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Dar šiais metais Lietuvoje bus nužudyta 400 žmonių, 
100 moterų išprievartauta Ir įvykdyta 10,000 vagysčių.

LIETUVOS MILICIJA TARNAUJA TIK MASKVAI

palaiko regularų ryšį su Lietuvos 
Laisvės Lyga, Helsinkio grupe 
ir kitomis okupuotos Lietuvos 
politinėmis ir visuomeninėmis 
organizacijomis, dabar susijun
gusiomis į Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjungą. Vakar gavome

Sovietų Sąjungos Aukšč. tary
ba pirmą kartą istorijoj nesutiko 
patvirtinti kelių min. pirm-ko 
Nikolai I. Ryžkovo jai pristatytų 
kandidatų į ministerius, ir min. 
pirm-kas buvo priverstas surasti 
kitus kandidatus.

Kubos karinis teismas pa
smerkė mirti revoliucijos dalyvį 
ir buv. Kubos dalinių Angoloj, 
Nikaragvoj ir kitur vadą gen. Ar
noldo Ochos Sanchez ir tris kitus 
aukštus karininkus už jų įsivėli
mą į narkotikų prekybą. Visi jie 
buvo sušaudyti, o keletas kitų 
nubausti ilgom kalėjimo 
bausmėm.

Sudano min. pirmininko Sa- 
diq al-Mehdi vyriausybė buvo 
nuversta kariuomenės sąmokslo. 
Sukilimui vadovavo brigados va
das Omar Hussein Ahmed al-Ba- 
shir, kuris sudarė karinę tarybą 
kraštui valdyti.

JAV gyvenantis Nobelio pre
mijos laureatas Aleksandr Solže- 
nitsyn yra suplanavęs parašyti 
seriją romanų, vaizduojančių 
Rusijos imperijos sugriuvimo ir 
Bolševikų revoliucijos įgyvendi
nimo laikotarpį, pavadintą ben
dru Red Wheel vardu. Pirmasis 
tos serijos veikalas yra iš naujo 
parašytas ir gerokai išplėstas Au- 
gušf 14; TofiSb seka: October
1916, March, 1917 ir April,
1917.

Graikijos parlamento rinki-

Spauda ir radijas okupuotoje 
Lietuvoje aliarmuoja, kad visa
me krašte padidėjo nusikaltimai, 
padidėjo net 56 procentais, paly
ginus su praeitais metais.

Vilniaus radijas paskelbė, kad 
dar šiais metais bus nušauti pis
toletu ar nudurti peiliais 400 
žmonių, bus užpulta ir išprievar
tauta 100 moterų, įvykdyta 
10,000 įvairiausių vagysčių, 
apiplėšimų.

Spauda ir radijas kelia klausi
mą, kodėl taip yra. Komentato
riai aiškina tai tuo faktu, kad Lie
tuvos milicija priklauso Maskvai 
ir tarnauja tik jos interesams. 
Lietuvos milicija dėvi tokią pat 
uniformą, kaip ir visoje Sovietų 
Sąjungoje.

Maskvai jau nerūpi Lietuvos 
gyventojų saugumas bei jų ra
mybė. Kai prasidėjo Sąjūdis, 
Maskva labiausiai baiminosi: dar 
ims Lietuva ir išsprūs iš jos ran
kų. Toks geras kąsnis, kuris 
aprūpina Maskvą geriausiais 
maisto produktais. Maskva yra 
suinteresuota, kad Sąjūdžiui iš
judinus kraštą, augant patriotiz
mo bangai, didėtų ir nusikaltimų 
skaičius. Va, štai ir turite su savo 
Sąjūdžiu chaosą.

Pagaliau, ar Maskvai gaila Lie
tuvos žmonių! Jai dar geriau, kad 
juos išžudys plėšikų gaujos. Vis 
mažiau bus triukšmo, vis mažiau

jungos gyventojai daugiau žino 
apie indėnų gyvenimą Ameriko
je, negu apie Lietuvą.

Tuo yra susirūpinę atsakingi 
asmenys Lietuvoje. Prie partijos 
centrinio komiteto Vilniuje yra 
Gediminas Kirkilas, kuris ir 
rūpiniesi ryšiais su kitomis tau
tybėmis ir kitomis respubliko

mis. Jis nori, kad “Pravdoje 
būtų įvesti atskirų respublikų 
puslapiai, kuriuos suredaguotų 
tos respublikos žurnalistai. In
formacija turi būti objektyvi.

“Ogoniok”, Maskvoje leidžia
mas kitas laikraštis, įsidėjo ukrai
niečio straipsnį, kuris išgyrė Lie
tuvos įvykius ir Sąjūdį. Tai esanti 
ateities vėliava ir Ukrainai.

Visa tai ir susiveda į vieną 
tašką, kad .Maskva siekia bet ko
kiais būdais visus judėjimus 
stabdyti, tramdyti.

pranešimą, kad liepos 12 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjūdis 
sušaukė masinį susirinkimą prie 
Lenino paminklo, Lukiškio aikš
tėje Vilniuje. Šis susirinkimas 
buvo sušauktas paminėti taikos 
sutartį, kurią Leninas pasirašė su 
Lietuvos respublika 1920 m. lie
pos 12 d. Masinis susirinkimas 
priėmė nutarimą kurį, persiuntė 
VLIKui:

1. Grieštai pareikalauti iš 
SSSR vyriausybės, kad būtų tuo
jau atšaukti visi nukrypimai, ku-

Pilna Kultūros Židinio salė klausiso dr. Juozo Kazicko įvado apie prof. dr. Vytautą 
Landsbergį liepos 6 Kultūros Židinvie. Iš k. pirmoje eilėje sėdi Aidų žurnalo redaktorius 
Tėv. Leonardas Andriekus,.OFM, Lietuvių Informacijos Centro direktorė Gintė Da- 
mušytė, kalba dr. J. Kazickas, toliau Aleksandra Kazickienė, Gražina Landsbergienė, 
svežio žmona, ir vysk. Paulius Baltakis, OFM. Nuotr. V. Maželio

dovai po Lenino mirties, gru
biai, ne vienu atveju sulaužė su
tartį, kurią su Lietuvos respubli
ka pasirašė Leninas.

2. Kad Lietuvai būtų sugrą
žintos visos žemės, kurias minė
ta sutartimi Lietuvai pripažino 
pats Leninas.

3. Kad nieko nelaukiant, būtų 
iš Lietuvos išvesta visa okupa
cinė kariuomenė, kuri sulaužė 
Lenino pasirašytą sutartį, 1940- 
tais metais birželio 15-tą dieną 
įsiverždama į Lietuvą ir ją oku
puodama.

4. Kad pagal Lenino pasirašy
tą sutartį Lietuvai būtų sugrąžin
tos visos meno mokslo ir isto
rinės vertybės įvairiu laiku ir 
įvairiais būdais iš Lietuvos išga
bentos į Rusiją, pvz. Lietuvos 
Metrika.

5. Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą prašome veikti 
pagal šia mūsų priimtą rezoliuci
ją, žadinant viso doro pasaulio 
sąžinę, kad jis aiškiai ir konk
rečiai pasisakytų už nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūri
mą.

6. Rezoliucija priimta dau
giatūkstantinės minios Lukiškio 
aikštėje prie Lenino paminklo 
Vilniuje 1989-tais metais liepos 
12-tą dieną. (Elta)
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LIETUVOS

Lenino prospektas Vilniuje 
vėl pavadintas Gedimino pros
pektu, kaip jis vadinosi Lietuvos 
respublikos laikais.

Žaliasis tiltas per Nerį Vilniu
je buvo pavadintas Čemekov- 
skio vardu. Dabar tiltui vėl

mus laimėjusi, bet parlamento 
daugumos nesudariusi Naujos 
demokratijos partija sudarė koa
licinę vyriausybę su komunistų 
partija. Jos tikslas būsiąs išaiš
kinti buv. socialistų Andreas Pa- 
pandreou padarytus nusikalti
mus ir įvykdyti naujus parla
mento rinkimus.

Sov. Sąjungos vakarinio Sibi
ro anglies kasyklų per 100,000 
darbininkų streikavo ilgiau kaip 
savaitę, bet, partijai ir vyriausy
bei pažadėjus pagerinti jų gyve
nimo sąlygas ir leisti jiems turėti 
įtakos į kasyklų tvarkymą ir daly- 
jimąsi pelnu, pradėjo grįži į dar
bą. Tačiau streikas persimetė į 
didžiausias anglių kasyklas Uk- 
rainoj.

bereikalaus nepriklausomybės.
Vilniuje yra sutelkta gana 

daug milicijos, ir ji gerai aprūpi
nama, nes kitaip žmonės ne
norės tarr. uti. Yra ir didelis mi
licijos rezervas. Bet krašte daug 
kur trūksta milicininkų. Skelbia
ma, kad Lietuvoje dar trūksta 
700 milicininkų.

Gal ir jų trūkumas, gal ir tai, 
kad milicija nesugeba, neparodo 
iniciatyvos, ir įsigali toks nusi
kaltimų antplūdis.

Bet vis dėlto tai žmones be 
galo gąsdina. Kelia siaubą. Ar ne 
šiurpu, kad nuo žmogžudžių 
rankos ten žūva daugiau žmonių 
nei automobilių katastrofose.

“Pravda” nesidomi Lietuva

Kad prasidėjus tautiniam 
Sąjūdžiui, Maskva nesidomi 
Lietuva arba net ją ignoruoja, 
liudija ir kitas faktas. “Pravda , 
komunistų partijos oficiozas, ne
turi savo korespondento Lietu
voje.

Buvęs korespondentas Lietu
voje paskirtas į kitas pareigas, 
naujo korespondento “Pravda 
neieško. Ir šiaip "Pravda” rodo 
nepasitenkinimą Lietuva, ugdo 
nepasitikėjimą. Apie Lietuvą 
rašoma labai mažai, nes bijoma, 
kad per “Pravdą" nesužinotų ki
tos respublikos ir neužsikrėstų 
tuo pačiu tautiniu judėjimu.

Todėl dėl blogos ir labai ap
genėtos informacijos Sovietų Są-

A TSIŠAUKIMAS DĖL HITLERIO - STALINO PAKTO

Hitlerio - Stalino Pakto 50- 
mečio minėjimui dirvą paruošti 
VLIKo valdyba parengė ir at
spausdino 25,000 egzempliorių 
“APPEAL" — atsišaukimų ang
lų kalba, platinimui angliškai 
kalbančiuose kraštuose. Juomi 
prašoma laisvojo pasaulio para
mos padėti Lietuvai ir kitiems 
Pabaltijo kraštams “išsilaisvinti 
iš Hitlerio - Stalino Pakto spąs
tų".

Atsišaukimas yra lankstinuko 
formoje, suredaguotas ir at
spausdintas taip, kad, pagal są
lygas ir galimybes, būtų galima 
jį naudoti keliais būdais.

1. Išeivijos lietuviai asmens 
ir organizacijos vardu gali pasi
rašyti pritarimą atsišaukimui ir 
(lankstinuką susegę ar suklijavę) 
siuntinėti centrinės ir vietinės 
valdžios atstovams, laikraščių,

TV' bei radijo žinių redakto
riams, šiaip žurnalistams bei ki
tiems įtakingiems asmenims. 
Kiekvienas veiklus lietuvis gali 
surasti bent 10 tokių adresatų.

2. Lankstinukai yra tokio 
formato, kad juos galima siun
tinėti vokuose kitataučiams, 
prašant juos pasirašyti ‘AP
PEAL nuo savęs kreiptis į vy
riausybę ar kitus įtakingus asme
nis.

3. Su atsišaukimu galima 
kreiptis į vietines įvairiausias or
ganizacijas, klubus bei bažny
čias, prašant, kad pritartų at-

Gegužės 20 Amerika ir visas 
pasaulis paminėjo 20 metų/ 
sukaktį, kaip žmogus pa
siekė menulį. Čia matome 
Amerikos astronautą mėnu
lyje.

Kinijos komunistų partija pa
smerkė iš partijos vado pareigų 
atleistą Zhao Ziyang.

“Pravda” nusiskundė, kad 
jauni ir gabūs žmonės nesijungia 
į partiją, bet dirba įvairiose neo
ficialiose grupėse ir diskusijų 
klubuose.

Prie Azerbaidžano respubli
kos Kalnų Karebch srity atsinau
jinusiose riaušėse 2 žmonės žuvo 
ir 20 buvo sužeista.

JACHTOS IŠPLAUKĖ
Amerikoje pasisvečiavusios 

trys lietuviškos jachtos vėl iš
plaukė į tėvynę. “Dailė" buvo 
pasilikusi New Yorke, kur ją 
atremontavo, įdėjo geresnį radi
ją. Dabar plaukdama jau gali su
sisiekti ir su kitomsi savo 
draugėmis — “Lietuvos” ir 
“Audros” jachtomis. Taip pat 
gali susisiekti ir su Lietuva ir su 
Amerika. “Dailė” išplaukė lie
pos 15.

“Audra” ir “Lietuva” iš Balti- 
morės išplaukė liepos 17. Jaujos 
yra gan gerokai nuburiavusios. 
New Yorke ryšius su jachtomis 
palaiko inž. Saulius Janusas, ku
ris turi įsirengęs gerą trumpųjų 
bangų radijo mėgėjų stotį.

Apie jų viešnagę Amerikoje, 
apie “Audros ir “Lietuvos” 
svečiavimąsi Baltimorėje bus pa
rašyta ateinančiame Darbininko 
numeryje. Bus įdėta ir naujų 
nuotraukų.

LIETUVIAI KREPŠININKAI 
PASAULYJE

Lietuviai krepšininkai vis 
garsėja ir jau už gerą atlyginimą 
pradeda žaisti kitų kraštų ko- 
manduose.

Rimas Kurtinaitis žais Hage- 
no klube, kuris jam mokės 
150,000 markių. Jis ten žais dve
jus metus. Jo dukra mokosi Vasa
rio 16-tos gimnazijoje.

Vladas Chomičius žais "Fo- 
rum Valdolido” ekipoje Ispanijo
je. Jam mokės 75,000 dolerių. 
Klubo vadovybė sutiko jį išleisti 
į oficialius žaidimus, kai teks gin
ti Sovietų Sąjungos garbę.

Arvydas Sabonis pasakojo 
spaudai, kad jam neduota ra
mybės Portlando krepšinio va
dovybė, bet jis šiuo metu pasi
rinko Ispanijos klubą, kur drau
ge žais su V’. Chomičiumi. Ten 
jis nori ir toliau gydytis. Ispanai 
jam mokės 800,000 dol.

