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KO LAUKTI IŠ LIETUVOS 
EKONOMINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS

Sov. Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas, pasinaudodamas 
angliakasių pareikštais nepasi
tenkinimais dėl vietinių partijos 
ir vyriausybės organų nesiskaity
mo su darbininkų gyvenimo są
lygų pagerinimu, atsisakė savo 
pirmykščio nusistatymo atidėti 
atskirų respublikų organų rinki
mus iki ateinančio pavasario ir 
leido pačiom respublikom nu
spręsti, kada rinkimus vykdyti.

Britanijos min. pirmininkė 
Margaret Thatcher, atsižvelgda
ma j gyventojų rodomą nepasi
tenkinimą, perorganizavo savo 
ministerių kabinetą: užs. reikalų 
ministerio Sir Geoffrey Howe 
vietoje buvo paskirtas John Ma- 
jor. Be to, buvo pakeistas gyny
bos ir kiti ministeriai.

Pasitarimai dėl Vietnamo ka
riuomenės pasitraukimo iš Kam- 
bodijos nutrūko dėl nesutarimų 
apie Kambodijoj veikiančių 
Khmer Rouge partizanų vaid
menį busimoj Kambodijos san
tvarkoj. Dabartinis min. pirmi
ninkas Hun Šen nesutinka skirti 
jiem jokio vaidmens, o partizanų 
koalicijos vadas princas Naro- 
dom Sihanouk, turėdamas gal
voj, kad Khmer Rouge partiza
nai jo koalicijoj sudaro stipriau
sią . grupę, rėlkalauja ir jiem su
sėdėti vaidmenį naujoj Kam
bodijoj.

Gorbačiovas pareikalavo, kad 
vietiniai partijos ir profesinių są
jungų daliniai sudarytų komite
tus darbininkų skundam išklau
syti ir rasti būdus jiem pašalinti.

JAV įspėjo Sov. Sąjungą, kad 
ji nebandytų iš JAV išgabenti 
JAV ambasadoriaus pavaduotojo 
Felix S. Bloch, kuris yra įtaria
mas šnipinėjimu Sov. Sąjungai.

Jugoslavijos didžiausios Ser
bijos respublikos komunistų par
tijos vadai paruošė naują konsti
tucijos projektą, kuris turėtų 
vienos partijos valdomą valstybę 
paversti modernia ir valdoma 
pagal įstatymus valstybė. Pro- 
jėkte taip pat yra numatomas po
litinis pliuralizmas, individua
linės ir politinės laisvės ir komu
nistų partijos vaidmens su
mažinimas.

Sovietinės Gruzijos respubli
kos sostinėj Tbilisi per 20,000 
žmonių, demonstruodami už ne
priklausomybę, šūkavo, reika
laudami Rusijos imperijos pasi
traukimo.

Lenkijos solidarumo vadas 
Lech Walensa atmetė preziden
to Wojciech Jaruzelski pakarto
tinį kvietimą sudaryti koaliacinę 
vyriausybę. Jis numato sukurti 
paralelinę “vyriausybę” Lenki
jos SMHkiui stebėti tol, kol 
prib^Pmkas perimti krašto val
dymą į Solidarumo rankas.

Sov. Sąjungos oficialus pa
reigūnas, partijos centro komite
to tarptautinio instituto direkto
rius Valentin Falin per Vakarų 
Vokietijos televiziją oficialiai pri
pažino, kad tikrai egzistuoja pak
tas tarp Sov. Sąjungos ir Hitlerio 
Vokietijos ir jo slapti protokolai.

Lenkijos prezidentas Woj- 
ciech Jaruzelski pareiškė, kad 
Solidarumo min. pirmininkas 
esąs nepriimtinas Varšuvos pak
to valstybėm, ypač Sov. Sąjun
gai, Rytų Vokietijai ir Čekoslo
vakijai.

Popiežius Jonas Paulius II vėl 
paskyrė tris vyskupus Čekoslo
vakijos vyskupijom, kurių 7 dar 
neturi reguliarių valdytojų.

JAV PREZIDENTAS UŽ LAISVĄ LIETUVĄ
Pavergtųjų Tautų diena Baltuosiuose Rūmuose Washlngton, D.C.

JAV Prezidento įstaiga tele
gramomis sukvietė į Baltuosius 
Rūmus liepos 21 dienai pasaulio 
pavergtų tautų atstovus. Tele
gramose buvo pažymėta kad 
kviečiama dalyvauti pavergtų 
tautų pagerbime prezidentūros 
rožių sodelyje. Susisrinko apie 
250 žmonių. Dalyvavo keliolika 
lietuvių. Daugelio dėmesį at
kreipė dailiais tautiniais dra
bužiais Lietuvos atstovybės sek
retorė M. Samatienė ir Wa- 
shingtono LB apylinkės pirm. 
N. Pakštienė.

