausk apie kitus galimus sustojimus 
Pasiruošk-keliauti vienas. Klausk apie mūsų tinkamą tarnybą.
Jei kalbi tik lietuviškai, skambink antradieniais tarp 5 - 7 v. v. ir kalbėk su 
Daiva Izbickas
Jei nori visą Pabaltijį aplankyti, prisijunk prie Jokūbo Stuko trupės ir keliauk: 
į Vilnių, Kauną, Klaipėda, Rygą, Talliną, Helsinkį, gegužės 13 - 29, 1989, 
$2420.00.

Skambink 1-800 451 - 9511 ir gauk “ankstybo paukščio” nuolaidą.
Jei nori pakviesti draugus ar gimines aplankyti JAV, kreipkitės į mus!

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

UNION TOURS, INC. 79 Madison Avenue. New York. NY. 10016 / (212) 683-9500 Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond HIII, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



Švenčiant Danutės Mikulskytės-Hatzitheodorou gimtadienį. I-oje eilėje iš k. Juliet 
(Danutės slaugė), E. Dėdinienė, D. Bulvičiūtė, S. Mikulskienė, dail. E. Kepalaitė, 
dail. V. Krištolaitytė, E. Matulionytė, II-oje eilėje G. Velička, A. Černiauskienė, A., 
Nagy, dr. R. Čiurlienė, J. Hatzitheodorou, V. Zikaras, Danutė, P. Bartkus, G. Bart
kienė, D. Bulgaraitė, I. Eitmanienė. Nuotr. A. Zikarienės

ATŠVENTĖM 
YPATINGĄ

GIMTADIENJ
Karts nuo karto mūsų gyveni

muose įvyksta tai kas ilgai lieka 
mūsų atminty. Manau, kad be
veik visi New Yorko ir jo apy
linkės lietuviai pažįsta Danutę 
Mikulskytę. Ji iš. tekėjo už Jur
gio Hatzitheodorau. Greit po to 
pergyvenomę jos staigių ligų ir 
meldėmės dėl jos sveikatos. Iki 
tada tik iš matymo pažinojau Da
nutę. Renkant Apreiškimo para-
pijos buletenį vis surinkdavau 
jos vardų po antrašte: “Pasimel- 
skime...” Po to teko jų aplankyt 
kelis kartus ligoninėje. Nors ji ir 
sunkiai sirgo bet kas kart kada 
atsilankydavau vis aiškiau ištar
davo “Dalia”. Buvo malonu ma- 
tyty jų po truputį gerėjant, kada 
Vida Krištolaitytė ir aš paimdavo- 
me jų “pasivažinėt” po Šv. Vin
cento ligoninės koridorius.

Bet tos dienos jau praeitis ir 
Danutė jau namie šiltame savo 
šeimos židinyje.

Birželio 3 d., Danutės sesutė 
Aldona Zikarienė su pagalba jos 
mainytės S. Mikulskienės su

Veronika Avižienė

MIRĖ VERONIKA AVIŽIENĖ

Kaip Darbininke buvo jau 
rašyta, Veronika Tomkevičiūtė- 
Avižienė mirė šių metų gegužės 
mėn. 22 dienų, sulaukus 77 
metų.

Buvo pašarvota Sbalins laido
jimo įstaigoje. Mišios užjos sielų 
buvo aukojamos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Mišias auko
jo kun. J. Pakalniškis, kun. V. 
Pikturna, kun. S. Raila, tėv. L. 
Andriekus, OFM, ir Šv. Jurgio 
parapijos Brooklyne klebonas 
kun. R. Roden. Mišių metu jau
triai giedojo V. Ralys.

Veronika buvo palaidota šalia 
anksčiau mirusio vyro Vytauto. 
St. Charles kapinėse, Long 
Island. Laidotuvių pietus pa
ruošė J. Beleckas, talkinant 
tėveliui V. Beleckui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
kunigams, ypač kun. Pakalniš
kiui ir kun. Piktumai, kurie pa
lydėjo velionę į kapines. Dėkoja
me Marytei Salinskienei, Belec
kų šeimai, bei visiems dalyvavu
siems šermenyse, laidotuvėse ir

Iš k. dail. Vida Krištolaitytė, dail. Elena Kepalaitė ir Danutė 
Mikulskytė-Hatzitheodorou pobūvyje švenčiant Danutės 
gimtadienį. Nuotr. A. Zikarienės

ruošė jai gimtadienio pobūvį — 
staigmenų, prie gražaus vaišių 
stalo sukviesdamos per 40 jos gi
minių ir draugų.

įvesta į papuoštų kambarį ir 
pasodinta į garbės vietų, Danutė 
buvo labai sujaudinta. Žinoma, 
neapsėjome be "Ilgiausių Me
tų”, kurie buvo net kelis kartus 
pakartoti su daugybe “džiaugs
mingų, ilgiausių, o ypatingai — 
sveikiausių linkėjimų. Po taurių 
pakėlimo ir gausios puotos link
smai buvo praleista dovanų ati
darymas. Danutei buvo sunešta 
daugybė gėlių, rūbų ir muzikos 

užprašiusiems mišias už Veroni
kos sielų.