Šarūnas Marčiulionis žais San 
Francisco profesinėje krepšinio 
rinktinėje. Čia jis nori žaisti 3 
metus, bet Vilniaus “Statybos” 
norėtų, kad jis žaistų tik dvejus 
metus.

sišaukimui (“to endorse”) ir nu
kreiptų į atitinkamas vyriau
sybės ar spaudos įstaigas.

Kai kas ras galimu panau
doti net visus viršminėtus būdus 
Hitlerio - Stalino Paktui išgar
sinti. Be abejo, ne vienas suras 
ir kitų paveiklių būdų šiam at
sišaukimui panaudoti.

Šiuos lankstinukus bandoma 
paskleisti kuo plačiau per eilę 
išeivijos organizacijų.

VLIKo valdyba tiki, jog išei
vijos spauda ir radijas, ypač 
artėjant gėdingajai sukakčiai šių 
metų rugpjūčio 23, palaikys Pak
to pasėkų panaikinimo reikalavi
mą gy vą, tarp kitko skatinant ir 
šio atsišaukimo panaudojimą 
tam tikslui. (Eita)

Estijos literatūros žurnalas 
Looming pradėjo spausdinti 
Aleksandr Solženytsyn veikalo 
Gulag Archipelago pirmąją dalį.

Prezidentas Gorbačiovas Pa
ryžiuj pareiškė netrukdysiąs 
Lenkijai ir Vengrijai pasirinkti jų 
pačių politinę ateitį ir nenaudo
siąs jėgos prieš norinčias komu
nizmo atsisakyti valstybes.

grąžintas senasis vardas.

Telšių kunigų seminarija 
buvo uždaryta pirmaisiais oku
pacijos metais ir jos turtas konfis
kuotas. Buvusiuose seminarijos 
rūmuose ant kalno prie katedros 
buvo įkurtas aklųjų institutas. 
Dabar seminarija vėl atidaroma, 
konfiskuoti rūmai grąžinami. 
Aklųjų institutas jau anksčiau 
buvo iš ten iškeltas. Buvo pro
jektas rūmuose įkurti muziejų. 
Dabar atidaromas seminarijos 
pirmasis kursas. Jau paduota 17 
prašymų. Telšių kunigų semina
rija buvo suorganizuota, kai 
buvo įkurta Telšių vyskupija. Ji 
pradėjo veikti 1926 metais.

Kalvarijų gatvė Vilniuje buvo 
pavadinta Deržinskio vardu. 
Dabar jai vėl grąžintas senasis 
vardas.

Renkami parašai po peticija, 
kad būtų viešai paskelbta, jog 
Molotovo - Ribbentropo sutartis 
negalioja, negalioja jokie slapti 
protokolai. Parašų rinkimų akci
jai vadovauja Sąjūdis. Jis per 
spaudą, radiją, televiziją ragina 
žmones pasirašyti šią peticiją, 
nes ši sutartis ir pradėjo Lietu
vos okupaciją

(nukelta į 2 psl.)

Žmogaus pėda įspausta į mėnulio paviršių prieš 20 metų. 
Amerika paminėjo 20 metų sukaktį kaip 1969 gegužės 20 jų 
astronautai nusileido į mėnulį. "Jai vienas iš didžiausių įvykių 
žmonijos istorijoje.
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(atkelta iš 1 vsl.)

Kiekvieną sekmadienį nuo 
9:15 vai. r. iki 10 vai. iš Vilniaus 
katedros per televiziją transliuo
jamos pamaldos. Taip pat per 
televiziją bus transliuojami ir di
dieji atlaidai iš Žemaičių Kalvari
jos, Šiluvos.

Priimtas potvarkis, kad Lie
tuvoje už rublius galės prekes ir 
visa kita pirkti tik Lietuvos res
publikos gyventojai. Dabar at
vyksta daug žmonių iš kitų res
publikų ir visa išperka. Tai 
sumažins veržimąsi į Lietuvą, ir 
Lietuvos gyventojai bus geriau 
aprūpinti prekėmis.

Poeto Bernardo Brazdžionio 
lankymosi metu Lietuvoje buvo 
išleista jo poezijos rinktinė, išlei
sta net 100,000 egzempliorių. 
Dar poetui bevažinėjant po Lie
tuvą, knyga buvo išpirkta, dau
gybė žmonių visokiais būdais 
spraudėsi prie poeto ir prašė au
tografo. Knyga rinkoje kaštavo 8 
rublius, spekuliantai su poeto 
autografu pardavinėjo po 100 
rublių. Tikimais, kad greitai bus 
išleista antroji laida.

Balionų tarptautinis festivalis 
buvo surengtas Vilniuje. 
Suvažiavę iš įvairiausių pasaulio 
kraštų, net ir iš Japonijos, leido 
balionus, su kuriais galima 
pačiam keliauti, nes apačioje yra 
keleivių kabina. Festivalis susi
laukė plataus pasisekimo.

Rainių miškelio kankinių pa
gerbimas dar ir dabar prisimena
mas Lietuvos spaudoje. Jis buvo 
birželio 24. Jame dalyvavo 
300.000 minia. Katedroje buvo 
pamaldos ir paskui su žvakėmis 
žmonės ėjo į kankinių nužudymo 
vietą, į Rainių miškelį. Nuo ka
tedros iki miškelio buvo žmogus 
prie žmogaus. Kelio yra 4 kilo
metrai.

Gabrielis Landsbergis, Są
jūdžio pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio brolis, gyvenąs 
Australijoje, lankėsi Lietuvoje. 
Liepos 24 per Vilniaus radiją pa
sakojo įspūdžius, ką jis matė Lie
tuvoje. Jis aplankė daugel vieto
vių. Pastebėjo, kad esanti labai 
užteršta gamta, ypač Neris ir 
Nemunas. Aplankė ir kolektyvi
nius ūkius. Apie juos pasakė: kur 
šeimininkas yra geras, sumanus 
ir rūpestingas, ten gyvena kur 
kas geriau nei netvarkinguose 
kolektyviniusoe ūkiuose, kurių 
yra gana daug. Kur geras šeimi
ninkas, ten ir darbininkai geriau 
apmokami. Nida esanti apleista. 
Ten reikia kur kas geresnio šei
mininko.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas pasibaigė liepos 23 
Trakuose. Jo pirmoji dalis vyko 
Vasario 16-tos gimnazijoje Vo
kietijoje. Liepos 15 persikėlė į 
Lietuvą. Posėdžiai buvo pradėti 
Vilniuje, paskui perkelti į Kau
ną. Prisiminti ir pagerbti lakūnai 
Darius ir Girėnas ir Žalgirio kau
tynių pergalė. Kautynės buvo 
1410 liepos 14.

Vytauto Didžiojo Universite
tas Kaune buvo atkurtas specia
liu aktu, kuris buvo priimtas lie
pos 4. Tai bus savarankiška aukš
toji mokykla. Bus suorganizuo
tas ir teologijos fakultetas.

VATIKANO IR LENKIJOS 
DIPLOMATINIAI RYŠIAI

Tuo pačiu metu Vatikanas ir 
Lenkijos vyriausybė paskelbė, 
kad atstatomi diplomatiniai 
ryšiai tuoj pat.

Tai pirmas Varšuvos pakto 
kraštas, kuriam suteiktas šis sta
tusas. Šie pasitarimai užtruko 20 
metų. Kuba ir Jugoslavija yra kiti 
kraštai, kurie turi pilnus diplo
matinius ryšius su Vatikanu.

Vatikanas ryšius su Lenkija 
nutraukė 1939 metais rugsėjo 5 
d., Vatikano šaltiniai praneša, 
kad tuoj bus pasikeista atstovais.

Sutinka kun. Sigitą Tamkevičių, grįžtantį iš Sibiro. Sibiro 
lageriuose išbuvo penkerius metus.

VALDŽIOS NUOSTATAI VARŽO BAŽNYČIĄ 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 77 
Šis “Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronikos” nr. Išleistas okup. Lietuvoje 1986 
vasario 14

TSKP Generaliniam Sekre
toriui drg. M. Gorbačiovui. 
Nuorašas Lietuvos vysku
pams.

LIETUVOS KUNIGŲ 
PAREIŠKIMAS

Jau kuris laikas tarybinės 
valdžios pareigūnai teigia, kad 
yra ruošiami nauji Religinių susi
vienijimų nuostatai, atitinką da
bartinę Tarybinės vyriausybės 
persitvarky mo ir demokratizaci
jos politiką.

Kai 1976 m. buvo ruošiami • 
šiandien galioja Religinių susi
vienijimų nuostatai, Lietuvos 
Katalikų Baržnyčios vyskupai ir 
kunigai kreipėsi į Tarybinę vy
riausybę, prašydami, kad tie 
nuostatai būtų suderinti su 
Bažnyčios kanonais, kad jų 
galėtų laikytis tikintieji katalikai 
ir kunigai, nenusikalsdami savo 
sąžinei. Deja, į tuos pageidavi
mus nebuvo atsižvelgta ir nuo
statai, tvarkantys religinį gyve
nimą mūsų šalyje, buvo paruošti 
tik ateistiškai nusiteikusių tary
binės valdžios pareigūnų.

Kad tokia paradoksali situacija 
nesikartotų ir dabar, kreipiamės 
į Jus, Generalini Sekretoriau, 
prašydami atkreipti naujus nuo
status ruošiančių pareigūnų 
dėmesį į Katalikų Bažnyčios ka
nonus, TSTS tarptautinius įsipa
reigojimus, pasirašant “SNO 
žmogaus teisių deklaraciją” bei 
Helsinkio pasitarimo baigiamąjį 
aktą.

Draudžia burtis j draugijas
Bažnyčios teisės kodeksas 

(211 kan.) įpareigoja kiekvieną 
tikintįjį prisidėti prie tikėjimo, 
t.y. išganymo mokslo paskleidi
mo visose pasaulio tautose. Lig- 
šoliniai religinių susivienijimų 
nuostatai bei TSRS ir LTSR 
konstitucijos (atitinkamai 52 ir 
50 str.) užtikrina tikintiesiems 
tik kulto pareigų atlikimą, o ne
tikintiesiems garantuojama teisė 
vesti ateistinę propagandą.

Tai aiškiai nesuderinama su tų 
pačių konstitucijų skelbiamų 
visų piliečių lygiateisiškumo 
principu. Šio principo laikytis 
TSRS vyriausybė yra įsipareigo
jusi, pasirašydama SNO žmo
gaus teisių deklaraciją bei Hel
sinkio pasitarimo baigiamąjį 
aktą.

Bažnyčios kanonai (213 ir 278 
kan.) ragina tikinčiuosius, pasau
liečius bei kunigus, burtis į drau
gijas visuomeniniam teisingu
mui remti, artimo meilės dar
bams bei pamaldumo ir krikščio
niško gyvenimo ugdymo tikslais, 
tokias teisės tikintiesiems dabar
tiniai religinių susivienijimų 
nuostatai nesuteikia (17 ir 45

str.). O rytų apeigų katalikams demonstracijas,
draudžiama net atlikti kulto pa
reigas ir tuo tik tikslu burtis į 
religines bvendruomenes.

Neleidžia vaikų mokyti religi
jos

Bažnytinė teisė (528 ir 776 
kan.) įpareigoja klebonus ypatin
gu būdu rūpintis katalikišku vai
kų ir jaunimo auklėjimu bei ka- 
tekizaciją, 532 kanonas juos įpa
reigoja padėti tėvams išpildyti 
krikščioniško auklėjimo pareigą.
Kaip turi būti pravedama jauni
mo ir vaikų katekizacija, 
ma septyniuose Bažnyti 
sės kodekso kanonuose (773 - *'

nurodo- 
nės

780 kan.).
Valstybės gi išleisti įstatymai 

draudžia kunigams ir tam pasi- 
ruošiusiems katechetams kateki- 
zuoti vaikus. Dėstyti tikėjimo tie
sas teleidžiama tik “dvasinėse 
mokyklose”, atidaromose nusta
tyta tvarka, t.y. kunigų semina
rijose, į kurias priimami tik pil
nametystės sulaukę jaunuoliai 
(žiūr. religinių susivienjimų 
nuostatų 17 ir 18 str.).

Teisė mokyti vaikus tikėjimo 
sų suteikiama tik tėvams. Gi 
ateistai tėvai, perduodami savo 
pažiūras vaikams, gali naudotis 
kvalifikuotų ateizmo propagan
distų ir mokytojų pagalba bei 
bendro lavinimo mokyklų para
ma. Tai aiškus tikinčiųjų nelygia-
teisiškumas. Svarbia vaikų ir 
jaunimo katėki zacijos pareigą 
vvkdvdami kunigai. ir pasau
liečiai katechetai, atsiduria kon
fliktinėje situacijoje su tarybinės 
valdžios išleistais įstatymais.

Tai nesiderina su sęžine
Bažnytinės teisės kodekso 

1374 kanonas reikalauja atitinka
ma bažnytine bausme nubausti 
tuos tikinčiuosius, kurie įsirašo į 
prieš Bažnyčią veikiančias orga
nizacijas, o tie, kurie tokių orga-

Nicholas Garland, pasaulinio garso žumalistas-karikaturistas 
neseniai lankėsi Lietuvoje. Jis taip pavaizdavo Pabaltijo kraš
tų norą išsilaisvinti ir pasidaryti nepriklausomais. Piešinys 
buvo išspausdintas Londono dienraštyje “The Independent”.

Savaitės 
įvykiai |

Lenkijos kongresas tik vieno 
balso persvara krašto prezidentu 
išrinko tas pareigas ėjusį gen. 
Wojciech Jeruzelskį, kuris para
gino Solidarumo uniją aktyviai 
su vyriausybe dalyvauti krašto 
atstatymo darbe, tačiau unija 
siekia likti opozicijoj.

“Pravda” aštriai išbarė Balt- 
gudijos komunistų partijos vado
vus užtai, kad neleidžia susiorga
nizuoti Liaudies frontui, kuris 
galėjo susirinkti posėdžio tik so
vietinėj Lietuvoj.

“Sovietsky Sport” paskelbė, 
kad per 1982 m. spalio 10 įvyku
sias tarptautines futbolo rungty
nes Maskvos stadione dėl polici
jos neapdairumo per žmonių 
kamšatį žuvo 340 žmonių.