Atvyko ir Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio seimo tarybos 
pirm. prof. V. Landsbergis su 
žmona Gražina. Vlikui atstovavo 
D. Bobelienė. Washingtone dir
bąs J. Bobelis ir Vliko intemas 
VVashingtone D. Vidmantas (iš 
Rochestesrio). Amerikos Liet. 
Tarybai atstovavo prof. dr. J. 
Genys (taip pat ir JBANC pirm.) 
ir prel. J. Prunskis, Liet. Bend
ruomenei atstovaudami dalyva
vo JAV LB pirm. dr. Ant. Raz
ma, Washingtono LB apyg,. vi- 
cep. J. Laukaitis. Dalyvavo Arv. 
Barzdukas, V. Nakas, Jungt. Pa- 
balt. Komiteto (JBANC) lietuvių 
intemas A. Kaufmanas. Atvyko 
ir Amer. Balso lietuvių skyriaus 
vadovas R. Sakadolskis.

įeinančius į prezidentūrą rū
pestingai tikrino pagal sąrašus 
prezidentūros tarnautojai. Atvy
kusieji gavo dailiai išspausdintos 
Pavergtų Tautų savaitės (liepos 
16 - 23 d.) prezidento pasirašytos 
proklamacijos tekstą, kur pa
smerkiama sovietų okupacija, 
brolžudiški karai, priespauda 
okupuotose kraštuose, pasmer
kiamas Ribbentropo - Molotovo 
gėdingas paktas tarp nacių ir 
SSSR, pabrėžiama neteisėta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos oku
pacija ir dar kartą pažymima, kad 
JAV jų įjungimo nepripažįsta. 
Pažymima, kad pavergtųjų tautų 
laisvės dvasia nėra palaužta, jos 
siekia kalbos, susirinkimų, reli
gijos laisvės. Skelbiama, kad 
JAV reikalauja laikytis Helsinkio 
susitarime priimtų laisvių ir kad 
turi būti grąžinta pavergtoms

VLIKUI JGALIOJIMAS 
iŠ LIETUVOS

(New Yorkas, 1989 liepos 14 
LIC) Lietuviu Informaciios 
Centrą pasiekė Lietuvoje pa
skelbtas įgaliojimas užsienyje 
veikiančiam VLIKui. Nutarimą 
priėmė susirinkusieji 1989 liepos 
12 d. mitinge Vilniaus Kalnų 
parke. Pateikiame pilną tekstų.

Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui

Mes,. Lietuvos gyventojai 
1989 m. liepos 12 d. Vilniuje su
sirinkę paminėti Lietuvos Res
publikos ir Rusijos TFSR 1920 
m. liepos 12 d. Taikos sutarties 
69-ųjų metinių nutarėme:

1. 1940 m. birželio 15 d. Lie
tuvos okupacija minėtos Taikos 
sutarties nedenonsavo ir SSSR 
privalo šios sutarties laikytis.

2. Reikalaujame, kad nedel
siant būtų išvesta okupacinė 
SSSR kariuomenė iš Lietuvos, o 
taip pat Latvijos ir Estijos, ir to

kiu būdu ištaisyta Taikos sutar
čių su šiomis valstybėmis su
laužymas.

3. įgaliojame VLIKą šiuos 
mūsų reikalavimus kelti viso pa
saulio visų lygių institucijose 
apeliuojant į viešąją nuomonę ir 
žmonijos sąžinę. (LIC) 

tautoms laisvė ir nepriklauso
mybė.

Sukviestieji buvo susodinti 
prezidentūros sodelyje. Čia pir
miausia prezidentūros ryšių tar
nautojas supažindino su eilę bu
vusiųjų sąžinės ir laisvės kalinių 
kovotojų iš už geležinės uždan
gos, Azijos, Centro Amerikos ir 
kitų šalių. Netrukus įžygiavo 
prezidentas George Bush su vi
ceprezidentu Dan Quayle. Jie 
buvo sutikti atsistojimu ir*gau- 
siais plojimais.

Prezidentas visų pirma pa
sveikino suvažiavusius ir tvirtai 
išreiškė laisvės viltis bei numato
mą demokratijos pergalę. Prezi
dentas pabrėžė, kad diktatūrų, 
tironijos laikai yra praėję ir 
nupūsti, kaip lapai nuo susenu- 
sio, nebegyvo medžio. Priminė, 
kad jis neseniai grįžo iš Lenkijos 
ir Vengrijos, kuriose vyksta isto
riniai pasikeitimai, kur ima pūsti 
laisvės vėjelis, nublokšdamas se
nas idėjas. Per keturis dešimt
mečius Lenkija ir Vengrija 
kentėjo vienos partijos sistemą, 
primestą svetimą ideologiją, bet 
ryžtingos tautos ėmė veržtis, 
siekdamos politinės laisvės, 
žodžio laisvės, religijos laisvės, 
reikšdamos pasitikėjimą demok
ratija.