Ypač gražu buvo matyti gausų 
buri Veronikos kaimynų, lietu
vių ir kitataučių, kurie jų gyvų 
pamilę, susirinko paskutiniam 
atsisveikinimui. Velionė buvo 
daugelio mylima ir gerbiama. Su 
tikru krikščionišku atsidavimu ji 
padėdavo visiems nepagailėda
ma aukų įvairiems lietuviškiems 
ir bažnytiniams reikalams.

Paskutiniu metu ji daug pasi
tarnavo Šv. Jurgio bažnyčioje, 
kun. B. Kruzui klebonaujant. 
Mes, kurie jų mylėjome, pasige 
sime jos nuolatinės šypsenos, 
•giedraus būdo, kuklios laikyse
nos. Ilsėkis ramybėje, miela se
sute ir teta, iškeliavusi “anapus 
saulėj

Nuliūdime likusios seserys: 
Emilija Sandanavičienė ir vai
kai, Ona Krasauskienė su šei
ma, Marytė Grincevičienė ir 
vaikai. Lietuvoje dar gyvena 
trys seserys ir vienas brolis. 

galop dėžutė kuri grojo melodijų 
Memories iš vaidinimo Cats.

Sunku buvo skirstytys. 
Norėjosi ilgiau pasilikti gražiuo
se Zikarų namuose, bet Aldona 
Zikarienė prižadėjo mus vėl pa
kviesti į filmos premjerą — Da
nutės pobūvio nufilmuoto Ša
rūno Zikaro. - —

Važiuodama namo tą vakarų 
pagalvojau apie Danutę ir jos pa- 
slaugingą vyrų Jurgį, retai matai

AUKOS BURLAIVIŲ ŽYGIUI
Istorinis lietuvių buriuotojų 

žygis iššaukė didelį susidomėji
mų išeivijos lietuvių tarpe. 
Asmenys, kurie buvo ar dar 
tebėra jūrų skautai, mėgėjai bu
riuotojai ir motorinių jachtų sa
vininkai, teiravosi apie žygio 
progresų, aukojo priėmimo ko
mitetui ir patys dalyvavo jachtų 
pasitikimo flotiloje. Daug aukų 
buvo susilaukta ir iš plačiosios 
visuomenės, kuri suprato ir įver
tino Lietuvos buriuotojų žygio 
prasmę. Visiem priklauso nuo
širdi sutikimo komiteto ir At
lanto nugalėtojų padėka.

Birželio 16 Darbininko laidoje 
jau buvo paminėtos pirmųjų au
kotojų pavardės. Dabar čia skel
biamas papildomas sųrašas.

15,000 dolerių Vytautas Pau
lius, 300 dol. J. ir E. Liaukai iš 
Floridos. Po 250 dol. Jurgis Bo
belis, Aloyzas ir Birutė Petrikai, 
150 dol., kap. K. P. Mikaitis, 
Audronė Misiūnienė. Po 100 
dol. R. ir G. Austin, K. Bačaus- 
kas, S ir D. Biručiai, A. ir D. 
Bobeliai, P. ir V. Dubauskai, J. 
ir M. Klivečkai, Vida Krištolai
tytė, Antanas Matulaitis, Pran
ciškonų spaustuvė, dr. Birutė 
Preikštas, kun. Antanas Rubšys, 
Stasys Skripkus, 60 dol. V. ir B. 
Vaičiuliai. Po 50 dol. J. Alyta, 
V. Audėnas, A. Balsys, dr. J. ir 
D. Bilėnai, V. ir B Blazaičiai, 
A. Bražinskas, A. ir R. Česna- 
vičiai, M. ir P. Cholewka, V. 
Gadliauskas, V. Gudienė, dr. B. 
Jankauskas, B. ir M. Kartano- 
wicz, P. Kuhlman, A. Liepinai- 
tė, Ann Masilionis, V. ir V. 
Misiūnai, Vida Morris, dr. A. 
Noakaitė-Dunajewski, S. Re- 
mėza, V. ir S. Savukynai, E. 
Skobeika, V. Sužiedėlis, A. ir G. 
Šetikai, J. ir R. Valiūnai, J. ir I. 
Vilgaliai, A. Vytu vis. Po 40 dol. 
K. Čiurlys, A. ir T. Matekūnai, 
dr. J. Snieškiėnė. 35 dol. Angelą