Per liepos vidury Gruzijos 
Alchazijos srity atsinaujinusi są
myšį žuvo 14 ir buvo sužeista 127 
žmonės. Tvarkai atstatyti buvo 
panaudota Vidaus reik, ministe
rijos kariuomenė.

Prie sovietinės Lietuvos Jona
vos ir Kėdainių karinių bazių 
žalieji jaunuoliai buvo surengę 

reikalaudami

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluose. 134 
West St, Slmsbury, Conn., 06070. Tel. 203 651 - 0261.

8KALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamafca Avė. (prie FbresJ 
P*way St), Woodhaven, N. Y. <1421. Sutelkia garbinga^ laidotuves., 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44-'

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St-peter sburg Beačtt FUl, 
*33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERALJ1OME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWIt 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345
- 9393.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdtąu- 
.dlmai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujo] vietoj — OHLERT- 

UGGIERE, 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 S0NUS JONAS, sav. Wlnter G arde n Tavem. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

OUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body wor*s. 
Ducco Palntlng. Weldlng. Frames straightened. Fiber glass work, 131*13 
Hlllside Avė., Rlchmond Hili, N.Y. 11418. John R. Chlcavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

-IETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA "AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Vorcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls St, Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

karius pasitraukti iš Lietuvos.
Japoniją valdžiusi liberalų de

mokratų partija dėl įsigalėjusios 
korupcijos rinkimus pralaimėjo 
ir neteko senate daugumos. 
Nors atstovų rūmuose ji ir turėjo 
daugumą, bet min. pirmininkas 
Sousuke Uno atsistatydino'.

Italijos penkių partijų koali
cinę vyriausybę pavyko sudaryti 
jau net 5 kartus buvusiam min, 
pirmininkui Gulio Andreotti.

Afganistano partizanų palei
sta į Kabuką raketa užmušė 
miesto turguj 20 ir sužeidė 150

L - • • .

Izraelio ministerių kabinetui 
atsisakius priimti Likud partijos

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside,' 
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 Sunllt 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 Č2402. Telef. 
508 586-7209.

padiktuota sąlygas dėl palesti
niečių atstovų derybom su Izrae
liu išrinkimo, vyriausybės krizės 
buvo išvengta.

Sovietų Sąjungos prezidento 
karinis patarėjas maršalas Achro- 
majev pareiškė, kad Sov. Sąjun
ga sumažino tankų gamybą 40 
proc.

Sov. Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas, kalbėdamas parti
jos vadam, pareiškė, kad partijos 
pareigūnai yra smarkiai atsilikę 
nuo greitai skubančio gyvenimo 
reikalavimų ir yra netekę žmo
nių pasitikėjimo. Ji reikalavo, 
kad partija būtų išvalyta nuo jo 
paskelbto persitvarkymo truk
dytojų.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. t 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

Užsakau "Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė .......... -................-........... ■■.......    -

Numeris, gatvė  ...... ----------------- ------------ —————

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

nizacijų veiklą aktyviai paremia, 
užsitraukia bažnytinę bausmę — 
interdiktą. Tuo tarpu tikintys 
moksleiviai yra verčiami stoti į 
bedieviškas, prieš religiją kovo
jančias organizacijas (komjauni
mą, pionierius, ateizmo būre
lius).

Wi sol i įjo A MEMORIALS

Stojantieji į Kunigų seminari
ją jaunuoliai, kai kurie kunigai ir 
tikintieji yra verbuojami tapti 
faktiškai prieš Bažnyčią veikian
čios organizacijos — saugumo — 
l>endradarbiais. (Bus daugiau)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

PI K >X ES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALr

- 86 SO ST MIDDI.E VII.IAGE. Ųl EE\S. X Y 11379
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILKAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Liepos 21-oji
Okupuotoje Lietuvoje metai 

iš metų buvo švenčiama liepos 
21-ji diena. Tai buvo valstybinė 
okupuotos Lietuvos šventė. Laisvo
jo pasaulio lietuviai net buvo ir 
užmiršę, ką ši diena reiškia.

Si diena primena labai skaudų 
faktą, kad 1940 metais liepos 21 
Kauno valstybiniame teatre va
dinamasis “liaudies seimas” 
priėmė deklaraciją, kuria Lietu
voje įvedama tarybų santvarką. 
Lietuva skelbiama Socialistine 
Tarybų respublika. Sudaroma 
delegaciją, kuri važiuos į Mask
vą, pas draugą Staliną ir prašys, 
kad Lietuvą priimtų j Tarybų Są
jungą.

Metai iš metų sovietai visur 
skelbė, kad Lietuva savo noru 
pasidarė socialistinė tarybinė 
respublika, kad savo noru įsi
jungė į Sovietų Sąjungą. Siuntė 
delegaciją ir maldavo: priimkite 
ir mus į tarybinį rojų. Žinia, ge
rasis Stalinas su savo draugais 
pasigailėjo išvargintos Lietuvos 
ir priėmė.

Visa tai buvo ir yra baisus me
las. Lietuva buvo planingai oku
puota, iš anksto pasirengiant, 
traukiant kariuomenę į jos pa
sienį, išspausdinant rusiškus 
žemėlapius. Dar Lietuvoje nie
kas nė negalvojo, kad Sovietų 
Sąjunga gali taip pasielgti, o jau 
Sovietų Sąjunga buvo išspausdi
nusi žemėlapius, kur buvo rusiš
kai parašyta Lietuvos socialistinė 
tarybinė respubliką.

Maskva seniai nusprendė, kad 
vėl reikia pagrobti laisvas Pabal
tijo valstybes ir jas priversti tar
nauti Maskvai. Tuos laikus, kai 
Maskva rengėsi pavergti Lietu
vą, vaizdžiai yra aprašęs Bronius 
Aušrota savo knygoje Sunkių 
sprendimų metai. Lietuvos žval
gyba žinojo visa, kaip į pasienį 
telkia didžiulę kariuomenę. 
Anuos laikus vaizdžiai aprašė ir 
kitos knygos.

SVEČIAS NEW YORKE PROF. V. LANDSBERGIS KALBA APIE LIETUVĄ 
Liepos 6 d. apie 400 New Yor-

ko ir apylinkės lietuvių Kultūros 
Židinyje turėjo progos pamatyti 
ir išgirsti prof. Vytautą Lands
bergį, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio pirmininką. Jis paliko 
įspūdį visai kitokį, kokio tikėtu- 
meis iš visuomenininko-politi- 
ko. Jis prisistatė kaip valstybės

Išrinktas vadinamasis “liau
dies seimas” irgi buvo sufalsifi
kuotas, nereiškė tautos valios. 
Žmonės metė tuščias korteles 
arba su Putelės karikatūra (tokia 
karikatūrų juosta apie pensinin
ką Putelę buvo spausdinama vie
name iš Kauno dienraščių). Kiti 
visai nebalsavo, o komunistinė 
valdžia paskelbė negirdėtą pasi
sekimą.

Kai teatre susirinko liaudies 
seimas, teatras buvo apsuptas su 
kulkosvaidžiais. KGB kiekvie
nam atstovui įsakė, ką sakyti ir 
ką kalbėti. Ir kalbas jiem parašė. 
Tai liudija gausi literatūra, kuri 
buvo paskelbta vokiečių okupa
cijos metais ir čia Amerikoje taip 
pat paskelbta įvairiose knygose. 
Visai tai nebuvo lietuvių tautos 
valios pareiškimas. Tai buvo 
klaikus farsas, surežisuotas 
Maskvos, kad galėtų mulkinti 
vakarų pasaulį, — mat Lietuva 
savanoriškai įsijungė.
Ir balsavimai, ir liaudies seimo 

posėdžiai buvo prievartiniai, su
klastoti. To niekada nė vienas 
lietuvis neužmirš ir visam pasau

liui šaukte šauks, kad tai melas.
Kilo ir Lietuvoje sąjūdis prieš 

šią šventę. Net pati komunistų 
partija paskelbė atsišaukimą, 
mėgindama padėtį švelninti. At
sišaukime prašo nekaltinti Lie
tuvos komunistų partijos už lie
pos 21-ją, ji esanti nekalta. Lie
tuvos komunistų partija to ne
norėjo, kad Lietuva būtų pri
jungta prie Sovietų Sąjungos. Ji 
buvo priversta sustikti su KGB 
reikalavimais.

Mitinge, kuris buvo liepos 12 
Kalnų parke Vilniuje, buvo rei
kalauta, kad vyriausybė viešai 
paskelbtų jog liepos 21-oji nėra 
Lietuvoje tautos šventė. Mitin
ge kalbėjo naujieji visuomenės 
vadai ir patriotai.

Ir užjūrio lietuviai šaukia, kad 
toji diena yra primestos vergijos

vyras — ramus, nuotaikus, nie
kad nepakeliąs balso. Atrodo, 
nieko neišsigąsta ir dėl nieko 
perdaug nedžiūgauja. Jo kalbos 
gausi publika nepertraukė ploji
mais nė vieno karto — toks ra
mus ir sakyčiau, net monoto
niškas jo kalbėjimo būdas, o 
tačiau gilus ir prasmingas. Kiek
vienas žodis apgalvotas, mintis 

diena. Niekada lietuvių tauta su 
ta vergija nesutinks. Todėl ir lie
pos 21-ji negali būti švenčiama 
kaip tautos šventė. Si diena 
mus primena tik Maskvos gruo- 
boniškumą ir brutalumą.

Prof. dr. Vytautas Landsbergis, Sąjūdžio pirmininkas, kalba 
Kultūros Židinyje New Yorke. Nuotr. V. Maželio

Lietuva eina bekompromlslnlu keliu J nepriklau
somybę. Ją tuo keliu veda Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdis, kuris apima visus Ir paliečia visų šir
dis, kur vyksta atgimimas. VIsų šventa pareiga 
paremti Sąjūdžio tolimesnius siekimus.

išbaigta. Nenaudoja bereikalin- 
gų žodžių ar išsireiškimų.

Jo kalbos ir atsakymų j klausi
mus pagrindinė mintis maždaug 
tokia — Lietuva eina pastoviu, 
bekompromisiniu keliu į neprik
lausomybė. Ją tuo keliu veda 
Lietuvos Persistvarkymo
Sąjūdis. Kritika ar net ir 
šmeižtas iš vienos ir iš kitos 
pusės to kelio nepakeis. Lietu
vių tauta eina su Sąjūdžiu. 
Sąjūdį vertinti reiktų ne vieno 
ar kito jo nario pažiūra ar pasisa
kymais, ar priklausomumu parti
jai, bet remiantis Sąjūdžio atlik
tais darbais ir atsiekimais.

į šį renginį žmones sukvietė 
LB NY Apygardos Valdyba. 
Prof. V. Landsbergį pristatė 
pirm. V. Alksninis. Prieš pra
nešiu apatinėje Kultūros Židinio 
salėje buvo kokteilis, kur dalyva
vo šios apylinkės organizacijų at
stovai ir kviesti svečiai.

Prof. Vyt. Landsbergis turėjo 
visą eilę reikšmingų pokalbių ir 
pasimatymų su spaudos žmonė
mis. politikais ir, bendrai iški
liais žmonėmis. Gražina ir Vy
tautas Landsbergiai čia New 
Yorke buvo dr. Juozo ir ponios 
Kazickų globoje. Dr. Kazicko 
nuomone. Vyt. Landsbergis vi
suose suėjimuose pasirodė kaip 
elegantiškas, iškalbus, giliai ap
sišvietęs žmogus. Dr. Kazickas 
sako, kad buvo tikra garbė ir pa
sididžiavimas dalyvauti su dr. 
Landsbergiu tuose vizituose.

Prof. Landsbergio pokalbio 
santrauką su New Yorko burmi
stru Koch perdavė Amerikos 
Balsas įvariomis kalbomis per 
visą pasaulį. New Yorko spauda 
į prof. Landsbergio vizitą dėme
sio neatkreipė. Tačiau tai nenuo
stabu, nes jo vizitas čia nėra ko
kia naujieną. Jo pokalbiai su re
dakcijomis pasiliekia redakcijų 
bylose ateities reikalams. Jis 
turėjo pokalbius su New York Ti
mes ir Wall Street Journal redak
cijomis, aplankė D. Britanijos, 
Vokietijos ir Švedijos Jungtinių 
Tautų atstovybes. Turėjo pri
ėmimą Freedom House, pasi
matė su Helsinki Watch Direk
torių Tarybą.

New Yorke prof. Landsbergio 
progrmą ir pasimatymus tvarkė 
ar jį lydėjo Jūratė Kazickaitė, dr. 
Juozas Kazickas, Gintė Damu- 
šytė, Algimantas Gureckas, Juo
zas Kazlas, Vytautas Alksninis.

Svečiai į Chicagą išskrido lie
pos 8 d. (R.K.)

SVEČIAS CHICAGOJE

Liepos 8 d. karštą popietę su
sirinko į Jaunimo centrą spaudos 
ir visuomenės atstovai susitikti 
su iš Lietuvos atvykusių LPS Ta
rybos pirmininku dr. Vytautu 

Lansbergiu ir jo žmona Gražina. 
Tarp spaudos žmonių buvo ir 
Liet. gen. konsulas V. Kleiza, 
Alto pirm. G. Lazauskas, Br. 
Nainys, M. ir A. Rudžiai, D. 
Kučėnienė, dr. A. Statkevičius, 
R. Kučienė, kun. V. Rimšelis, 
M. Ramienė, dr. T. Rameikis, 
B. Gajauskas, B. Jasaitis ir kiti, 
gal apie 30 žmonių.

Valandėlę palaukus, svečius 
atlydėjo LB Krašto valdybos pir
mininkas dr. A. Razma ir po 
trumpo įvadinio žodžio pakvietė 
svečią prof. V. Landsbergį po
kalbiui. Jisai savo žodyje painfor
mavo apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje, pavadinęs tai pereina
muoju laikotarpiu. Kitų kartų at
stovai ar korespondentai, besi
lanką Vilniuje, reiškė savo nuo
monę, ar gali tauta iškovoti ne
priklausomybę be kovos, be kru
vinų aukų? Sąjūdžio žmonės pa
teikę Norvegijos pavyzdį, kuri 
išgavo nepriklausomybę iš Šve
dijos diplomatinėm priemonėm. 
Kodėl ir čia taip negali būti.

Paskutiniame Sąjūdžio seime 
nutarta parengti įstatymą apie 
laikiną raudonosios armijos bu
vimą Lietuvoje. Juk ir dabar So
vietų vyriausybė jau padarė 
nemaža nuolaidų, bet reikia tęsti 
spaudimą toliau per kitų kraštų 
vyriausybes, parlamentus ir at
skirus žmones. Čia išeivijos lie
tuviai bei jų organizacijos gali 
nemaža padaryti, ypač minint 50 
metų Hitlerio ir Stalino susitari
mų sukaktį.