- -Šių patriotų heroizmas mums 
atskleidžia, kad laisvė pasaulyje 
negali būti padalinta, turi vieš-

Dalis svečių dalyvavusių Baltuosiuose Rūmuose minint Pavergtų tautų savaitę. Iš k. A. Pakš
tienė, dr. J. Genys, kongr. Don Ritter, Veteranų administracijos sekretorius E. J. Dervvinski, 
D. Bobelienė, J. Bobelis, G. Landsbergienė, Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas prof. V. 
Landsbergis, dr. A. Razma, D. Reinienė, prel. J. Prunskis, dr. Laukaitis, A. Barzdukas.

DEMONSTRACIJOS KAUNE gausiausi., būdu buvo nukan-
v * . kinta lO kalinių, vėliavos buvo

BIRŽERLIO SUKILIMUI PAMINĖTI perrištos juodais kaspinais.

194^ birželio 23 Kaune buvo 
sukilimas, sukilėliai nuvertė 
okupacinę sovietinę valdžią ir 
paskelbė nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymą.

Šis įvykis Kaune buvo pami
nėtas dideliu mitingu. Drauge 
buvo pagerbti žuvę sukilime. 
Susirinkimą — mitingą organi
zavo tautinė jaunimo sąjunga 
“Jaunoji Lietuva” ir Lietuvos 
Laisvės Lyga. Karo muziejaus 
sodelyje susirinko apie 20,0(X) 
žmonių. Kauno vykdomasis ko
mitetas leidimo nedavė, bet ir 
netrukdė. Mitinge kalbėjo Sta
sys Butkevičius — Jaunoji Lietu
va, Antanas Terleckas — Liet. 
Laisvės lyga, Arvas Kauneckas 
— Liet. Laisvės Lyga.

Priimtos rezoliucijos, kuriose 
išreiškiama, kad “Lietuvių tauta 

patauti visur. Tie žmonės veda 
mus į demokratinę laisvę. Šian
dien laisvės šviesa ima nušvisti 
Rytų ir Centro Europą, Pačioje 
Sovietų Sąjungoj rodoma dau
giau atvirumo pasikeitimams. 
Tai palenkė, kad spygliuotoji 
užtvara tarp Austrijos ir Vengri
jos buvo nugriauta. Prezidentas 
parodė tos spyglių tvoros ga
balėlį, gauta kaip suvenyrą.

Toliau prezidentas pažymėjo, 
kad atsinaujinimo šviesos ima 
švytėti Latvijoje, Lietuvoje, ir 
Estijoje. Jos atgauna savo tau
tinę istoriją. (Šiuos žodžius su
važiavusieji palydėjo plojimais). 
Tos tautos dabar nusikreipusios 
į ekonominius ir politinius pasi
keitimus demokratijos kryptim, 
atidarant rinkas ir sienas. Jos sie
kia atgauti tautinį paveldėjimą. 
Amerika jas remia. (Vėl ploji
mai). Artėja laikas, kai Praha ir 
Kabulas, Talinas, Ryga ir Vilnius 
jaudins pasaulį, kai pildysis sva
jonės ir viltys tų žmonių, kurie 
tiki į atvirą ir taikų pasaulį, kurie 
tiek iškentėjo ir kurie išgyvens 
viską iki pasieks savo širdžių 
triumfą. Mylėti laisvę, nugalėti 
priespaudą tai Pavergtų tautų sa
vaitės prasmė. Mes mylime šias 
tautas, mes su jomis, mes nieka
da nesusvyruosime ir jų neiš- 
duosime.
^Tarp kalbėjo prezidentas 
Bush. Lietuviai džiaugėsi, kad 

visada priešinosi ir priešinasi 
okupantams”. Po mitingo žygia
vo Kauno gatvėmis. Vytauto 
didžiojo aikštėje, kur palaidoti 
sukilimo dalyviai, pastatė kryžių 
su tokiu įrašu: “Žuvusiems 1941 
birželio 23 Kauno sukilėliams .