Tragiškieji birželio įvykiai 
per radijų

Lyg įvadų į tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimų Brocktone ir 
Bostone sudarė Laisvės Varpo 
birželio 11 d. laida, kurioje 
plačiai aptarti tie įvykiai. Progra
mos vedėjas Petras Viščinis 
kalbėjo tema “Tragiškieji
birželio įvykiai, dabartinė
padėtis Lietuvoje ir mes”. Jis 
ypač ryškino mūsų pareigas 
padėti tautos kamienui atgauti 
išplėštas laisves. Mūsų parama 
gali ir turi būti dvejopa: Pirma, 
informuoti šio krašto administra
cijų, kongresų ir visuomenę apie 
lietuvių tautos siekius, prašant 
visokeriopos pagalbos tais reika
lais. Antra, jungtis į JAV LB 
Krašto valdybos paskelbtų vajų, 
kurio tikslas — finansiškai padėti 
organizuoti tokius darbus kurie 
be mūsų paramos negali būti at
likti, kai tai buvo su dr. Adolfo 

'Šapokos parašytos Lietuvos isto
rijos išleidimu ir 1.1. Salia to per
duotas Mečio Laurinkaus prane
šimas apie informacijos rinkimų 
ištremtųjų lietuvių reikalais, 
atkreipiant dėmesį, kad to darbo 
atlikimas apsunkintas dėl kom
piuterių stokos. Daug laiko skir
ta taip pat informacijai, kaip 
plačiai Lietuvoje minima Gedu-

tokių mylinčia porų. Tuokart pri
siminė R. Schumanno dainos 
Widmung (dedikacija) paskutinis 
posmas (laisvas vertimas): Tu 
man siela, Tu man širdis / Tu 
man viltis ir liūdesys / Tavim gy
venti aš norėčiau / Kentėt ir 
džiaugtis aš galėčiau / Tik 
aittžmai su tavimi.-----------------

Ilgiausių ir sveikiausių metų 
Jurgiui ir Danutei!

Dalia Bulvičiūtė

Miknius, Po 30 dol. V. ir D. 
Anoniai, L. D. K. Birutės Drau
gija, D. ir R. Bitėnai, V. Budni
kas, R. Graudis, J. Mariukas, J. 
Pažemėnas, B. ir F. Redikiai. Po 
25 dol. P. ir N. Baltrulioniai, K. 
ir A. Barčiai, kun. V. Dabušis, 
J. Giedraitis, dr. A. Janačienė, 
A. Jasaitis, M. ir J. Jasoų, Živilė 
Jurienė, P. Jurkus, P. Karosas, 
J. Kregždienė, dr. G. Kumpikai- 
tė, A. Kvedaras, A. Mačiulaitis, 
Lionė Mathevvs, G. Meiliūnie- 
nė, H. Miklas, V. ir L. Milukai, 
V. Nakutavičius, R. Nekonec- 
zna, V. Padvarietis, A. ir J. Pum
pučiai, P. ir S. Rasimai, J. Rau- 
ba, J. ir I. Rudžiai, J. ir V. Rut
kauskai, R. Šidlauskienė, A. Si
mutis, A. Uknevičius, A. ir J. 
Vebeliūnai, M. Vilkas. Po 20 
dol. J. Adomėnas, V. Butkys, S. 
Dičpinigaitis, V. Dragūne- 
vičius, E. Gudaitis, A. Ilgutis, 
J. Kriaučiūnas, A. Lingis, V. 
Morkūnas, J. Petrėnienė, 
kun.S. Raila, A. Ralienė, Z. Ra- 
tienė, L. Špokas, E. Tutinienė. 
Po 15 dol. A. Dėdinas, K. 
Jankūnas Po 10 dol. Lina Bar- 
zdukas, Rima Barzdukas, R. 
Brakas, E. Donohue, L. Dran- 
gauskas. K. J. Jonynas, R. ir C. 
Klivečkai, C. Matuzas, M. Šau
lienė, M. Ulėnienė, po 5 dol. B. 
Babušis, Dana Rogers, A. Ru
zgas.

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

Namai be‘lietuviškų knygų 
— skurdūs namai. Tai papuoš- 
kime juos lietuviška knyga.

lo ir Vilties diena, kuria paskelb
ta birželio 14-oji. Angliškai apie 
Tragiškuosius birželio įvykius 
kalbėjo Jonas Gedraitis, nuolati
nis talkininkas anglų kalba. Visa 
žodinė programa buvo perpinta 
atitinkama muzika.

Minėjimas Brocktone
LB Brocktono apylinkės reng

to Tragiškųjų birželio įvK'kių 
minėjimo birželio 11 d. pirmoji 
dalis vyko Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje mišio- 
mis už tų įvykių aukas. Pamoksle 
kun. Antanas Jurgelaitis apibū
dino tuos įvykius ir jų aukas, ku
riomis buvo ištremtieji. Po pa
maldų įvykusiame parapijos sa
lėje iškilmingame susirinkime 
kalbėjo vienuolė Ona Mikailaitė 
iš Putnam, CT. Ištraukomis iš 
išvežtųjų atsiminimų ir kitų pasi
sakymų jį jautriai iškėlė lietuvių 
tautos kančią, sudarytą trėmi
mais. Minėjimui vadovavo apy
linkės pirmininkas Stasys Eiva.