Ir pačioj Lietuvoje komunistų 
partijoj įvyko personalinių pasi
keitimų. Ne visi komunistų par
tijos nariai yra Lietuvos savaran
kiškumo priešai. Maskvą gąsdina 
frakcijų sudarymas, juk ir ten 
vyksta pačioj partijoj susiskaldy
mas. Tai priverčia administraciją 
daryti nuolaidas. Pačioj sovietų. 
Sąjungoj irgi yra pereinamasis 
laikotarpis, norima atsipalaiduo
ti nuo centralizmo.

Prelegentas pageidavo, kad 
mūsų išeivijos partijos palaikytų 
nuolatinį ryšį su Lietuva ir pačiu 
Sąjūdžiu. Reikia naudoti taikius 
naujus metodus, einant prie Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo.

Po jo kalbos buvo keliama 
daug klausimų, iš kurių išryškėjo 
tam tikros išvados. Būtent, rei
kia siųsti į Lietuvą naujų žmo-

(nukelta į 4 psl.)

VINCAS KUDIRKA

VIRŠININKAI

Kruglodurovas išėjo. Suprato 
viską, tik nenumanė, kas tai yra 
ten. Vienok, išaiškinęs sau, kad 
tai turi būt vieta, kur po mirties 
ilsisi viršininkų dvasios, nusira
mino. Parėjęs namo, šaukia pa
čią ir, trindamas iš džiaugsmo 
rankas, sako:

— Žinai ką, Pagoda Nenast- 
jevna, pinigų bus, bus, tiktai rei
kia išsyk gerai pasirodyt. Bet 
kaip tai atlikt, neišmanau, — 
tarė palūkėjęs. — Lengva pasa
kyt, tik sunku padaryt. O jau nėr 
kada laukt ilgai.

Vakkanalijus Vziatkovičius 
nutilo, ir jo veidas apsiniaukė.

Susėdo abudu su pačia ir 
sušaukė visas mintis į pagelbą.

— O kad tu tai pupteltum į 
žandą vienam, antram, trečiam 
paeiliui, ką? Tai visi stovėtų 
prieš tave išsitiesę kaip kareiviai, 
pameni? — atsiliepė Pogoda Ne- 
na’stjevna.

— Teisybė, stovėtų išsitiesę, 
bet ... Čia, matai, reiktų švel
niau. .. kad bijotų, o nepyktų, — 
atsakė patsai.

Ir vėl abudu .nutilo.
— Aš pasakysiu, kad aš štabo 

rotmistras! — sušuko Vakkanali
jus Vziatkovičius, tarytum radinį 
radęs.

— Et, su savo štabo rotmistru, 
— atrėmė nekantriai Pogoda 
Nenastjevna, kuri kažin kodėl 
nemėgo visų štabo rotmistrų.

Kruglodurovui tie žodžiai, ro
dos, baidyte nubaidė visas min
tis. Taigi liovėsi toliau mąstęs ir 
laukė, ką pasakys pati. Neilgai 
laukė.

— Pasakyk, kad tu Dievas! O 
kad tavęs nesupainiotų su kitais 
dievais, tai pridėk: apskrities 
Dievas!

Pogoda Nenastjevna ištarė 
tuos žodžius iškilmingai ir tiesiog, 
lyg parodydama, kad tiktai taip 
tur būt ir kad niekas nieko geres
nio'jau nepramanys.

— Gerai tu sakai, — sutiko 
Kjugrodurovas jau ne tiek dėl to. 

Kad būtų pripažinęs‘sumanymo 
gerumą, kiek dėl to, kad tingėjo 
laužyt galvą, dargi žinodamas, 
kad nieko iš jos neišlauš.

o-o
Kaip Vakkanalijus Vziatko

vičius gerai pasirodė valdinin

kams ir kokį įspūdį padarė visoje 
apskrityje, matėm anksčiau.

Dabar tik laukė gerų to pasek
mių. O kad abejotino dalyko 
laukt visada neramu, tai neri
mastį šiuo žygiu malšino degti
ne.

— Kas bus, Pogoda Nenast
jevna? — klausia Kruglodurovas 
savo pačią tarp dviejų stiklelių.

— Bus gerai! — atsako tuoj 
Pogoda Nenastjevna balsu, ne
leidžiančiu abejoti. Jai vis 
rodėsi, kad jeigu nebūtų gerai, 
tai viršininkas gali paliept, kad 
būtų gerai. Tai ko čia dar abejo
ti?

Tokiais žodžiais suramintas, 
gėrė viršininkas dvigubai tiek: 
tai iš nerimasties, tai iš džiaugs
mo.

Kada rabinas pasakė: “neškite 
aukas”, tą pačią dieną pas virši
ninko duris jau laukė žydelis. 
Pogodos Nenastjevnos paklaus
tas, kas yra, užuot atsakiusi, tar
naitė, prasidariusi duris pra
nešė, kad "laukia su reikalu”. 
Viršininkas užsidarė kabineto 
duris, pirmiau įsileidęs žydą. 
Tas, linguodamas galva ir rink
damas švelniausius žodžius, ne
drąsiai prabilo:

— Ponas viršininke! Mes žy
deliai jau. Dievui dėkui, perlei
dome daug viršininkų, su visais 
gražiai gyvenome: ir jie, Dieve, 
duok jiems sveikatą, gelbėdavo 
mus reikale, ir mes jų nepamirš

davome. Žinote ką, ponas virši
ninke, turime mes čia tokį reika
lą, mažą reikalėlį, tik be pono 
viršininko žodžio negalime atlik
ti.

Išsipasakojęs koks reikalas ir 
kuo gali veršininkas pagelbėti, 
•žydelis baigė:

Ponas viršininke! Būkite to
kie geri: neatsisaykite mums, 
varguoliams žydeliams!

Su paskutiniais žodžiais at
gniaužė delną ir atkišo Kruglo
durovui 25-rublinę.

Viršininkas, kuris visą laiką 
stovėjo išsitiesęs ir tylėjo, dar la
biau išsitiesė. Atsimindamas pa
tarimą, kad reikia pasibranginti, 
suriko:

— Von!
Žydelis, persigandęs staiga at

gniaužė kairiąją ranką ir, išimda
mas iš jos suglamžytą 10-rub- 
linę, drebančiu balsu atsiliepė:

— Nu, ponas viršininke, ne
pykite! Aš buvau užmiršęs, kad 
dar kitoje rankoje turėjau...

— Pašol von, šuns vaike! — 
suriko dar baisiau ne tiek bran- 
gindamasis, kiek iš piktumo, kad 
žydas jį norėjo prigaut.

Žydas, išėjęs, nubėgo pas savo 
liendnis ir išpasakojo viską, kas 
atsitiko.

— Tai nieko, — tarė vienas, 
— tik matyt, jis iš tų, kurie iš 
pradžių branginasi, o paskui at
pinga. O kad jis ima, tai tikras 
dalykas: kas jis būtų per viršinin

kas, jeigu neimtų? Taigi nepasi
gailėkime dabar išsyk duoti jam 
šimtinę, nors šitas reikalas tiek 
nevertas, bet paskiau kitais atsi
tikimais atsigriebsime, kai virši
ninkas atpigs. Kad tik sykį 
pradėtų imt... Tegul dabar ima, 
kiek pats nori, paskui priversime 
imt tiek, kiek mes duosime. 
Turėjome juk reikalą ne su vienu 
viršininku. Jeigu jis būtų ir ki
toks, tai vis tiek nekenkia paban
dyt.

Tas išmintingas patarimas vi
sus įtikino, ir žydai sutarė siųst 
jau kitą savo lx*ndrą su šimtine.

Kruglodurovas, nesulaukda
mas sugrįžtant žydo, pradėjo 
gailėtis:

— Ar tik ne per daug pasi
branginau:* Kad nepagadinčiau 
geros apie save nuomonės! Ne
gerai padariau neatsiklausęs 
Matviejevo, nuo kiek pradėt! — 
kartojo sau visą vakarą.

Trečią dieną tarnaitė vėl pra
nešė: “laukia su reikalu ”, Virši
ninkas vėl užsidarė kabinete, įsi
leidęs žydą, tikąiusistebėjo, kad 
jau ne tas. pats. Žydas ilgai ne
laukdamas, pradėjo:

— Ponas viršininke! Yra čia 
menkas reikalėlis. Aną dieną bu
vome atsiuntę vieną žydelį su 
ponu viršininku pasikalbėti, tik 
tas žydelis, atsiprašau poną virši

ninką, toks prastas, kvailas: jis 
nemokėjo su ponu viršininku 
elgtis ir padarė mums gėdą. Po
nas viršininke, nepykite, kad aš 
drįstu prašyt nepamiršt mūsų 
reikalo, — baigė žydas ir ištiesė 
ant stalo visą šimtinę.

— Taigi žinokite, kaip dera 
elgtis su vyriausybe! — tarė Klu- 
glodurovas, visa savo viršini- 
kystės didybe.

Atliko reikalą taip, kaip pa
mokė žydas, paėmė šimtinę ir, 
sėdėdamas paskui vienas, taip 
pats su savim kalbėjo:

— Žiūrėk, prakeikta sėklai 
Apskrities viršininkui kiša 25 
rublius! Tai šuns drąsumas! 
Gėda imt! Šimtinė — tai kas kita. 
Niekas nepasakys: Vakkanalijus 
Vziatkovičius ima dešimtinėmis. 
Ne! Vakkanalijus Vziatkovičius 
ima šimtinėmis! Tegul tik viena 
šimtinė, bet visgi šimtinė, ir tiek 
paimt tai jau ne gėda...

Neužmiršo pasigirt pačiai, kad 
jau pradžia yra.

Dabar Kluglodurovas laimino 
Matviejevo pamokymą, laimino 
savo pačios patarimą, laimino 
Apvaizdą, kuri liepė psauliui 
turėt viršininkus, laimino deg
tinę, su kuria galima pasidalyt 
džiaugsmu.

(Bus daugiau >



MIELI LIETUVIAI IR 
LIETUVĖS!

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

Dabar atsirado palankios 
sąlygos išleisti lietuvių kalba 
6 spalvuotas knygutes apie 
Sv. Mišias, rožančių, Jėzaus 
gyvenimą,- S v. Raštą, 
Dešimt Dievo Įsakymų ir 
apie pirmąją vaikų malda
knygę.

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

V. LANDSBERGIS KALBA APIE LIETUVĄ
(atkelta iš 3 psl.)

nių, ypač įvairių rūšių specialis
tų Jedinstva nėra autentiška or
ganizacija.

Po to visi nusileido j kavinę, 
kur jau buvo susirinkę LB apy
linkių valdybų nariai ir veikles
nieji bendruomenininkai. Čia 
buvo tęsiami klausimai, | kuriuos 
svečias išsamiai atsakinėjo.

Lygiai 7-tą vai. visi suėjo į 
didžiąją salę, kuri buvo sausa
kimšai jjrisigrūdusi žmonių. Su
sirinkimui vadovavo jaunesnės 
kartos atstovas dr. P. V. Kisie
lius, trumpai supažindinęs su 
svečių dr. Vytauto Landsbergio 
ir jo žmonos Gražinos svarbes
niais gyvenimo bruožais ir nu
veiktais darbais.

Dar niekam mūsų publika ne
parodė tokio entuziazmo, kaip 
Sąjūdžio pirmininkui V. Lands
bergiui: net 4 kartus kėlė stati 
jam ovacijas. O prie garbės stalo 
buvo iškviesti be minėtų svečių 
dar ir kiti laisvės kovotojai kun. 
Alf. Svarinskas ir Balys Gajaus
kas.

Savo kalboje prelegentas in
formavo apie padėtį ir apie patį 
LF Sąjūdį bei jo atliktus darbus. 
Ypač pabrėžė reikalą visiems iš
laikyti nepriklausomą tautos 
kūrybinę dvasią. Sąjūdis yra fe
nomenas, nepanašus į politinę 
partiją, nė į kokią kitą organiza-

KAIP ATSIRADO “GELTONOJI SPAUDA”?

Visi esame girdėję posakį-gel- 
tonoji spauda. Tuo vardu vadi
name nepadorias, menkavertes 
knygas, netikusius laikraštpalai- 
kius, bet vargiai žinome, kaip tas 
posakis susiformavo. O buvo taip 
— šis posakis savo pradžią gavo 
New Yorko mieste.

1895 metais New Yorke ėjo 
laikraštis The World. Jame ėmė 
ir išspausdino juokingus 
piešinėlius — “kartūnus ”. Vie
nas toks piešinėlis vaizdavo gel
tonais marškiniais apsivilkusį 
berniuką. Po piešinėliu buvo pa
rašyti keli juokingi pasakojimai, 
kuriais tas berniukas linksmino 
laikračio skaitytojus. Piešinių 
autorius buvo dailininkas grafi
kas Richard Outcault. Toks gel- 
tonmarškinio berniuko piešinys 
buvo išspausdintas keliuose to 
laikraščio numeriuose.

Berniuko išdaigos labai patiko 
skaitytojams. Tada kito laik
raščio York Journal leidėjas 
sumanė savo skaitytojus palink
sminti panašiais berniuko nuoty
kiais.

The World laikraščio leidėjas,

Dr. Antanas Razma
Pirmininkas

sdinimas kainuos 30,000 do
lerių.

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

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

Iš anksto širdingai dėkoja
me.

VYSKUPO SIELOVADOS 
TARYBOS REIKALŲ VALDYBA

ciją. Jis apima visus ir paliečia 
visų širdis, kur vyksta atgimi
mas. Sąjūdis gauna daugybę laiš
kų, kur reiškiamas pritarimas ir 
džiaugsmas, pažadai remti Sąjū
dį maldomis.

Po to vėl buvo nemaža klausi
mų iš vietų. Tarp kitų buvo klau
simas apie Sąjūdžio požiūrį į 
Mažąją Lietuvą. Prelegentas pa
reiškė, kad Sąjūdis yra atkreipęs 
dėmesį į šią problemą. Jau 
leidžiamas laikraštis Mažoji Lie
tuva, kuriamos organizac^os, 

kaip Prusa ir. kitos.. Plačiai 
buvo minima Kristijono Done-“ 
laičio 275 m. gimimo sukatis ir 
t.t.