Pagerbimas Telšiuose

Birželio 24 Telšiuose buvo 
prisiminti ir pagerbti Rainių 
miškelio kankiniai. Iš visos Lie
tuvos susirinko keliolika tūkstan
čių žmonių. Kankinių prisimini
mą organizavo Žemaičių Kultū
ros Draugija. Prasidėjo mišiomis 
katedroje, paskui prie miesto 
kalėjimo, kur buvo kaliniai, pri
kalta memorialinė lenta. Vakare 
žmonės su žvakėmis ir vėliavo
mis traukė į Rainių miškelį, kur

JONAS P. LENKTAITIS

Liepos 27 ir 28 d. d. Neto York 
Times dienraštyje buvo atspaus
dinti du straipsniai liepiantieji 
Pabaltijo valstybes. Jų autorius 
Maskvos korespondentas Bill 
Keller supažindina šio milijoni
nio laikraščio skaitytojus su pas
kutiniais įvykiais Pabaltijo res
publikose. Straipsniai yra iš
samūs, paremti istoriniais faktais 
bei statistiniais daviniais. Tai ne- 
pirmieji jo rašyti straipsniai šia 
tema. Jis ir ankstyvesniuose raši
niuose objektyviai informavo 
Amerikos visuomenę apie Pabal
tijo valstybių pastangas atsiskirti 
nuo Sovietų Sąjungos. Šį kartą 
jis jau rašo apie besivystančias 
galimybes būti nors ekonomiš
kai nepriklausomais.

Dar prieš M. Gorbačiovo per
ėmimą Sovietų Sąjungos valdy
mo aparatūros, nemažai apie 
Lietuvą rašė kitas Neto York Ti
mes korespondentas K. Smith, 
vėliau išleidęs veikalą The Rus- 
sians. Jį atšaukus Pabaltijo vals
tybių įvykių raidą stebėti buvo 
pavesta kitiems dviem kores
pondentams R.Taubman ir E. 
Keller. Šių trijų asmenų bendras 
straipsnių skaičius rašytų apie 
Pabaltijo valstybes siekia netoli 

prezidentas taip ryžtingai skelbė 
laisvės pergalę, Amerikos para
mą pavergtųjų laisvės kovoje ir 
kad bene pirmą kartą prezidento 
kalboje buvo suminėtas lietuvi- 
kų priimtoje formoje Vilnius.

Po prezidento kalbos niekas 
daugiau nekalbėjo. Atvykusieji 
prezidento sodelyje galėjo atsi
gaivinti blaiviu, vėsiu gėrimu.

ALT Informacija

Rainių miškelyje buvo mitin
gas. Kall)ėjo Lietuvos Laisvės 
Lygos atstovai. Sąjūdžio. Trem
tinių klubo ir politinių kalinių 
gelbėjimo komitetas. Telšių vys
kupas Antanas V aičius pašventi
no kertinį akmenį statomos ko
plyčios kankiniams pagerbti ir 
atminti. *

(Šią žinią įsidėjo Neu Yorke 
rusų kalba leidžiamas laikraštis 
Nopvoje Ruskoje Slovo liepos 3 
dieną.)

Sovietinės Estijos laiv ų staty
bos ir kitų fabrikų rusai darbinin
kai, protestuodami prieš estų 
kalbos įstatymą ir kitas estam tai
komas privilegijas paskelta* 
streiką. Streikuoja apie 5<MX) 
darbininkų

Streikai tebevyksta ir sovie
tinės Gruzijos respublikos Aba- 
ebozia srities sostinėj Suchumi 

šimto Reikalams pradėjus daž
niau "judėti , į talką buvo pa
siųstas dar vienas koresponden
tas Steve Lohr. Jiems visiems 
pavesta atitinkamai sekti įvykius 
Sovietų Sąjungoje.

Paskelbus "peristroiką”, jau
noji lietuvių, latvių ir estų karta, 
tinkamai suderinusi pasitaikiusią 
progą, su laiku tylomis susiorga
nizavo ir visi tuo pačiu laiku davė 
ženklą tautai reikalauti nepri
klausomybės atstatymo ir visiško 
atsiskyrimo nuo Maskvos. Pasi
remdami peristroikos “laisvės 
deklaracija”, pranešė pasauliui 
apie neteisingai įvykdytą Sovie
tų Sąjungos okupaciją 1940 me
tais, pareikšdami tautų valią į ne
priklausomybę tvarkantis de
mokratiniais principais. Žaibo 
greitumu šią žinią perėmė pa
saulio didžiųjų laikraščių, televi
zijos ir radijo korespondentai. 
L’ž kelių valandų apie tai pasau
lis jau skaitė pirmuose ar poli
tinėms žinioms skirtuose pusla
piuose.

Kaip rašo B. Keller, the Su- 
preme Soviet principe priėmė 
toli siekiančią eksperimentinę 
rezoliuciją, ekonominiais reika
lais niekam negirdėta nuo 1920 
metų. Lietuvai ir Estijai bus leis
ta patiems išvystyti ekonominę 
rinką savose valstybėse ir užsie
nyje, visiems tų valstybių ribose 
gaminiams, nepriklausomą nuo 
Maskvos Centrinės Planavimo 
Ministerijos. Posėdžiaujant 
minėtoji rezoliucija lietė tik Lie
tuvą ir Estiją. Panaši rezoliucija 
Latvijos reikalais buvo priimta 
dvi dienas vėliau.