Kun. Alfonsas Svarinskas
Bostone surengto Tragiškųjų 

birželio įvykių minėjime birželio 
11d. susidomėjimo centre buvo 
kun. Alfonsas Svarinskas, kurį 
Lietuvos okupantas išlaikė 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose apie 22 metus. Jis at
našavo Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje mišias ir kalbėjo 
apie Lietuvos okupaciją nuo jos 
pradžios ligi šių dienų, pa
brėždamas lietuvių tautos pasi
priešinimą okupacijai. Kovoje už 
Lietuvos laisvę jis išskyrė tris fa
zes: pasipriešinimas ginklu, mo
ralinis pasipriešinimas ir dabar
tiniai įvykiai, kurie turėtų pri
vesti prie nepriklausomybės at
statymo. Ypač aukštai jis iškėlė 
partizanų kovą ir aukas, pareikš
damas, kad birželio 22-ji turėtų 
būti skirta partizanų pagerbi
mui. Antroje kovos fazėje jis pir- 
rųąujančiu veiksniu nurodė Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką, prie kurios leidimo lietuvių 
ir anglų kalbose daug prisidėjo 
šio krašto lietuviai. Už tai, o taip 
pat už Lietuvių Informacijos 
Centro ir visos lietuviškos spau
dos rėmimą, kaip ir rūpinimąsi 
kultūros reikalais jis reiškė vi
siems padėką. Kalbėtojas salėje 
po bažnyčia sutiktas ir palydėtas 
karštais plojimais ir atsistojimu. 
Jis gražiai atstovavo visiems ko
votojams už Lietuvos laisvę.

Minėjime ištraukas iš ištrem
tųjų išleistų atsiminimų skaitė 
Bostono aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos mokiniai. Minė
jimą atidarė ir pravedė Marius 
Ziaugra, o su kun. Alfonsu Sva
rinsku minėjimo dalyvius su
pažindino Stasys Goštautas. Prie 
įėjimo buvo renkamos aukos, 
kurių dalis skirta kun. Alfonsui 
Svarinskui, o dalis — kitiems lie
tuviškiems reikalams. Minėjime 
dalyvavo daug Bostono ir apy
linkės lietuvių. Tai buvo reikš

BnnK byriui

Pastoge paid bath ūkius
Fast, convenjent.priuate, sofe, 
Thnt's uutat BnnKinGBV^nilIlis.
Oreliai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus paditl j ban
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. JOsų siuntų gavus, bankas tuoj j- 
Y'Y72>\ traukia sumų j sus kaltų. Prisideda Ir užttkrlnl- 

kad jūsų pinigai M
T/ || procentus.

' LES W leidžiamus įstatymų. , 
jį)F Del lengvo taupymo bū- » 

do per paštų skambinkit Mr.
Donahue 288-2500

arba rašykit paduotais adresais.

mingas minėjimas ir retas susiti
kimas su aktyviu Lietuvos 
laisvės kovotoju.

Dar pažymėtinas originalus 
žuvusiųjų pagerbimas. Jį pra
vedė lituanistinės mokyklos 
vedėja Daiva Matulionytė — de 
Sa Pareira. Prie simboliško 
tremtinio kapo uždegti atmini
mo ir pagarbos žvakutes buvo 
pakviesti visi minėjimo dalyviai. 
Taip sujungtas tremtinių likimas 
su laisvėje išlikusiais tautos na
riais.

Stambi parama įvairiems 
reikalams

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriui pardavus turėtą namą, 
gauti pinigai laikomi neliečia
mais, o gauti už juos nuošimčiai 
kasmet paskirstomi įvairiems 
lietuviškiems reikalams. Šie
met, toks paskirstymas atliktas 
skyriaus narių susirinkime 
birželio 11d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos patalpose. Pa
gal valdybos pateiktą planą su 
mažomis pataisomis nutarta skir
ti: Dirvai 1,200, telefakso apara
tui įsigyti, Vilties draugijai — 
3,000 dol., Vasario 16-sios gim
nazijai — .500 dol., Lenkijos lie
tuvių laikraščiui Aušrai — 200 
dol., Punsko lietuvių kultūros 
namams — 300 dol., Laisvės 
Varpui — 500 dol., telefakso 
aparato įsigijimui, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jai — 200 
dol., Lietuvos buriuotojams — 
1,000 dol.. Alkos archyvui — 
573 dol., (sietyno atnaujinimui), 
Sodauto ansambliui — 1,000 
dol., Petro Čepo Jaunimo Fon
dui— 900 dol. Iš viso paskirstyta 
9,573 dol.

Nauja valdyba

Birželio 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvykusiame Lietuvių Karių Vete
ranų S-gos Ramovės Bostono 
skyriaus narių susirinkime iš
rinkta tokios sudėties valdyba: 
Jurgis Jašinskas — pirmininkas, 
Martynas Dapkus — vicepirmi
ninkas ir iždininkas, Aloyzas 
Astravas ir Mykolas Manomairis 
— sekretoriai, o į Kontrolės ko
misiją išrinkti: Stasys Griežė- 
Jurgelevičius, Albinas Šležas ir 
Teofilis Janukėnas.