(312) 436-0197

Įj^B JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF THE U.S.A., INC.

2713 West 71st St, Chicago, IL 60629

S. o. s.
Reikalinga skubi pagalba Lietuvai!
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba ragina visus išeivijos lietuvius jungtis prie 
Lietuvos žmonių pastangų reikalaujant panaikinti Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes. 
Lietuvoje tikimasi surinkti 2 milijonus parašų. Prisidėkime ir mes rinkdami parašus 
savo ir amerikiečių tarpe. Išeivijoje surinkti parašai bus įteikti Jungtinėms Tautoms.
Lietuvoje paruošta ši peticija, kuri bus jų įteikta Sovietų Sąjungos, Vakarų ir Rytų 
Vokietijų vyriausybėms ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui:

TSRS, VFR, VDR VYRIAUSYBĖMS, SNO GENERALINIAM SEKRETORIUI
1939 m. rugpjūčio 23, rugsėjo 28 ir 1941 m. sausio 10 d., slaptaisiais protokolais prie vadinamo 
Molotovo-Ribbentropo pakto, Lietuva tapo derybų tarp Vokietijos Reicho ir Tarybų Sąjungos 
objektu. 1940 m. birželio 15 d. Lietuva buvo raudonosios armijos okupuota, o rugpjūčio 3 d. 
aneksuota — prieš Lietuvos gyventojų valią įjungta į TSRS sudėtį.
Vokietįjos Reicho ir Tarybų Sąjungos vyriausybių politiniai ir kariniai veiksmai Tautų Sąjungos 
narių Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu yra grubus tarptautinės teisės pažeidimas.

Reikalaujame, kad TSRS, VFR, VDR vyriausybės paskelbtų Molotovo-Ribbntropo pakto slap
tuosius protokolus neturinčiais juridinės galios nuo pat jų pasirašymo momento.
Reikalaujame, kad TSRS likviduotų Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes, išvestų iš Pabalti
jo valstybių savo okupacinę kariuomenę ir leistų valstybių tautoms pačioms nustatyti 
politinę-socialinę santvarką Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

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

Išsiskirpkite ir pasidauginkite žemiau spausdinamą peticijos vertimą į anglų kalbą ir 
surinkę parašus siųskite JAV LB krašto valdybai, 2713 West 71st Str., Chicago, IL 60629, 
prieš Molotovo-Ribbentropo pakto 50 metų sukaktį 1989 rugpjūčio 23 dieną.

JAV LB Krašto Valdybos vardu,

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
įvyko spaudos konferencija Jau
nimo centre su angliškos spau
dos atstovais. Vertėju buvo 
Myk. Drunga. Ta proga ir angliš
koj spaudoj pasirodė straipsnių 
apie Lietuvą ir Sąjūdį, pvz. Chi
cago Tribūne ir kitur.

Antradienį, liepos 11 d., V ir 
G. Landsbergiai išvyko į Cleve- 
landą. Jų apsilankymas Chicago- 
je sukėlė didelį entuziazmą ypač 
vyresniųjų lietuvių tarpe ir išryš
kino glaudesnių ryšių reikalin
gumą, ypač atsiradus palan
kesnėms aplinkybėms. Siekimas 
laisvės Lietuvai sustiprėjo išei
vijos tarpe ir tai gal nuves prie 
sklandesnio visų veiksnių bend
radarbiavimo.

A. P. B.

(312) 436-0197

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF THE U.S.A., INC.

2713 West 71 s t St., Chicago, IL 60629

pamatęs geltonmarškinį berniu
ką kitame laikraštyje, labai 
užpyko ir įtūžo. Jis tuoj parašė 
straipsnį, kad Neto Yorko Jour
nal leidėjas pavogęs jų berniuką 
su visais jo marškiniais.

Tarp abiejų laikraščių pra
sidėjo didžiausi ginčai. Pirmasis 
reikalavo grąžinti berniuką jam, 
o kitas nenorėjo atiduoti, aiški
nosi, kad ir jam patinka geltonais 
marškiniais apsivilkęs berniu
kas.

Tada į ginčą įsiterpė trečias 
laikraštis — New York Press. To 
laikraščio redaktorius Erdvin 
VVordman pasipiktino savo kole
gų kvailu ginču, jų laikraščius ir 
pavadino geltonąja spauda.

Šis pasakymas, kaip ir anas 
geltonmarškinis berniukas, vi
siems patiko ir ėmė jį vartoti kai 
kalbama apie blogą spaudą. Po
sakis iš New Yoarko iškeliavo į 
visą pasaulį, pasiekė ir Lietuvą. 
Ir ten blogas knygas ir laikraščius 
vadina geltonąja spauda. Dabar 
gi, eidami per miesto gatves, pro 
spaudos kioskus, kiek ten mato
me geltonosios spaudos!

To the Govemments of the U.S.S.R., the Federal Republic of Germany, the German 
Democratlc Republic, and to the Secretary-General of the United Nations:

On August 23, 1939, and January 10, 1941, by virtue of the Secret Protokols of the so-called Molotov- 
Ribbentrop Pact, Lithuania became an object of negotiations betvveen the German Reich and the Soviet Union. 
On June 15, 1940 Lithuania was occupied by the Red Army, and on August 3 it was annexed to the Soviet 
Union — contrary to the will of the Lithuanian people.

The political and military actions of the German Reich and the Soviet Union with respect to League of Na
tions members Lithuania, Latvia, and Estonia constitute a gross violation of International law.

We demand that the Govemments of the U.S.S.R., F.R.G., and G.D.R. declare the Secret Protocols of the 
Molotov-Ribbentrop Pact legally nuli and void from the moment of their signing onvvards.

We demand that the U.S.S.R abolish the consuęuences of the Molotov-Ribbentrop Pact, withdraw its oc- 
cupation forces from the Baltic States, and allow the peoples of those statės to determine for themselves 
what political and sočiai System Lithuania, Latvia, and Estonia shall have.

We ask the Secretary-General of the U.N. to dispatch representatives to observe how the process of free 
elections in the Baltic States is carried out.

No. Name Address Signature



SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SUKAKTIS
Dayton, Ohio

Šv. Kryžiaus lietuvių para
pija atšventė deimantinę su
kaktį birželio 11.

Pagal turimas žinias pirmieji 
lietuviai atvyko Daytonan apie 
1886. Jų skaičius vis didėjo. 1902 
jie įsteigė Šv. Petro draugiją, 
kad organizuotai galėtų daugiau 
nuveikti. Nors Šv. Petro draugi
ja buvo pašalpinė, nutarė, kad 
reikia lietuviškos parapijos, kad 
galėtų garbinti Dievą gimtąja 
kalba, palaikyti lietuviškas reli
gines ir tautines tradicijas, pa
pročius.

Nutarta rinkti aukas. Valandi
niai uždarbiai tuo laiku buvo 15 
c. ir mažiau. 1909 m. draugija 
pajėgė nupirkti daugiau nei akrą 
žemės už 1500 dol. būsimos 
bažnyčios statybai. Dabar ta 
žemė yra miesto ribose. Cincin- 
nati vyskupui davus leidimą 
bažnyčiai statyti, visų lietuvių 
nuotaika pasitaisė, visi dirbo, 
ruošė renginius, piknikus ir kar
tu statė bažnyučią. 1914 m. baž
nyčia pastatyta ir vyskupo konse
kruota.

Šv. Petro draugija su pirmųjų 
ateivių pagalba įvykdė tai, 
kas, žmogiškai kalbant, buvo 
neįtikėtina.

KAS VALDYS PASAULIO SOSTINĘ NEW YORK4?

Tai priklauso nuo mūsų visų

t
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Šv. Kryžiaus bažnyčia Dayton, Ohio.

Parapiečiai kruopščiai ruošėsi 
deimantinei sukakčiai paminėti, 
komitetas pasiskirstė darbais ir 
pavyzdingai juos atliko.

Šventė pradėta iškilmingomis 
padėkos mišiomis dalyvaujant 
vysk. Pauliui Baltakiui, OFM,

klausia savo gyventojų “kokios 
yra problemos”? Mes esam tur
tingi, mes esam pozityvūs, mes 
mokam mokesčius, mes tų mo
kesčių kiekvieną dolerį pajung
siu! miesto gerovei.

Ir pasižiūrėkime į rezultatus. 
Miesto nuosavybės mokesčiai 
(real estate taxes) yra žemesnį 
negu bet kokiam kitam industri
niam centre. Jie yra iš tikrųjų 
maži. Ed Koch rūpestingai dali
nasi su mumis savo problemomis 
kas šeštadienį per radiją ir tele
viziją, paklausdamas kaip sekasi 
“How am ' I doing”? Visada 
nuoširdus ir atviras išeina su po
sakiais ir politinėmis temomis: 
Airija, Izraelio santykiai ir tt.

Kai kada gauna ir labai šiurkš
čių pastabų. Kai jo komentarai 
spaudos būna netaip išryškinti ar 
suprasti, jis tuoj prisiima sau 
kaltę, kad gal aš čia padariau klai
dą, bet ją ištaisykim ir vėl gyven
kim ir džiaukimės kartu. 
Mylėdamas visus lygiai, taip pat 
išdėsto visiems vienodus reikala
vimus — baltiems, juodiems ir 
pan.

Gavęs netikslią interpretaciją 
iš mažumų, Jacksono vadovauja
mu, sau priima neužsitamautą 
kaltę ir vėl kviečia visus dirbti 
kartu. Tai yra tikras vadas, kuris, 
nurydamas užgauliojimus, sten
giasi sujungti visas mažumas, vi
sus gyventojus į vieną pozytivią 
srovę.

Ed. Koch domisi Lietuva
Norėdamas gerovės savo ant

rai tėviškei New Yorkui, pareiš
kiau rūpestį dėl to miesto atei
ties ir buvau pakviestas apsilan
kyti pas burmistrą Edvvard 
Koch. Sutikau jį apie 5 vai. vaka
ro jo kabinetuose, bet pilną en- 
tuziasmo, su tėviška šypsena. 
Pirmiausia jis pareiškė didžiau
sią pasitenkinimą dėl švintančių 
laisvių ir prošvaiščių Lietuvoje. 
Radau jį pilnai informuotą apie 
mūsų tėvynės stovi ir entuzias
tiškai pasisakantį už laisvą kalbą, 
laisvą judėjimą, laisvą ekonomi
ją, žodžiu už/aisvę.

Toliau pašnekesys nukrypo 
apie Nevv Yorko miestą. Jis 
klausė, kodėl aš ir lietuviai 
norėtume jo tolimesnio vadova
vimo. Mano atsakymas buvo la- 

Cincinnati vysk. James Gari and, 
kunigams, seselėms, dijakonui, 
ministrantams, svečiams net iš 
Lietuvos, parapiečiams. Mišių 
metu galingai giedojoClevelan
do vyrų oktetas. Bažnyčia vos 
talpino dalyvius.

Koncelebracinėse mišiose 

bai paprastas ir praktiškas. 
Stebėjau Edvvard Koch vado
vybę per aštuonerius metus ir 
mačiau augantį miesto gerbūvį. 
Publikai nebuvo pristatomos kri
zės, bet geri konstruktyvus atsa
kymai. Žemesni namų mokes
čiai, geras patarnavimas ir 
sėkmingos rungtynės su per pa
saulį plintančiu nihilizmu, krimi- 
nalizmu bei narkotikais Tai visa 
buvo įvykdoma demokratišku — 
tėvišku keliu, ne grasinimais.

Kandidatuoja prokuroras
Šia proga pažiūrėkime į kitus 

kandidatus, kurie yra Edvvard 
Koch opozicijoje. Vienas iš ryš
kiausių yra Rudolph Giuliani, 
įstatymų bei reguliacijų vykdy
tojas, prokuroras bei prosekuto- 
rius. Jo titulas ir veiksmai lygtai 
suteiktų aureolę teisėjo ar šven
tojo. Tačiau pažvelgus arčiau į to 
žmogaus istoriją, tuoj pasimato . 
kad visa veikla buvo tik tiltas 
aukščiau į politines sferas.

Kaip federalinis prokuroras, 
tas asmuo, turėdamas pernelyg 
dideles galias, vien tik politiniai s 
sumetimais areštuoja aukščiau
sius biznio vadovus, kaip Gold
man Saks, juos surakina dienos 
šviesoje ir veda taip per jų rašti
nes, per New Yorlų, be jokių 
įrodymų. Vėliau, neturėdamas

(nukeltai 8 psl.)

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

0727 SOUTH NEŠTE RN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60843 
TE L. (312) 23M787

Dar yra vietų šiose kelionėse J Lietuvę:

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

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

Iš New Yorko — 1850.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1* *312*238*9787.

. VYTAUTAS VEBJELIŪNAS .,

Kai 1950 metais USS General 
Greely laivas praplaukė pro 
laisvės statulą ir sustojo Nevv 
Yorke, mano tėveliai ir aš išlipo
me šiame didingame mieste. Iš 
pirmo žvilgsnio, priėmiau tą 
miestą kaip antrą tėviškę. Ir kai 
•šios odisėjos pradžioje Korėjos 
karo šauklys pašaukė mane į U. 
S. Marine Corp, iš tolimųjų rytų 
parskrisdamas atsotogų, sveikin
davau tuos dangoraižius kaip 
savo naujus namus.

Čia pramokęs anglų kalbą, 
žengiau pirmus savarankius 
žingsnius, uždirbau pirmą pi
nigėlį, ir čia pradėjau kurti šią 
visų mūsų ekonominę imperiją. 
-Gražus tas miestas, apsuptas 
upių, atbėgančių iš Adirondako 
kalnų ir plaukiančių į vandeny
nus, pastatytas ant uolos, tvirtos 
kaip lietuvių būdas.