Nežiūrint, kad tai skamba la
bai gražiai, tačiau tas “arklys”, 
kad ir teoretiškai jau palaidas, 
bet ant jo galvos- yra paliktas 

(nukelta į 3 psl.)

JACHTOS PLAUKIA

Vilniaus radijas liepos 31, pir- 
madieniio laidoje, kalbėjo ir apie 
tris jachtas. “Dailė” pirmauja. 
“Audra” ėsant geram vėjuj, tą 
dieną nuplaukė 200 mylių. Visos 
jachtos plaukia tvarkingai, be jo
kių sutrikimų.

Apie šį jų žygį per Atlantą Lie
tuvoje jau rengiamas specialus 
leidinys, kur bus sudėta daug 
nuotraukų iš viešnagės Ameriko
je.

Apie jų svečiavimąsį Ameriko
je Darbininko redakcija dar turi 
nemažai medžiagos ir iliustraci
jų. Žmonės dar vis prisiunčia. 
Jūreiviai dar bus prisiminti atei
nančiuose Darbininko nume
riuose.

Mečys Laurinkus okup. Lie
tuvos Sąjūdžio Tarybos na
rys, Lietuvos delegatas, Vil
niaus universiteto dėstyto
jas, yra gimęs traukinyje pa
keliui į Komijos tremtį. Da
bar jis vadovauja įstaigai, 
kuri renka žinias apie visus 
ištremtuosius į Sibirą ir jų 
gy venimą bei kančias. Dar 
gegužės mėnesį tokių iš
tremtųjų buvo suregistruota 
200,000.



Kun. Alfonsas Svarinskas, iškalėjęs sovietiniuose kalėjimuoise 
ir lageriuose 21 metus. Kalba Kultūros Židinyje birželio 25, 
kai buvo minimi didieji lietuvių trėmimai j Sibirą. Nuotr. 
Vytauto Maželio

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

(Tųsa iš praeito numerio)

Tokiais verti
mais ir verbavimais prievartau
jama tikinčiųjų ir jaunosios kar
tos sąžinė, pažeidžiamas konsti
tucinis sąžinės laisvės principas.

Parapiję tvarko komitetas
Bažnyčios kanonai (529 kan.) 

įpareigoja klebonus pažinti 
jiems pavestus tikinčiuosius ir 
lankyti jų šeimas, o tai kunigams 
draudžia dabartiniai religinių su
sivienijimų nuostatai (45 str.). 
Net vyskupai negali lankyti savo 
vyskupijos parapijų be civilinės 
valdžios sutikimo.

Bažnyčios kanonai nustato, 
kad parapijai vadovauja, jos rei
kalus tvarko ir jai atstovauja kle
bonas, pasauliečiams tikintie
siems padedant (532 ir 537 kan.). 
O valstybės patvirtinti religinių 
susivienijimų nuostatai reikalau
ja, kad parapijai vadovautų tik iš 
pasauliečių sudarytas dvidešim
tukas arba bendruomenės vyk
domasis komitetas, i kurio 
sudėtį draudžiama įtraukti kuni
gą (11 ir 23 str.). Beje, nei dvi
dešimtukui nei religinės bend
ruomenės vykdomajam organui 
valstybės įstatymai nesuteikia 
juridinio asmens statuso.

Pamokslininkas turi gauti 
valdžios leidimą

Bažnyčios kanonai šventimus 
gavusiam savo vyskupo aprobuo
tam ir bažnytinės vyriausybės 
nesuspenduotam kunigui sutei
kia teisę ir pareigą visur, t.y. vi
same pasaulyje sakyti pamokslus 
(762 ir 764 kan.), savo ordinaro 
aprobuotas kunigas turi teisę vi
sur (o mirštančių ligonių net ir 
griežtą pareigą) klausyti išpažin
čių (967 kan.), o taip pat bet kur 
pasaulyje laikyti šv. Mišias (903 
kan.).