Svarbiausias skyriaus darbas 
— Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimo surengimas.

AUTOBUSAS į PUTNAMĄ
į Putnam seselių pikniką lie

pos 23 ruošiama kelionė autobu
su. kuris nuo Lietuvių Draugijos 
namų, 368 West Broadvvay, So. 
Boston, išeis 8:45 vai. ryte ir at
gal iš Putnam išeis 5 vai. po pie
tų. Norintieji vykti, prašomi 
užsirašyti iki liepos 16 Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je arba telefonu: Antanas Januš
ka — 696 - .5438, klebonija — 
268 - 0353. Kelionė su įėjimu į 
pikniką — 16 dol. asmeniui.

South Boston. 
Savings Bank*
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Kun. Vytautas Palubinskas, 
naujasis Apreiškimo parapijos 
klebonas, į klebono pareigas ofi
cialiai bus įvestas liepos 2, sek
madienį, per 11 vai. mišias. Tai 
atliks Brooklyno vyskupijos at
stovas. Naujasis klebonas kviečia 
ir senus ir naujus parapijos na
rius dalyvauti inauguracijos pa
maldose.

Vytautas Zelenis iš Los Ange
les, Calif., specialiai atvyko į 
jachtų sutikimų, svečiuojasi pas 
Antanų Matulaitį, Richmond 
Hill. Jo lydimas, birželio 21 
lankėsi Darbininko redakcijoje. 
Anksčiau jis su šeima gyveno 
New Yorke. J Los Angeles iš
sikėlė 1965 m. Jis yra buriavimo 
entuziastas, buvęs jūrų skautas.
Atvyko netuščiom — Los Ange
lėje padarė rinkliavų ir surinko 
per 6000 dol. jūreivių sutikimo 
fondui.

Juozas Jurkuvėnas, gyvenus 
Oldbridge, N.J., buvo sunegala
vęs ir savaitę praleido ligoni
nėje. Dabar grįžo į namus ir ten 
stiprėja šeimos globojamas.

Praeitų savaitę iš Lietuvos 
grįžo bent pora ekskursijų ir par
sivežė daugybę įspūdžių iš nau
jai besitvarkančios Lietuvos.

Kun. J. Pakalniškis ir kun. V. 
Pikturna buvo išvykę į Lietuvų 
kur birželio 3 jie su savo kurso 
draugais paminėjo kunigystės 50 
metų sukaktį. Is Lietuvos su gru
pe negrįžo į Amerikų, išvyko į 
Mūnchenų, Vokietijoj, kur jie po 
karo yra gyvenę viename vie
nuolyne.

Austrą Puzinienė, gyvenanti 
San Mateo,Calif., yra atsidėjusi 
įvairiai politinei veiklai. Pabalti
jo reikalais ji skambina įvairiem 
senatoriam ir kongreso nariam ir 
vis primena Baltijos reikalus. Ji 
taip pat jiem nusiunčia savo vyro 
dailininko Povilo Puzino mono
grafijų, kurių visi labai gerai įver
tina. Kaip sako ji: ta mano išleista 
knyga apie velionį dailininkų 
daug kur labai gerai pagelbsti, ir 
gavusieji senatoriai ar kongre- 
smanai jai padėkoja asmeniniais 
laiškais.

Dr. S. Skučas iš Hilton, N.Y. 
atnaujino prenumeratų, pridė
damas 40 dol. aukų Darbininko 
leidėjai dėkingi už paramų.

A. Matulaitis, Richmond Hill, 
N. Y., ne tik uoliai pagelbsti įvai
riuose reikaluose lietuvių pran
ciškonų vienuolynui, bet nepa
miršta ir spaudos kuri irgi reika
linga pagalbos. A. Matulaitis ir 
šiais metais atsiuntė prenumera
tai ir spaudos paramai 40 dol. 
Ačiū geradariui.

Julia Petrėnas iš Richmond 
Hill, N.Y., ilgametė spaudos rė
mėja, su prenumeratos atnauji
nimu atsiuntė 50 dol. aukų. Ačiū 
už gražų laiškų ir aukų.

V. P. Sirusas iš New York, at
naujino prenumeratų su 100 dol. 
auka. Padėka už gausių aukų.

J. Muraška iš Waterbury, 
Conn., atnaujino prenumeratų, 
pridėdamas 50 dol. aukų spaudos 
palaikymui. Dėkingi Darbinin
ko leidėjai.

E. Pavelites iš Brooklyn, 
N.Y., be pertraukos per daugelį 
metų remia Darbininką. Atnau
jino prenumeratų su 40 dol. 
auka. Labai ačiū.