Domiuosi politika
Daugelis skaitytojų žino vieną 

kitą mano ekonominį kelią, bet 
ne vienas nustebs, sužinojęs, 
kad aš dominuosi politika, nieka
da jos nelietęs. Bet šį kartą man 
rūpi, kad šį mūsų antroji gimtinė 
— Nevv Yorkas, lyg šviturys vi
sam pasauliui, turėtų gerą admi
nistraciją ir ypatingai gera vado- 

. vą — burmistrą. Pokariniai mie-
• sto burmistrai kaip Impelliteri, 
Wagner, Lindsey, Beam, liko 
istorijoje kaip administratoriai 
be didelių įvairenybių bei pakei
timų. Tie vadovai dažnai kreip
davosi į Nevv Yorko gyventojus 
su krizėmis, pinigų trūkumais 
čia ir ten. Jų laikotarpyje nuosa
vybės mokesčiai buvo pagreitin
ti vienus metus į priekį (pirma 
mokėjom mokesčius už namą už 
praėjusius metus, o dabar mo
kam į priekį, žodžiu kažkada 
gavo dvigubas pajamas).

k Miestą išgelbėjo Edvvard Koch
Praeita administracija įklimpo 

į tokias bėdas, jog nei VVashing- 
tonas turėjo kištis, kad miestas 
nenueitų į bankrotą. Mac Bonds 
gimė iš to įsikišimo ir tuoj po jų 
atėjo Edvvard Koch. Per 8 metus 
Jo veido nepaliko šypsnys su pa
tikėjimu ir tėvišku rūpesčiu. Jis 

- paima darbą su entuziasmu ir

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestem Avė., Chicago. IL 60643.

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

Dayton, Ohio, kai ten buvo švenčiama Šv. Kryžiaus parapijos 
75 metų sukaktis, vietos vyskupas James H. Garland ir lietu
vių vyskupas Paulius Baltakis, OFM.

skaitymus atliko lietuvių ir anglų 
kalbose Rimantas Liaugminas ir 
Stefanija Raštikienė. Tikinčiųjų 
maldose buvo dėkojama Dievui 
už palaimą, melstasi už parapijos 
kūrėjus, parapijos kunigus, jau
nimą. parapiečius ir iškeliavu
sius negrįžtamai. Aukojimo do
vanų atnešime dalyvavo jauniau
si ir vyriausi. Dovanos rišosi su 
parapijos istorija ir Lietuva.

Mišių metu kalbėjo abu vys
kupai. Oktetas pagiedojo septy
nias giesmes lietuviškai ir loty
niškai. Bažnyčios altoriai skendo 
gražiausiuose gėlėse.

Tuoj po pamaldų persikelta į 
lietuvių klubą, kur laukė paruoš
ti pietūs (Elaine ir Kitty šeimi
ninkės). Dalyvavo apie 250 sve
čių. Salė irgi buvo papuošta 
gėlėmis. Prie kiekvienos lėkštės 

nišką programą ir metalinę knyg- 
juostę.
•JCadangi vietos vyskupas turė

jo išvykti į kitas sukaktuves, tai 
Oktetas pagiedojo: “Lietuva 
Brangi , o jaunučiai ir vyresnieji 
šokėjai pašoko keletą tautiškų šo
kių.
Abiems vyskupams buvo įteik

tos dovanos: didelis lietuviškas 
koplytstulpis ir medžio 
skulptūra — kenčiantis Kristus. 
Abi dovanos padarytos para

LAIŠKAS DARBININKO REDAKCIJAI

i Mus pasiekė gandas, kad būk 
tai “Armonikos” ansamblis už 
atliktą koncertą Nevv Yorke ne
buvo atlygintas. Tai netiesa.

Apmokėjus visas kelionės ir 
koncerto išlaidas. “Armonikos” 
ansambliui buvo pasiūlyta 
2,(MX).(X) dol. honoraras. Tai 
žymiai aukštesnė suma negu ori- 
.ginaliai buvo sutarta.

Ansamblis atsisakė priimti šią 
sumą kaip nepakankamą atlygi
nimą jiems, nes jie esą profesio
nalai. Gal ir taip.

Tačiau laisvės Žiburio vado
vybė ir kiti suinteresuoti asme
nys jautėme, kad mūsų sąlygo
mis tai yra pakankamas honora
ras, ir aukštesnio atlyginimo 
nesiūlėme, nes juk ir radijui iš
laikyti pajamos yra reikalingos, 
ne vien “Armonikos ansamb
liui.

piečių (Kviečio ir Mikalausko). 
Vysk. Garland buvo labai malo
niai nuteiktas. Išvykdamas pa
reiškė, kad ir jis esąs parapijos 
dalis. Oktetas ir visi svečiai pa
giedojo "Ilgiausių Metų .

Po to vyko okteto programa, 
vadovaujant Raimundui Kava- 
lauskui. Dainavo iš širdies ir pa
sigėrėtinai. Okteto programa 
nebūtų buvusi pilna be sol. Ire
nos Grigaliūnaitės, jį atliko kele
tą solinių ir kartu su oktetu kūri
nių. Abiem kalbomis pranešinė
jo simpatiška tautiniais dra
bužiais pasipuošusi Nida Gele- 
žytė. “Vėjeliai” dar pašoko kele
tą tautinių šokių.

Šventės programai sumaniai 
vadovavo Elinor Sluzas.

Kadangi Oktetas Daytone lan
kėsi jau 8-9 kartus, tai buvo 
pasiūlyta pavadinti Cleveland- 
Dayton Oktetas, ypatingai kai jie 
koncertuoja Daytone. Rugsėjo 
mėnesį yra pakviestas koncer
tuoti eilėj miestų Lietuvoje.

Parapijos sodyboje plevėsavo 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos.

Esame dėkingi Deimantinio 
Jubiliejaus rengėjams, įdėju- 
sTems daug darbo ir pastangų.

Esame taip pat dėkingi gau
siems dalyviams: Vyskupams, 
Oktetui, Vėjeliams, svečiams ir 
parapiečiams.

A. P. K.

Ansamblio vadovybei pakar
totinai atsisakius šią 2,000.00 
dol. sumą priimti, ją perdavėm 
prof. Vytautui Landsbergiui, 
kaip auką Lietuvos Persitvarky-- 
mo Sąjūdžiui.

Siuomi laikome, kad “Armo
nikos" gastrolių atskaitomybė 
Nevv Yorke yra užbaigta.

Laisvės Žiburio Radijas 
Romas Kezys, Vedėjas

Priedas. Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio vardu dėkoju 
Lūs vės Žiburiui už Sąjūdžiui 
skirtą dviejų tūkstančių dolerių 
auką, kurią maloniai perdavė po
nas Romas Kezys.

Vyt. Landsbergis

Nevv York, 1989 m. liepos 7 d.

savo

— Skulptorius Vytautas 
Kašuba padovanojo meninės 
medžio drožybos įrankių rinkinį 
Vilniaus P. Gudyno meno verty
bių restauravimo centrui. Dova
ną priėmė ir ją veža į Lietuvą 
Algimantas Patašius — dailėty
rininkas. Taip pat viešėjo ir Gen- 
drutis Juozas Katinas — dailinin
kas išpildytojas. Abu jūreiviai iš 
laivo “Dailė”. Jie abu praleido 
porą valandų jaukiuose Kašubų 
namuose apžiūrėdami jų meno 
kūrinius. Atsisveikinant buvo 
apdovanoti pinigine dovana.

— Clevelando vyrų oktetas 
rugsėjo 14 vyksta koncertuoti į 
Lietuvą. Koncertai numatyti 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžyje. Druskininkuose, Aly
tuje ir Klaipėdoje.

— Antanas Alekna atvažiavo 
į New Yorką 1899 m. pas dėdę 
Pogis, gyv. White Plains, N.Y. 
Ieško žinių apie gimines. Ieško 
Martinas Pareigis. Jie patys arba 
apie juos žiną prašomi pranešti 
Lietuvių Religinei Šalpai, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje, kuri bus rug
pjūčio 6-12 Dainavoje, mokyt. 
Vacys Kavaliūnas skaitys paskai
tą “Literatūra — kas ji?.”

— Lietuvos vyčių organizaci
jos metinis seimas šiemet įvyks 
rugpjūčio 3 - 6 Chicagoje.

— Vokietijos LB darbuotojų 
suvažiavimas vyks lapkričio 3-5 
Romoje.

— Chicagoje Nekalto Pra
sidėjimo parapija Brighton Par
ke spalio 22 švenčia 
įsikūrimo 75 metų sukaktį. Su
darytas minėjimo komitetas, ku
ris pasiryžęs surengti specialias 
iškilmes ir paruošti jubiliejinį 
leidinį.

— Tautos šventės minėjimas 
ir Tautos Fondo popietė Cleve
lando Lietuvių Namuose įvyks 
rugsėjo 10.

— “Tėvynės Garsų” lietuviš
kų radijo programų, vadovauja
mų J. Stempužio, 40 metų sukak
ties minėjimas įvyks spalio 15 
Clevelando Lietuvių Namų 
salėje.
ČZ-— “Gyvataro” 40 metų veik
lios sukakčiai paminėti komitetas 
nutarė šią sukaktį atšvęsti 1990 
gegužės 5-6

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų Sąjungos sei
mas įvyks rugpjūčio 9-12 Best 
VV'estem-Centrum Inn. Worce- 
ster, Mass.

Calgario, Alb., nauja išrinkta 
miesto jaunuolių karalaite — 
Miss Teen Calgary lietuvaitė Al
dona Valadkaitė. Jos seneliai Al
dona ir dr. Aleksas Valadkai gy
vena Toronte. Jos tėvai iš Prince 
Edvvard atsikėlė.į Calgary. Aldo
na Valadkaitė dar pusantrų metų 
turės būti aukštesniojoje mokyk
loje, o paskui žada studijuoti 
Viktorijos univesrsitete ir ruoštis 
mokytoja.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Kudirka, Ormond Beach, 
Fla., K. Kušilauskas, Waterbu- 
ry, Conn. Užsakė kitiems: M. 
Botscharow, Newton, Ka. —G. 
Arlionis, Australia. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.

Naudingi patarimai

— Po gėrimo stiklu palikę žie
dai ant baldų pašalinami su dan
tų pasta ir drėgnu skuduru.

— Kramtoma guma lengvai 
nuimama su Peanut Butter arba 
Rubbing Alcohol.

— Kai šalta, kad langai nerašo
mų. reikia abi puses stiklo suvil- 
ginti su glicerinu.



TRANSPAK praneša naują, 
tikrai reikalingo ir naudingo 

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

ir pristatytas į namus jūsų giminėms ir draugams

18 svarų

11 svarų

6 švara]

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

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

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

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
ry, Conn. E. Urbaitis, Wantagh, 
N.Y.,, E. Liobė, \Voodhaven, N.Y., 
A. Kudirka, Ormond Beach, Fla., 
S. Ramanauskas, Daytona Beach 
Shores, Fla., J. Bucevičius, Balti- 
inore, Md., I. Janavičius, Cleve- 
land, Ohio, kun. J. Svirskas, No. 
Andover, Mass., V. Kamantauskas, 
Nonvood, Mass., v. Silėnas, Euclid, 
Ohio, B. Kondratas, Quaker Hill, 
Conn., E. Okas, Baltimore, Md., 
Jesuit Fathers, Cleveland, Ohio, dr. 
J. Ambrazaitis, Chesterton, Ind.

8 dol. — T. Jennings, Berlin, 
Conn. -

7 dol. — J. iPaškevičius, Bet- 
hel Park, Pa.

Po 5 dol. —A. Scheibis, Rich- 
inond Hill,, N.Y., V. Sližys, 
VVoodhaven, N.Y., Baltic Asso-

Darbininko skaitytojai, atsiųsda
mi prenumeratos mokestį, prisidėję 
aukomis už kalendorių, įvairius pa
tarnavimus ar šiaip spaudą parėmę:

25 dol. — J. Sodaitis, Ormond 
Beach, Fla.

Po 20 dol. — A. Juškys, Brick- 
town, N.J., E. Bačauskas, Olney, 
Md.

Po 15 dol. — V. Janavičienė, Eli- 
zalieth, N.J., P. Pecenkis, Eh'za- 
beth, N.J., E. Vasyliūnas, Somervil- 
le, Mass., K. Bartys, Elizabeth, N. J.

Po 10 dol. — J. Belickas, Wood- 
haven, N. Y., A. Kantakevičius, 
Richmond Hill, N.Y.,A. Bodiya, W. 
Bloomfield, Mich., J. Dainora, 
Nevvtovvn Sųuare, Pa., A. Gražulis, 
Clifton, N.J., J. Chapalis, Brick 
Town, N.J., J. Balazaras, So. Wind- 
sor, Conn., F. Rajeckas, Waterlxi-

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

Ilgainiui galėsim ką nors pakeisti. Tai priklausys nuo vartotojų 
pageidavimo ir galimybių.

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINYJE

ciates, Ltd., Boston, Mass., A. 
Kupčinskas, Walpole, Mass., P. 
Ga»vydis, Bridgewater, N.J., A. 
Šimkus, Mahwah, N.J., V. Var
dys, Norman, OK, J. Juodis, Be- 
verly Hills, Fla., Ą. Bačiulis, 
Quincy, MA, M. Petrauskienė, 
Masapee, Mass., A. Gruodis, 
VVappingers Falls, N.Y., L. Ku
likauskas, So. OzonePark, N.Y., 
kun. K. Kasinskas, C.P., West 
Hartford, Conn., J. Tiškus, 
Greenwich, Conn., L. Alinskas, 
Clifton, N.J., L. Šimkus, Clark, 
N.J., M. Šimkus, Chicago, III., 
H. Anthony, So. Boston, Mass., 
A. Soras, Baltimore, Md., P. 
Vainius, Malvem, Pa., L Kaz
lauskas, Great Neck, N.Y., L. 
Jankauskaitė, Brooklyn, N.Y., 
V. Šurkus, Sun City, AZ, V. 
Adomaitis, Annandale, VA., K. 
Teleišis, Bethpage, N.Y., A. 
Bakšys, Calverton, N.Y., L. Ky
bartas, Hamilton, Ont., S. 
Wenckys, Gulfport, Fla., A.

Merker, Teneck, N.J., A. Šiu
žąs, Keamy, N.J., H. Savickas, 
Philadelphia, Pa., H. Strase- 
vičius, Chicago, 111., M. Auku- 
das, Baltimore, Md., II. Kere- 
lienė, Palos Park, III., B.,Turke- 
vičius, E. Chicago, 111., F. Swil- 
pa, Hot Springs, Ark.

2 dol. — B. Medelis, Baltimo
re, Md.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

Ar žinai, kad
— Amerikoje šunų išžudoma 

kasmet 12 milijonų.. Gyvulių 
globos draugija deda visas j>a- 
stangas tą skaičių sumažinti ir 
gyvuliam surasti namus.

Vegetarų Amerikoje yra 10 
milijonų. Jų skaičius nuolat di
dėja.

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

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

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

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

Rašydami būtinai praneškite ir savo tele' :no numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite:

Romas Pūkštys

TRANSPAK 
2655 W. 69th St. 
Chlcago, 1L 60629 
1-312-436-7772

Įstaiga veikia kasdien 10-6 v.v.
Šošt. 10-i2 v. p.p. 