Dabartiniai religinių susivie
nijimų nuostatai (19 str.) riboja 
kulto tarnų pamokslininkų veik
los rajoną jų aptarnaujamo religi
nio susivienijimo narių gvvena- 
mąja vieta. Už talkinimą kituo
se parapijose atlaidų metu bei 
už tokiose iškilmėse pasakytus Lietuvoje daug ko trūksta, trūksta ir muilo. “Šluota”, satyros 
pamokslus iš kitur atvykę kum- žurnalas, gegužės mėn. 9 numeryje įslidėjo tokią karikatūrą.

gai baudžiami piniginėmis bau
domis, RRT įgaliotinio įspėji^ 
mais. ,  —„

Ateistai ateistinei paskaitoj, 
skaityti gali pakviesti gabų lekto
rių, o tikintieji, norėdami pasi
kviesti talentingesnį pamoksli
ninką, turi tauti leidimą iš ateiz
mą propaguojančių tarybinės 
valdžios pareigūnų. Kažin, ar 
ateistai būtų patenkinti, jei 
ateistinei paskaitai lektorių kan
didatūrą reiktų derinti pas vietos 
kleboną? Dabartiniai religinių 
susivienijimų nuostatai tokion 
padėtin pastato tikinčiuosius. 
Tai nesuderinama su konstituci
niu visų piliečių lygiateisiškumo 
principu.

Draudžia spausdinti knygas
235 kanono antras paragrafas 

pramato galimybę jaunuoliams 
vyskupo parinkto kunigo globoje 
pasiruošti kunigystės šventi
mams ir šalia seminarijos. O to
kiu būdu gavę kunigystės šventi
mus kunigai valdžios nepripažįs
tami, neleidžiama juos paskirti į 
parapijas. (Kaip nekeista, bet to
kių būdu paruoštus pravoslavų 
ir protestantų dvasininkus tary
bų valdžia pripažįsta).

Bažnyčios nuostatai (279 kan.) 
įpareigoja kunigus tęsti teologi
nes studijas ir baigus seminariją, 
o tam reikalinga rimta teologinė 
ir katalikiška filosofinė lite-

VaMlmam KALNINIS

Kuba pareiškė noro kartu su 
JAV dalyvauti kovoj prieš narko
tikų prekybą, bet JAV nenori 
tikėti Kulx>s nuoširdumu.

Ukrainos anglių kasyklų dar
bininkai nutraukė streikus ir 
grįžo į darbą, bet vyriausybės 
jiem duotų pažadų įgyvendini
mas labai apsunkins jau ir taip 
suvargusį Sąjungos ūkį.

Popiežius Jonas Paulius II pa
skyrė pirmą Baltgudijos R. kata
likų vyskupą, Minsko vyskupijos 
apaštalinį administratorių Te- 
deusz Kondrasewicz, anksčiau 
kunigavusi Gardine ir Vilniuj.

Kinijos sostinėj vėl buvo pa
smerkti 4 žmonės už dalyvavimą 
demonstracijose už demokratiją. 
Per naują areštų bangą vėl buvo 
areštuota 3000 “kontrrevoliucio
nierių”.

PLO pateikė Izraeliui savo są
lygas palestiniečių atstovam 
Izraelio okupuotose žemėse 
rinkti. Pagal planą Rytų Jeru
zalės gyventojai turėtų teisę da
lyvauti rinkimuose; kandidatam 
turi būti suteikta kalbos laisvė. 
Izraelio armija turi būti atitrauk
ta iš gyvenamųjų telkinių į iš 
anksto sutartas vietas ir egip
tiečių ir amerikiečių grupėm turi 
būti leista stebėti rinkimus. Esą 
Darbo partijai šios sąlygos 
esannčios priimtinos.

NYT liepos 27 paskelbė Bill 
Keller rašinį, kad Sov. Sąjungos 
vyriausybėj ir Aukšč. taryboj 
vyksta aštrūs dabatai dėl Estijai 
ir Lietuvai ūkinio savarankišku
mo suteikimo ateinančiais me
tais. Pagal įstatymo projektą 
Estijai, ir Lietuvai būtų leista*- 
kontroliuoti savo biudžetus, mo-- 
kesčių politiką, kainas, užsienio 

ratūr>. TSRS katalikai neturi ga-, 
limyblės tokios literatūros nei at- ■ 
sispausdinti vietoje, nei įsivežti 
iš užsienio (pvz., liaudies de
mokratinių šalių — Lenkijos, • 
Vokietijos Demokratinės Res
publikos). Lietuvos TSR leidžia
ma tik apeigų atlikimui būtina į 
religinė literatūra.

Tikintieji negali steigti reli
ginės literatūros bibliotekų, 
knygynų, spaustuvių, negali pa
sinaudoti religinei minčiai skleisti 
nei radijo, nei televizijos paslau
gomis, kai ateistai savo pasaulė
žiūrai skleisti šiose masinėse in
formacijos priemonėse turi kuo 
plačiausias privilegijas. Tai aiš
kus tikinčiųjų ir ateistų nelygia- 
teisiškumo faktas.

Lietuvoje dauguma gyventojų 
yra tikintys katalikai, prašome 
sudaryti sąlygas jiems švęsti 
bent Kalėdų šventę (gruodžio 25 
d.).