AUTOBUSAS Į SESEUŲ 
PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių piknikų Putnam, 
Conn.,liepos 23. Autobusas iš
vyksta sekmadienį 6:30 vai. ryto 
iš Kultūros Židinio kiemo. Pake
ly autobusas sustos prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kaina 
asmeniui 25 dol., įskaitant 
įėjimų į piknikų. Registruotis pas 
Marytę Šalinsldenę, tel. 296 - 
2244 arba Darbininko administ
racijoje, tel. 827 - 1351.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa praneša, kad gavo a. a. dr. 
Vytauto ir Marijos Slavinskų 
dosnių aukų — 2,500.00 dol. 
Auka skiriama religiniams, 
moksliniams ir labdaros dar
bams. Religinė Šalpa kasdien au
koja mišias už geradarius.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos pirmininkė Anna Klizas 
Wargo praneša, kad Lietuvos 
vyčių istorijos parašytos kun. 
William Wolkowich Lithuanian 
Fratemalism kaina yra ne 10 
dol. bet 20 dol. Galima gauti 
Darbininke, 341 Higland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Pridėti 1 
dol. pašto išlaidom.

Lietuvos vyčių metinis seimas 
įvyks rugpjūčio 3-6 Chicagoje. 
Seime dalyvaus kun. Alfonsas 
Svarinskas. Per seimų įvyks “Va
karuškų” pobūvis dr. Antano ir 
Marijs Rudžių ūkyje.

Saulė Šatienė iš Warwick, R. 
L, atsiuntė penkias nuotraukas 
iš birželio 14 dienos minėjimo 
Kaune ir Vilniuje. Nuotraukos 
padarytos žymaus spaudos foto
grafo V. Kapočiaus, kuris praei
tais mėtis lankėsi Amerikoje ir 
taip pat svečiavosi Darbininko 
redakcijoje. Darbininko redak
cija dėkoja Saulei Šatienei už šių 
paslaugų. Visos nuotraukos labai 
aktualios ir bus panaudotos.

Redakcijų aplanko svečiai iš 
Lietuvos, ypač tų svečių pa
gausėjo šiais metais. Taip pat 
aplanko ir šalimais esančių A. 
Galdiko vardo meno galerijų, 
apžiūri K. Židinį. Svečiai pa
sidžiaugia išeivių triūsu ir jų su
kurtu kultūriniu lobiu.

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko klubas per savo iždi
ninkę Sofijų Skabeikienę atsiun
tė 50 dol. aukų Darbininkui sti
printi. Darbininko administraci
ja klubo valdybai ir visoms na
rėms už paramų nuoširdžiai 
dėkoja.

TAIKOS PREMIJA 
KUN A. SVARINSKUI

Birželio 28 Senato rūmuose 
Washingtone įteikta pirmoji tai
kos premija - “Freedom Award” 
kun. Alfonsui Svarinskui. Pre
mijų įteikė Amerikos viceprezi
dentas Dan Quayle. Įteikimų or
ganizavo Pueblo instituto direk
torių taryba. Išleistame pakvieti
me labai gražiai aprašytas kun. 
Svarinskas. Pueblo Institutas yra 
pasauliečių katalikų grupė, kuri 
gina tikinčiųjų teises.

LIETUVIŲ FONDO AUKA 
KULTŪROS ŽIINIUI

Lietuvių Fondas, teigiamai 
(įvertinęs Kultūros Židinio vado
vybės prašymų, paskyrė 1000 
dol. aukų Kultūros Židiniui išlai
kyti. Šia auka Lietuvių Fondas 
pasidarė Kultūros Židinio garbės 
nariu.

Kultūros Židinio vadovybė 
dėkoja už aukų ir drauge prašo 
kitas organizacijas, kurios nau
dojasi K. Židiniu, pasekti jų pa
vyzdžiu ir padėti nugalėti K. 
Židinio finansinę krizę.

K. Ž. vadovybės vardu A. M.

Walter A. Sidas baigė Paier 
College of Art, Hamden, Conn., 
gegužės 21, gaudamas Associate 
of Fine Arts, Cum Įaudė laipsnį. 
Šį rudenį jis tęs mokslų Roche- 
ster Institute of Technology, 
New Yorke, siekdamas BFA 
laipsnio iš Professional Photo- 
graphic Illustration. Jis yra gavęs 
stipendijas iš E. Gilbert Trust ir 
RIT. Jau antrų vasarų Walter dir
ba pas Air Age Publishing, Wil- 
ton, Conn., kaip fotografas ir yra 
“freelance” fotografas “industri- 
al illustration” srityje. Walter 
mokėsi Maironio mokykloje ir 
žaidė LAK krepšinio komandoje 
New Yorke. Jis yra sūnus yiado 
ir Patricijos Sidų iš Wilton, 
Conn., irRichmondHill., N.Y.

A. Pietaris iš Keamy, N.J., vi
sada remia spaudų. Su dviguba 
prenumratos auka 40 dol. atnau
jino Darbininką. Padėka už do
snumų.