<arba susitarus
Namų te!.' 1-312-430-4145

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKEPKITE IR PASILAIKYKITE!

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

Liepos 29 
pobūvis.

Rugpjūčio
parapija.

Rugpjūčio 
pobūvis.

Rugpjūčio 
pobūvis.

Rugsėjo
pobūvis.

Rugsėjo 23 - 24 Lietuvių dai
lininkų paroda.

Rugsėjo 30 
pobūvis.

privatus

6 — Apreiškimo

12

19

16

privatus

privatus

privatus

Spalio 7-8 — Lietuvių Atletų 
Klubo paroda.

Spalio 14 — Kultūros Židinio 
metinis narių susirinkimas.

Spalio 14 - 15— Lietuvių Tau
todailės Institutas.

Spalio 28 — Lietuvių Fondas.
Lapkričio 4 — “Laisvės Žibu

rys”.
Lapkričio 5 — Privatus.
Gruodžio 

pobūvis.
23 Privatus

privatus

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
E xempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 210731 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

1990
23 — privatusBirželio 

pobūvis.

Renginių kalendorius sudary
tas iš turimų užpildytų užsaky
mo lapų.

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

Kreipkitės — atsakysime j visus jūsų klausimus
ŽAIBAS 

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

Tel. 312 430 - 7272

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.

INTERNATIONAL

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams prlsldėjuslems prie 
sėkmingo 1989 m. kelionių J Lietuvę sezono.

1989 m. visos ekskursijos Išparduotos!
Galime parūpinti keliones pavieniams keliautojams nuo vienos Iki penkių 
savaičių Lietuvoje!
G.T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens Ir sausu
mos keliais. Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

Prašome pastebėti mūsų nauję adresą!

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

BALTIC 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

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

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

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

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

2 Briuselyje
KeHonė Nr. 12tf^ruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baitlc 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 

Sutte 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02194 
Tai. 917-995-9090

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
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 Sodai Security 

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



VIKTORIJAI GALINIENEI
mirus, dukrai Danutei šiibajorienei, sūnui Vytautui, 
anūkei Reginai, anūkams Jonui, Pauliui, Robertui Ir 
jų šeimoms reiškiu gilią užuojautą.

Antanas Mičiulis

VIKTORIJAI GALINIENEI
mirus, Lietuvių Atletų blngo grupės darbuotojai duk
rai Danutei Šllbajorlenel, sūnui Vytui Ir Jų šeimoms 
nuolšlrdžial reiškia gilią užuojautą.

Lietuvių Atletų Klubas

VIKTORIJAI GALINIENEI

Laisvės Varpo koncertas
Laisvės Varpo rudens koncer

tas rengiamas spalio 1 d. 3 vai. 
popiet So. Bostono Liet. Piliečių 
draugijos trečio aukšto salėje. 
Tai bus 61-mas Laisvės Varpo 
koncertas.

Šaulių Sąjungos sukaktis
Lietuvos Šaulių Sąjunga mini 

savo veiklos 70 metų sukaktį. 
Naujosios Anglijos rinktinė tą 
sukaktį paminės spalio 29 Mairo
nio parke Shrewsbury, prie 
Worcesterio. Menine dalį atliks 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas Daivos Matulionytės- 
de Sa Pereira. Trakų rinktinės 
pirmininku yra Algirdas Zenkus; 
ją sudaro Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa Bostone, Martyno Jan
kaus kuopa Brocktone ir Dr. 

į Vinco Kudirkos kuopa Worce- 
steryje.

mirus, dukrą Danutę, sūnų Vytautą ir jų šeimas giliai 
. užjaučia

KASOS vadovybė ir tarnautojai

Bostonišldų išleista 
plokštelė Lietuvoje

Rašytojo Antano Gustaičio, bu
vusio Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus vedėjo, Alfonso Petru- 
čio ir Laisvės Varpo vedėjo Petro 
Viščinio iniciatyva ir pastango
mis buvo išleista aktoriaus Hen

riko Kačinsko plokštelė. Si plo
kštelė Lietuvoje susilaukė rimto 
dėmesio. Liepos 12 Vilniaus ra
dijas gražiai apibūdino plokštelę 
ir perdavė net penkis Henriko 
Kačinsko padeklamuotus 
eilėraščius, — tai buvo Antano 
Miškinio — Miškas, Vinco My
kolaičio-Putino — Rūpintojėlis, 
Maironio — Ant Birutės kalno. 
Kazio Binkio — Pavasaris, Oska
ro Milašiaus — Lietuva.

Išėjo į pensiją
Stasė Cibienė (Apanavičiūtė) 

iš Miltono išėjo į pensiją. Apie 
23-rius metus ji vadovavo Har
vardo universiteto centrinėje bi
bliotekoje periodikos skyriui. 
Gimusi Lietuvoje, ji baigė Peda
goginį Institutą Vilniuje, kele
rius metus dirbo mokytoja Šiau
liuose. Po karo vienerius metus 
ji dėstė anglų kalbą Eichstatto 
lietuvių gimnazijoje, vėliau stu

dijavo istoriją ir anglų literatūrą 
Erlangeno universitete. Atvyku
si į JAV 1949 ji gavo stipendiją 
studijuoti Mount Holyoke colle- 
ge (Massachusetts), kurią baigė 
1951.

Ištekėjusi už inž. Edmundo 
Cibo, ji išaugino sūnų ir dukrą, 
nuo 1961 m. dirbdama bibliote
koje. Jos rūpesčiu biblioteka pa
didino lietuviškų knygų ir perio
dikos kolekciją Šalia to ji talkino 
suruošiant bibliotekoje baltiečių 
parodą, daug padėjo savo tau
tiečiams pasinaudoti bibliotekos 
knygomis moksliniams darbams.

Išėjusi j užtarnautą poilsį 
Stasė Cibienė tikriausiai savo lai
ko dalį toliau skirs lietuviškam 
darbui, kuris reikalingas visų 
mūsų talkos, neišskiriant pensi
ninkų.

Autobusas į pikniką
į mętinį lietuvių pranciškonų 

pikniką Kennebunkport, Maine, 
liepos 2 d. iš Brocktono buvo 
suorganizuotas specialus auto
busas, kurio į tą pikniką nuvyko 
49 asmenys, įskaitant Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos choro 
narius. Kasmet tas choras gieda 
pikniko proga aukojamose mišio
se. Dabar chorui vadovauja 
Jūratė Lalienė.

Kandidatas į miesto tarybą
Laidotuvių direktorius Juozas 

Gasparas iš So. Bostono jau pasi
skelbė kandidatu į Bostono 
miesto tarybos narius. Drauge 
jis išdėstė pagrindinius savo pro
gramos punktus, į kuriuos atk
reipė dėmesį dienraštis The Bos
ton Globė. Tai jau antras kartas, 
kai Juozas Casper yra kandidatas 
į Bostono miesto tarybos narius. 
1987 m. jam nepavyko surinkti 
reikalingo skaičiaus balsų, kad 
galėtų būti išrinktas. Šį kartą jis 
tikisi laimėti. Anksčiau ilgus me
tus Juozas Casperas buvo Bosto
no mokyklų komiteto renkamas 
narys, pasižymėjęs savo naujo

mis, originaliomis idėjomis, dėl 
kurių jis dažnai buvo minimas 
vietos spaudoje ir televizijoje. 
Lietuviai visuomet rėmė ir tebe
remia Juozo Caspero kandi
datūrą.

Balfo 72 skyriaus pobūvis
Kasmet Balfo 72 skyrius 

Brocktone suruošia pobūvį, ku
riuo sudaroma gana graži suma 
šalpos reikalams. Šiemet toks 
pobūvis įvyks lapkričio 11 d. 6 
vai. 30 min. vakaro Sandaros 
salėje, 30 Intervale St., Brockto
ne. Kaip visuomet, bus šilta lie
tuviška vakarienė, įvairūs 
laimėjimai, šokiai.

JVAIRENYBĖS
Tai bent orkestras!

1867 vasario 15 Vienoje pirmą 
kartą buvo atliktas vienas iš gar
siausių Johano Strausso kūrinių 
— Mėlynasis Dunojus.

Po to Straussas gastroliavo 
Amerikoje. Bostono miestas la
bai iškilmingai sutiko kompozi
torių ir sudarė didžiausią orkest
rą jo Mėlynajam Dunojui atlikti. 
Sukvietė muzikantus iš visų 
kampų. Orkestre grojo 20 tūks
tančių muzikantų. Dirigavo pats 
kompozitorius, jam padėjo dar 
šimtas dirigentų. Paskutinį valso 
akordą palydėjo patrankų šūvių 
salvė.

VERONIKAI GINTAUTIENEI

mirus, Jos dukroms Vidai Ir Birutei bei sūnui Vytautui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Vytas ir Irena Alksniniai 
ir šeima

Mielam Bičiuliui
JONUI ZUBAVIČIUI,

jo sesutei Barborai Bardausklenei Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

A. ir D. Arlauskai
M. Balčiūnienė
D. ir A. Dulaičiai
S. Kačinskienė

_ J. ir O. Peleckiai
J. ir S. Ratnikai
A. ir E. Zaikauskai

A. A.
INŽ. JURGIUI OKUNIUI

mirus, jo žmonai Irenai, bei artimiesiems gilią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi

Sofija Plechavičienė
Gražina ir Ignas su šeimomis

JURGIUI OKUNIUI, 
diplomuotam inžinieriui, mirus, Jo žmoną Ireną 
nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona ir Jeronimas Dabrilai

Mūsų senam geram draugui dlpl. Inž. arch.

JURGIUI OKUNIUI

ALGIUI MEILIUI
mirus, jo tėvus Birutę ir StasJ, brolj Vincą ir seserį 
Aldoną, bei artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

mirus, užjaučiame žmoną Ireną.

Irena ir Bronius Galiniai 
Stasė ir Jurgis Gimbutai

M. Balčiūnienė
L. ir V. Adomavičiai
O. ir V. Baltučiai
K. ir A. Gražiai
V. ir J. Zubavičiai

Mielam Kolegai
A. A. ”

INŽ. JURGIUI OKUNIUI
mirus, jo žmonai Irenai gilaus skausmo valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Maurilijus ir Marija Mikutavičiai

Architektui JURGIUI OKUNIUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Jo žmonai 
Irenai Ir drauge liūdime.

PETRUI PAGOJUI,
Perkūno choro choristui, Iškeliavus amžinybėn, šv. 
Mišios kun. L. Musteikio buvo aukotos birželio 21 Sun- 
ny Hills, Fla. JJ prisiminė Perkūno choro draugai ir 
newyorklečiai. Liūdime netekę gero draugo.

Juozas ir Aldona Dačiai 
Felicija Izbickienė

Vytas ir Birutė Labučiai Julytė ir Baliukas Čepukai
Dionizas ir Sofija Pranckevičiai Viktorija Dėdinienė
Vytas Baleckas Sofija Kačinskienė
Bronė Macikauskienė Kun. L. Musteikis

VERONIKAI GINTAUTIENEI
mirus, dukrai Vidai Jankauskienei, nepailstamai Atle
tų klubo rėmėjai ir jos šeimai reiškiame gilią užuojau
tą.

Lietuvių Atletų Klubas

A. A.
VERONIKAI GINTAUTIENEI

mirus, dukrai Vidai Jankauskienei ir Jos šeimai reiškiu 
gilią užuojautą.

A. Mičiulis

Mielam Draugui BARBORAI BARDAUSKIENEI

A. A.
Architektui JURGIUI OKUNIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausmo prislėgtą Jo 
žmoną Ireną Ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

. Lietuvoje mirus, Jos brolj Joną Zubavlčlų 
užjaučiame ir kartu liūdime.

M. Balčiūnienė
L. ir V. Adomavičiai
O. ir V. Baltučiai
A. ir K. Žukauskai

giliai
A.A.

VERONIKAI GINTAUTIENEI
n?li js, dukrą Vidą Jankauskienę, Jos šei
mą Ir visus velionės gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Kredito Unijos KASOS vadovybė 
ir bendradarbiai
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.Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
liepos 31 išvyks į V. Europą lan
kyti vietos lietuvių ir kitais reika
lais. į New Yorką grįžta rugsėjo 
7.

Tėv. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, kitiems redakcijos admi
nistracijos ir spaustuvės pa
reigūnams sugrįžus į savo įstai
gas, liepos 24 išvyko į Floridą 
atostogų.

Pranciškonų spaustuvės per
sonalas liepos 24 grįžo į darbą ir 
pradėjo naują sezoną.

Dienraštis “Draugas” liepos 
15 paminėjo 80 metų sukaktį. 
Pasveikindami šį šaunų dien
raštį, kitame Darbininko nume
ryje jo garbei paskirsime veda-’ 
mąjį.

Apreiškimo parapijos pikni
kas — gegužinė bus rugpjūčio 6 
Kultūros Židinio kieme ir salėse. 
Bus įvairiausių valgių, gėrimų 
bufetas, daug įvairių laimėjimų. 
Bus gera proga susipažinti su 
naujuoju klebonu kun. Vytautu 
Palubinsku.

Apsipirkimas — blusų turgus 
(Flea Market), rengiamas Apreiš
kimo parapijos, įvyks šeštadienį 
ir sekmadienį, liepos 28 - 29, pa
rapijos mokyklos apatinėje salėje, 
nuo 11 vai. iki 5 v. v. Visi kviečia
mi apsilankyti ir pigiai apsipirk
ti.

Apreiškimo parapijos jauni
mo grupė rugpjūčio 11, penkta
dienį, 8 v.v., viršutinėje parapi
jos salėje rengia pobūvį ir šokius. 
Bus gero maisto bei atgaivos, 
jaunuolių mėgstama muzika. 
Rengėjai kvieči visą apylinkės 
jaunimą atvykti ir susipažinti, 
padraugauti pakalbėti apie ru
dens veiklą. Įėjimo auka 3 dol.

Lietuvių Atletų klubas liepos
30, sekmadienį, 1 vai., popiet 
rengia lietuvių dieną — 
gegužinę Vytauto ir Vandos Ve- 
beliūnų sodyboje, Locust Val- 
ley, N.Y Programoje įvairūs žai
dimai, šalti-šilti užkandžiai ir 
gėrimai. Bus galima ir pasimau
dyt baseine. Šią gegužinę ruošia 
sportuojantis klubo jaunimas. Jis 
kviečia visus, nuo jauniausio 
iki... Dėl informacijos prašoma 
skambinti: Rimui Keziui 718 229 
- 9134 arba Ninai Jankauskaitei 
718 849 - 2260.