Nemaža yra invalidų įstaigų, 
senelių prieglaudų, kur kunigo 
apsilankymas visiškai priklauso 
nuo įstaigos vadovo malonės. 
Tokios įstaigos privalo turėti at
skirą kambarį-koplytėlę, kur ti
kintieji, tokių įstaigų gyventojai,

PRANCIŠKONŲ V1ENUOLYJOS 
GENERALINIS VIRŠININKAS 

PAS LIETUVIUS PRANCIŠKONUS

Š. m. lieps 26 - 29 d. pas lie
tuvius pranciškonus svečiavosi 
pranciškonų vienuolijos genera
linis viršininkas Tėv. Jonas 
Vaughn. Jis neturėjo progos 
aplankyti visų vienuolynų, o tik
tai centrą Kennebunkporte.

Be to, tai nebuvo oficialus vi
zitas. Generalinis viršininkas, 
vykdamas į pranciškonų suvažia
vimą Ohio valstijoje, sustojo ir 
Kennebunkporte. Čia jis iškil
mingose pamaldose liepos 26 d. 
suteikė pranciškonišką abitą 
trims kandidatams, o liepos 29 
d. priėmė amžinų įžadų įsiparei
gojimus iš dviejų vienuolių.

Ta proga iš įvairių vienuolynų 
svečio pagerbti buvo suvažiavę 
lietuvių pranciškonų provincijos 
nariai. Visi turėjo progą susi
pažinti su garbinguoju svečiu. 
Pranciškonų vienuolijos genera
linio viršininko vizitas yra retas 
įvykis. Patikrinti lietuvių pran
ciškonų veiklos kas treji metai 
atvyksta jo įgaliotiniai, arba vizi
tatoriai.

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

. . ------------ — ■ 1 ■ Mer ....-

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* lildotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tei. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorių*, Nėw- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 • 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 C°reySt. PeterebuigBttCh, Fla^ 
T»7nfi R11 360 - 5577 KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200.
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393_
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707.8 1 3 345
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 644O.Sale vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

OUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body worK*. 
Ducco Painting. Weldlng. Frames straightened. Flber glasswork, 131-13 
Hlllside Avė., Rlchmond HIII, N.Y. 11418. John R. Chlcavlch.718 441 - 
6666. 24 Hours tovving 718 657 - 3086.

prekybą ir finansines operacijas. 
Min. pirmininko pavaduotojas 
Leonid I. Abalkin siūlo įstatymą 
priimti kaip bandomąjį ūkinių 
reformų pavyzdį, bet kitas pava
duotojas ir planavimo komisijos 
pirmininkas Juri D. Masliukov 
tvirtina, kad toks įstatymas su- 
skaldysiąs kraštą ir pažeisiąs kitų 
respublikų teises. Debatai tuo 
reikalu vyksta ir Aukšč. taryboj.

galėtų atlikti savo religines pa
reigas. O dabartinių religinių su
sivienijimų nuostatoj 49 straips
nis tai draudžia.

Reikia bendros komisijos
_ Ruošiant nuostatus, tvarkan
čius Bažnyčios ir Tarybinės val
stybės santykius, tiktų sudaryti 
l>endrą komisiją iš Bažnyčios ir 
Valstybės atstovų. Tie nauji nuo
statai neturėtų regamentuoti 
grynai vidinio bažnyčios gyveni
mo (pvz., neturėtų nurodinėti, 
kas turi vadovauti tikinčiųjų 
bendruomenei — parapijai.)

Prašome Jus, Generalini Sek
retoriaus, patvarkyti, kad, ruo
šiant naujus religinių susivieniji
mų nuostatus, būtų atsižvelgta j 
tikinčiųjų pageidavimus bei 
lūkesčius, kad tie nuostatai būtų 
suderinti su bažnytinės teisės 
normomis, kad jie neverstų tikin
čiuosius, nusikalsti krikščioniš
kos dorovės reikalavimams ir tuo 
pačiu, kad jie sąžinės nebūtų 
verčiami jų nepaisyti.

-o-
Pareiškiiną pasirašė Vilkaviš

kio vyskupijos 76 kunigai, 6 ne
pasirašė. kiti nerasti.

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

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 

vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Ave.Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 -428-4552.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, pirmadieniais nuo 6 iki 7 v.v. iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM banga. “Music of Lithuania” programos, vedamos 
anglų 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 Sunlft Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-40:00 vai. ryto Iš WCAV-FM bariga' 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Telef.' 
508 586-7209.
r ■ • ouik.U „„J

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik ingių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years" už 18 dol. Persiuntimu — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė ............................................................. ........... ....