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

Ieškomas Izidorius Stane
vičius, kuris išvyko į Amerikų 
caro laikais. Tai ankstesnės emi
gracijos siuvėjas, gyvenęs 
Brooklyne. Buvo atsiuntęs 
sūnaus Vytauto nuotraukų 1930 
m. Karui užėjus, ryšiai nutrūko. 
Žinantieji prašomi pranešti Dar
bininko administracijai telef. 
718 827 - 1351 arba rašyti Stane
vičiaus seseriai adresu: Lithua
nia, USSR, Kaunas 31, Dujotie
kio 18, Domicėlė Kalinauskienė.

A. Žemaitaitis iš Santa Moni- 
ca, C A, visada remia spaudų. La
bai ačiū už prenumeratos atnau
jinimų ir 50 dol. aukų.

si ;

Remkime Tautos Fondų ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimų šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visų laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrų 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimų. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Jūsų pinigai į Lietuvų siunčia
mi per bankų į “dolerines” par
duotuves: tinka Jūsų giminių ap
sipirkimui, automobiliams ir pa
likimams tvarkyti. Muito nėra. 
Romas Pūkštys, Transpak, Telef. 
312 436- 7772, namų telef. 312 
430 - 4145.

Video, stereo, siuvamas maši
nas ir vaistus siunčiame į Lietu
vų. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2655 West 69 St., 

. Chicago, III. 60629. Darbo va
landos: 12 - 6 v.v., kasdien, šešt. 
10 - 4 v. Arba susitarus, tel. 312 
436 - 7772, namuose — 312 430 
- 4145.

Kaune parduodamas naujas 
automobilis — Žigulis, Lada 
modelis. Galite tuoj nupirkti 
savo giminėms Lietuvoje. Infor
macijos reikalais skambinti Vy
tui Gerulaičiui 718 847 - 5522.

Skubiai reikalinga mote
ris,kuri penkias dienas į savaitę 
galėtų prižiūrėti dvi vyresnio 
amžiaus nesveikuojančias mote
ris. Dėl informacijos skambinti 
vakarais po 7:30 vai. vak. tel. 718 
268 - 7105.

DEXTER PARK 
® PHARMACY BĮ 

Wm. AnaatML B. 8. 
77-G1 JAMAICA AVENUE 

(Cer.7?th9trMt) 
WM^iavwi, H.Y. 11491 

W® DKLIVKR 
296-4130

Kultūros Židinio detalė. Gilumoje matosi Darbininko namas. Redakcija yra antrame 
aukšte, pirmame aukšte kairėje matosi galerija, dešinėje — administracija. Nuotr. L. 
Tamošaičio

LIETUVIŠKOS JACHTOS ATVYKO j NEW YORKĄ

(atkelta iš 5 psl.)

Tada pasirodė didžiulis ugnia
gesių laivas ir paleido švirkšti 
milžiniškas sroves vandens. Sep
tyni fontanai iškilo labai aukšti ir 
su lanku leidosi į vandenynų. Iš 
“Dailės” laivo iššovė raketos — 
geltona, žalia, raudona. Po šio 
pasisveikinimo dar buvo šauna
mos kitos raketos.

Didžioji lietuviškų spalvų 
burė jau buvo suglausta, laivai 
įrėši įjungę motorus, tik 
“Dailės” laivo motoras buvo su
gedęs, jų traukė “Audra”.

Įplaukimas į uostų buvo tikrai 
įspūdingas. New Yorko miesto 
žemutinė dalis yra tikrai graži, 
pilna dangoraižių, sodiį, greitke
lių. South Street Se* prt prie
plauka puiki, ji yraWrisai arti 
Brooklvno tilto.

Jachtos sustojo Seaport kran
tinėje. Aikštėje buvo tribūna su 
garsiakalbių sistema ir daugybe 
tautinių spalvų balionėlių.

Į tribūnų ir buvo pakviesti visi 
jūreiviai. Maldų sukalbėjo kun. 
Alfonsas Svarinskas, sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis. Pasakyta kele
tą sveikinimo kalbų. “Lietuvos” 
laivo kapitonas I. Miniotas įteikė 
Lietuvos laisvės statulos replikų 
— statulėlę New Yorko miesto 
burmistro atstovui.

Uoste žmonių buvo apie pus
antro ar du tūkstančiai. Visos iš
kilmės baigėsi prieš trečių valan
dų popiet.

Baisiojo birželio 
minėjimas

Sekmadienį, birželio 25, 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. buvo pamaldos, kurias 
aukojo svečias kun. A. Svarins
kas. Jis taip pat pasakė ir pa
mokslų.

Po pamaldų žmonės suvažiavo 
į Kultūros Židinį. Svečiai jūrei
viai buvo pavaišinti posėdžių 
kambaryje. Pavalgę visi susirin
ko į salę. Svečiam jūreiviam 
buvo rezervuotos antra ir trečia 
eilė. Iš viso buvo per 40. Iš vaka
ro jau buvo atskridę ir tie, kurie 
jachtas parveš į Klaipėdų.