Bernardo Brazdžionio, 
įžymaus mūsų tautos poeto, nau
ja poezijos knyga Po aukštaisiais 
skliautais. Knyga laimėjo Lietu
vių Bendruomenės 1986 metų li
teratūros premiją, 191 psl. Kaina 
12 dol. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

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

APREIŠKIMO PARAPIJOS
PIKNIKAS - KASMETINĖ GEGUŽINĖ

1989 m. rugpjūčio 6 d. 
Kultūros Židinyje (kieme Ir salėse) 

Pradžia 1 vai. p.p.

Veiks valgių, gėrimų bufetas. Bus loterija, daug Įvairių 
laimėjimų, smagus pabendravimas su lietuviškomis 
dainomis Ir muzika.

Visas šios gegužinės pelnas 
skiriamas bažnyčios Išlaikymui

Visus atsilankyti kviečia
PARAPIJOS KUNIGAI JR TARYBA

Gediminas ir Regina, vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, vyriau
sio brolio vaikai — brolis ir sesuo 
— atvyko į JAV aplankyti savo 
dėdės ir susipažinti su Amerika. 
Šiuo metu vieši Washingtone, 
D.C., pas vyskupo brolį.

Neringos stovyklavietė šie
met mini 20 metų veiklos su
kaktį.Ta proga liepos 16 pašven
tinta nauja vasarvietės koplyčia. 
Iškilmėse dalyvavo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, ir Vermonto 
vyskupas Marshall.

Pranciškonų ordino vyriau
sias viršininkas — generolas tėv. 
John Vaughn iš Romos atvykęs 
lankys Amerikos įvairių pranciš
konų vietoves. Pirmiausia apsi
stojo pas lietuvius pranciškonus 
Kennebunkport, Maine liepos 
27 - 30.

Putnam, Conn., seselių su
rengta lietuvių diena — susiarti
nimo šventė liepos 23 praėjo su 
didelius pasisekimu. Dalyvavo 
vysk. P. Baltakis, OFM, dauge
lis kunigų ir tikinčiųjų. Iš New 
Yorko taip pat buvo išvykęs auto
busas maldininkų, vadovaujant 
Marytei Šalinskienei.

Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, OP, 
liepos 30 Washingtone, D.C., 
domininkonų vienuolyno bažny
čioje ir salėse mini savo kuni
gystės 50 metų sukaktį. Iškil
mėse dalyvauja ir vysk. Paulius 
Baltakiš>QFM.

Vaclovas Butkys, agronomas, 
ilgai gyvenęs Great Necke, L. 
L, N.Y., ten pardavė namus ir 
didoką žemės sklypą ir atsikėlė 
gyventi į Woodhaveną, kur taip 
pat įsigijo namus. Naujas jo 
adresas yra: 84-62 86 Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421. Tele
fonas 718 849 - 1041. Į naują vie
tą persikėlė liepos mėnesio 
pradžioje. Praeitą savaitę jam 
padaryta akies operacija. Dabar- 
gydosi namie, kur jį prižiūri se
suo Marija Karečkienė.

A. a. Jurgio Okunio atmini
mui, Kultūros Židiniui aukojo: 
po $50.00 — Stasė ir Jurgis Gim
butai, Algirdas J. Bražinskas, 
Elena Urbaitienė, dr. Halina 
Montvilienė; po $40.00 Vladas- 
Staškus, K. J. Jonynas; po $25.00 
J. ir E. Pažemėnai, E. ir J. 
Žukai, Genovaitė Meiliūnienė, 
B. ir V. Sutkai; $20.00 Janina 
Hasselberg; po $10.00 Irena ir 
Leonas Staškevičiai, Juozas Ma- 
tiukas, Henrikas Januškevičius. 
Kultūros Židinį administracija 
už aukas nuoširdžiai dėkoja.

Danutė ir Stasys Biručiai, 
Wayne, N.J., pratęsdami dvi 
Darbininko metines prenume
ratas, pridėjo dar ir 40 dol. auką. 
Dosniems Darbininko palaiky
tojams administracija nuošir
džiai dėkoja.

Viktorija Galinienė, uoli TJetuvių-Fondas*..remiąs lie- 
pranciškonų ir Kultūros Židinio tuviškiną kultūrą išeivijoje, o 
rėmėja, netikėtai mirė liepos 23 
savo namuose. Nuliūdime liko 
sūnus Vytautas, dukra Danutė, 
keturi anūkai ir 6 proanūkai. Pa
laidota liepos 26 Cypress Hills 
kapinėse. Artimieji visiems 
dėkoja už aukas, užuojautas ir 
paskutinius patarnavimus.

A. a. architekto Jurgio Oku- 
nio šviesiam prisiminimui Mari
na ir Zigmas Raulinaičiai skiria 
75 dol. auką Kultūros Židiniui.

“Lietuvių Karių Veteranų Są
jungos Ramovės veikla”, naujai 
atspausta knyga, II dalis (1961 - 
1987), jau siuntinėjama tiems, 
kurie buvo iš anksto užsisakę. 
Knyga turi 431 puslapius, dide
lio kaip Kario žurnalas formato, 
kietais viršeliais, sudėta apie 400 
iliustracijų. Išleido LKVS Ra
movės centro valdyba, redagavo 
Balys Raugas. Spausdino Fran- 
ciscan Press, tiražas 500 egz., 
gaunama Kario administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine, vasa
ra jau yra pačiame savo gražume. 
Vasarvietė pilna svečių. Nuo 
rugpjūčio 1 suvažiuoja daugybė 
lietuvių iš Kanados ir iš Ameri
kos. Bus ir eilė kultūrinių rengi
nių, koncertų.

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

Video, stereo, siuvamas maši
nas ir vaistus siunčiame į Lietu
vą. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2655 West 69 s£, 
Chicago, III. 60629. Darbo va
landos: 12-6 v.v., kasdien, šest. 
10 - 4 v. Arba susitarus, tel. 312 
436 - 7772, namuose — 312 430 
- 4145.

Dviejų metų mirties už Ele
nos Shatas vėlę atlaikytos Sv. 
Mišios liepos 29 d. Kennebunk- 
port, Me, Putnam, Ct., Brook
lyn, NY. Taip pat atlaikytos Gne- 
gorianes (30 dienų Mišios), ku
rios buvo pradėtos birželio 29" ir 
baigiamos liepos 29 d. Užprašė 
liūdintis vyras Jonas Shatas, Wa- 
terbury, CT. “Amžiną atilsį 
mano žmonai Elenai”. t

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N. Y., organizuoja sep
tynių dienų kelionę laivu KarĮbų 
jūroje. Išvykstama gruodžio 3 iš 
San Juan, P. R. Kelionė lėktuvu 
į San Juan ir atgal nemokamai. 
Lankomos šios salos: St. Tho- 
mas, St. Maarten, Barbadoš ir 
Martiniųue. Bus keliaujama lai
vu Festivale, kurį administruoija 
Camival Cruise Lines bendro
vė. Užsisakant anksčiau duoda
ma 20 nuošimčių nuolaida. Eks
kursijos kapelionas bus kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Dar
bininko redaktorius. Keleiviai 
turės kiekvieną dieną galimylję 
išklausyti šv. mišias, priimti ko
muniją ir atlikti kitas religines 
pareigas. Dėl informacijų kreip
tis į Eleną Matulionytę, 61-36 
56th Avė., Maspeth, N. Y. 
11378. Tel. 718 326 - 3398.

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

DEXTER PARK 
® PHARMACY 0 

Wm. Aniitmil, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Wooįhaven, N. Y. 11421 

WE DELIVER 

296-4130 

taip pat įvertindamas ir lietuviš
ką spaudą, iš 1988 metų pelno 
Darbininkui paskyrė 1(XX) dol. 
sumą. Ją Darbininko redaktoriui 
kun. dr. Kornelijui Bučiniui, 
OFM, įteikė Lilė Milukienė. 
Darbininko leidėjai, redakcija ir 
administracija Lietuvių Fondui 
nuoširdžiai dėkoja.

ELIZABETH, N.X
Kun. Petras Žemeikis, dirbęs 

parapijoje 21 metus, vyskupo 
patvarkymui, nuo ateinančių 
metų pradžios pasitraukia iš pa
rapijos, laikinai apsigyvens prie 
Šv. Aloyzo bažnyčios Jersey 
City, paskui vyks į Romą, kur 
gilins teologijos studijas. Prieš 
ateinančių metų pabaigą jis grįš 
atgal į Ameriką. Tada gaus nau
ją paskyrimą. Parapijos taryba 
jam rengia išleistuves lapkričio 
4.

Parapijos vargonininku yra 
Eric Houghton. Jau jis išmoko 
giesmes giedoti lietuviškai.

Vasaros vėlusis piknikas, ren
giamas Šv. Vardo ir Altoriaus 
draugijų, bus rugpjūčio 27. Bus 
geras maistas, muzika, įvairūs 
laimėjimai.

Makaronų ir salotų pietus pa
rapijos salėje rengia Altoriaus 
draugija rugsėjo 23 po 5:30 v. 
mišių. __________

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

EARN MONEY typing at 
home. $30,000/ye; income po- 
tential. Details. 1-į 15-687-8000,
Ext. B-4505.

ATTENTION - GOVERN
MENT SEIZED VEHICLES 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 
Guide. 1-602-838-8885. Ext. A 
6057.

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from $100. Fords, Mar- 
cedes, Corvettes, Chevys. Sur
plus. Buyers Guide, 1-805-687 
- 6000. Ext. S-4505.

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

EARN MONEY Reading 
lxx>ks! $30,000/yr income poten
tial. Details 1-805-687-6000. 
Ext. Y - 4505.

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

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

LIETUVIŲ GRUPES KELIONE 
Rugsėjo 24 — spalio 7 

ISPANIJA, PORTUGALIJA, M0R0CC0
Bus aplankyta šventovė Fatima, Madridas, Lisabona, Gibraltaras, 
Grenada ir kt. Poilsis Costa Del Sol paplūdymluose.
Kaina 1,685 dol. Iš New Yorko. Pridėtinis mokestis Iš kitų miestų.
Kelionės vadovas — ROMAS KEZYS
Registruotis Ir dauglaua Informacijų galima gauti kelionių agentūroje

VYTIS Travel
2129 Knapp St.

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

Registruojantis įmokama 50 dol. asmeniui

Vytautas Vebeliūnas pas New Yorko miesto burmistrą Ed- 
ward Koch.

KAS VALDYS PASAULIO SOSTINĘ NEW YORKĄ 
(atkelta iš 5 psl.)

faktų, turi paleisti neatsiprašy
damas.

Kaip Koch aiškinau, man teko 
jaunystės dienose bėgti nuo ko
munizmo, palikti namus, išgy
venti fašismo, laviruoti, kol var
gais negalais po šešerių metų pa
siekiau Amerikos krantus. Šir
dingai, bet be pašalpos priimtas, 
New Yorko mieste pasijutau jo 
pilietis. Ir taip pat pajutau, kad 
pasaulyje nebėra kur bėgti nuo 
valdžios sauvaliavimo, nuo 
ištrėmimų, nuo koncentracijos 
stovyklų. O dabar čia matau vie
ną federalinį valdžios prokurorą, 
kuris tik rankos pakėlimu gali su
rakinti ir tave apkaltinti. Jei 
vėliau faktai parodys, kad ta kal
te nebuvo tikrą, jam nėra reikalo 
net atsiprašyti.

Ar šis metodas nėra panašus į 
tą, kur enkavedistai pasibeldžia 
ketvirtą valandą ryto į tavo lan
gus ir sako važiuojam? Ar mes 
norime tokio miesto?

Atsiminkime, kad NewYorkas 
yra pasaulio centras. Tai yra pa
saulio sostinė, kur lėktuvai iš 
Sydnėjaus, Hong Kongo, Lon
dono, nešdami finansinius doku
mentus, poros minučių tikslumu 
suskrenda ir čia atlieka pasauli
nes transakcijas. Kas nutinka šia
me mieste, tai atsiliepia visame 
pasaulyje. Gal Giuliani ir persio
rientuos, bet kodėl mum rizi
kuoti, kai prie miesto vairo sėdi 
kapitonas, kurio rankose vairas 
visada yra gerame kurse.

Tik jis turi gerą patirtį

Toliau studijuodami kandida-

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

tus, matome poną Dinkinsą. Jo 
visa filosofija sukasi apie vienos 
mažumos patenkinimą, ir tas pa
tenkinimas turi būti daromas bet 
kokia kaina. Tą kainą visa daugu
ma turės besąlyginiai sumokėti.

Mero Koch veide atsispindi 
daugelio metų patirtis, ir jo 
pečiai gali atlaikyti bet kokią naš
tą. Tai žmogus, kuris atidžiai 
peržvelgia kiekvieną situaciją ir 
nebijo išmokti ir pritaikyti naujų 
metodų, strateginiai naudingų 
žmonėms, miestui ir valstybei. 
Jis turi užtenkamai drąsos pasa
kyti — atsiprašau, nors ir ne jo 
kaltės būta. Edvvard Koch, ne
turėdamas šeimos, gali visą savo 
energiją paaukoti New Yorko 
gerbūviui. Aš manau, kad Ed- 
ward Koch yra pats geriausias 
kapitonas ateinantiems ketve- 
riems metams.

Lito organizacijos laivai
Mano vadovaujama Lito orga

nizacija šių metų pabaigoje nu
stebins New Yorką, įveždama 
naujus greitO'bėgio laivus, kurie 
kursuos miesto ir kaimynyniuo- 
se vandenyse. Tai sumažins 
mašinų eismą ir triukšmą gat
vėse ir oro taršą nuo mašinų 
dūmų.

Šių eilučių skaitytojai yra ne 
tik New Yorko mieste, bet visa
me rytiniame pakraštyje, sie
kiant Chicagą. Dauguma skaity
tojų turi bent keletą draugų ar 
giminių New Yorke, ir aš krei
piuosi į juos, kad jie paskambin
tų savo draugams Npw Yarkp ir 
paragintų balsuoti už dabartinį 
New Yorko burmistrą Ed Koch. 
Lai jisai padaro šį pasaaulinį mie
stą pavyzdžiu visiems.

Taip pat kiekvieną nevvjorkietį 
kviečiu pasakyti savo “yes” už 
dabartinį šio laivo kapitoną, New 
Yorko burmistrą Honorable Ed- 
vvard Koch ateinantiems ketu
riems metams.