Truputį po dviejų buvo 
pradėta programa. Jų pradėjo 
LB NY apygardos valdybos na
rys Romas Kezys, nes pirminin- 
kas buvo išvažiavęs į Detroitu.

Išnuomojamas mažas kamba
rys su baldais dirbančiam vyrui 
ar moteriai Woodhavene, 
Queens. Tel. 718 847 - 7306.

ATTENTION-HIRING! Go
vernment jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $17,840 
— $69,486. Call 1-602 - 338 - 
8885, ext. R. 6057.

EARN MONEY Reading 
books! $30,000/y r income poten- 
tial. Details, (1) 805 - 687 - 6000, 
Ext. Y-4505

Visai minėjimo programai vado
vavo Kęstutis Miklas.

Įneštos vėliavos, invokacijų 
sukalbėjo Tėv. Antanas Praka- 
pas, OFM. Gražių ir tikrai 
įspūdingą kalbų pasakė svečias 
kun. Alfonsas Svarinskas. Jis 
kalbėjo 65 minutes. Ir tikrai ne
nusibodo klausytis jo kalbos. Pir
ma dalis baigta visiems sudaina
vus Lietuva brangi pora posmų.

Po trumputės pertraukos bu
vo jūreivių sutikimas.

Pagerbti jūreiviai
Į sceną buvo pakviesti Lietu

vos, Audros, Dailės kapitonai ir 
jų įgulos, taip pat ir tie, kurie su 
laivais grįš į Klaipėdų.

Pasakyta eilė sveikinimo kal
bų, jūreiviai apdovanoti įvai
riausiom dovanom. New Yorko 
lietuvių vardu LB apygardos val
dyba kiekvienam padovanojo po 
Amerikos Laisvės statulėlę. 
Jūreivių vardu I. Miniotas 
dėkojo už tokį šiltų sutikimų.

Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu. Ir scenoje ir visa pil
nutėlė salė tikrai pakiliai ir vie
ningai giedojo tuos šventus him
no žodžius — Lietuva, tėvynė 
mūsų.

Ann Jillian — Jūratė Nausėdaitė, TV7 ir filmų aktorė.

VAKARAS SU
ANN NAUSĖDAITE-JILLIAN

liepos 26, 1989, 9 v.v. Trump 
PlazaCasino, AtlanticCity, N.J.

Maspetho Lietuvos vyčių 110 
kuopa organizuoja šį vakarų ir 
kviečia visus.

Bilietus galima užsisakyti pas 
Eleną Matulionytę, skambinant 
718 326 • 3398 arba rašant 58 - 
47 Fresh Pond Road, Maspeth, 
N.Y. 11378; Michael Žukas, 516 
765 - 3141; Rita Susko 201 686
- 4226; Jonas Adomėnas 718 497
- 5212.

Gegužinės nuotakoje
Minėjimas ir svečių pagerbi

mas be pertraukos užtruko apie 
3 valandas- Gegužinė prasidėjo 
tik 5 vai. Židinio kieme buvo su
statyti stalai. Kėdes reikėjo at
sinešti patiems. Čia buvo pikni- 
kaujama iki sutemų. Buvo vi
siem labai jauku ir malonu pa
kalbėti su svečiais jūreiviais, su 
jais padraugauti. Visi džiaugėsi, 
kad visos trys jachtos atliko tokių 
ilgų kelionę labai laimingai, 
plaukė 40 dienų per audringų 
Atlanto vandenynų. O laiveliai 
nedidelį, reikėjo daug budrumo, 
sumanumo ir ryžto perburiuoti 
tokius nuotolius.

Sveikiname visas tris jachtas, 
jų kapitonus, jų įgulas, linkime 
kuo geriausiai pasisvečiuoti 
Amerikoje, aplankyti lietuviškas 
kolonijas ir paskui laimingai 
grįžti" į Klaipėdų su lietuviška 
vėliava. Tai pirmoji tokia graži 
ir garbinga lietuvių kelionė per 
Atlantu.

Detalesnis jūreivių įplauki
mas į uostų, jų sutikimas 
Kultūros Židinyje bus spausdi
namas vėliau. Taip pat bus deda
mos ir nuotraukos, (p.j.)

Kaina autobusu ir į vakarų — 
44 dol. Iš Maspetho, Woodhave- 
no, Newark. Iš Riverhead — 50 
dol. Auatobusai išvyksta 2 vai. 
popiet, iš Riverhead — 12:30 v. 
popiet.

Bus proga išmėginti laimę 
prie “slot-machines”. Vakarienė. 
Į namus grįšime apie 6 v. ketvir
tadienio rytų.

Liepos 5 yra paskutinė diena 
įsigyti bilietus ir užsisakyti re
zervacijas.

Čekius rašyti: Knights of Lit
huania, Council 110.