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ

NORI SUSIRAŠINĖTI
Darbininko redakciją pasiekė 

laiškelis iš Lietuvos. Rašo jauna 
mergaitė, kuri nori susirašinėti 
su kitų kraštų žmonėmis.

Ji taip save prisistato: Aš — 
Edita Kudlinskaitė, 17 metų, 
esu Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
dienų dalyvė, Lietuvių Jaunimo 
bendrijos “Lituanica” narė, labai 
norėčiau susirašinėti su kitų 
kraštų žmonėmis, ypač su lietu
viais. Galiu rašyti ir angliškai, ir 
vokiškai. Mano adresas:

USSR
Litbuania
Naujoji Akmenė
Tarybų 18-87
Edita Kudlinskaitė

Kituose kraštuose žmonės 
dažnai taip skelbiasi sapudoje, 
susirašinėja, keičiasi knygomis, 
dovanomis, pažįsta vieni kitų 
kultūrą, papročius. Ši jauna 
mergaitė labiausiai nori susi
rašinėti su lietuviais. Kaip maty
ti, ji yra įsijungusi į atbundančios 
Lietuvos judėjimą, į jaunimo or
ganizacijas. Patariame jai pa
rašyti.

T<asolii)o A MEM0RIALS
l’IIOM'.S (718) 32f> - 1282 326 • 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALE

(WS - 86 80 ST MIDDLE VII.IACE. QVEE\S. X Y

KVECAS
JONĄ) 

1933 +im

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ 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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“Draugo” dienraščiui 80 metų!

čiamas dienraščiu. Leido Drau
go bendrovė, kurios branduolį 
sudarė keli Chicagos lietuviai 
kunigai. 1920 leidimas perduo
tas Tėvams Marijonams.

Redakcijoje yra dirbę visa eilė 
šviesių žmonių, kunigų, jų tarpe 
ir vysk. Pr. Bučys. Paskutiniais 
metais vietoje vyriausio redakto
riaus skiriamas vienuolis mode
ratorius. Tokiu buvo kun. Vytau
tas Bagdanavičius, daugiau kaip 
20 metų to moderatoriaus parei
gas eina kun. Pranas Garšva.

Išsilaikė ilgoje kelionėje
Šioje laisvės šalyje visos tautos 

yra leidę daugybę laikraščių. Vo
kiečiai imigrantai apie 1850 me
tus turėjo 150 dienraščių, dabar 
vos vieną šiaip taip išleidžia. 
Imigrantai pamažu ištirpo, susi
liejo į vieną amerikiečių bend
ruomenę.

Lietuviai turėjo daugybę laik
raščių, ėjo net keli dienraščiai, 
kurie jau yra užgesę. O Draugas 
išsilaikė, nes jį leido vienuolija, 
visada veikli, mokanti tvarkytis 
ir administruoti. Nebuvo leng
va, nes reikėjo keisti ir patalpas 
ir mašinas. Ir tokiu būdu Drau
gas išsilaikė. . •> . - - .. .......

'■.A ii. ' .V S.'

“Draugo” nuopelnai
Draugo nuopelnai tikrai yra 

dideli, net neapžvelgiami, nesu
skaičiuojami. Gal kada istorikas, 
rašydamas dienraščio istoriją, tai 
surikuos į paragrafus, skyrius.

Laikraštis visą laiką rėmė ir 
palaikė katalikiškąją mintį, rėmė 
lietuviškas parapijas, kėlė tos pa
rapijos reikalus, stiprino ir pa
laikė lietuvį kataliką, atsidūrusi 
svetimame krašte, dažnai be kal
bos.

Laikraštis buvo uolus ir ištiki
mas lietuvybės gynėjas, jos įtvir-

(nukelta į 4 psl.)

Liepos 12 Chicagoje leidžia
mas dienraštis Draugas pa
minėjo 80 metų sukaktį. Graži 
tai sukaktis. Tai rodo lietuviškos 
spaudos gajumą, ištvermingu
mą. Ir sunkiose sąlygose išsilaikė 
ir dabar vadovauja visam lietu
viškam gyvenimui ne tik Chica
goje, bet ir Amerikoje.

Truputis istorijos
Pažvelkime bent trumpai į šio 

laikraščio istoriją.
Jo pirmame numeryje šalia 

antraštės buvo įrašyta: “Katali
kiškas laikraštis, pašvęstas Ame
rikos lietuvių katalikų reika
lams”. Aiškiai nusakoma laik
raščio paskirtis. Ir kodėl?

Tuo metu buvo didelė ir aštri 
visuomenės diferencijacija. Sti
priai veikė vadinamieji socialde
mokratai, liberalai, visas kairusis 
sparnas. Buvo toks laikas, kai ne
vengė aštrių žodžių. Tokie buvo 
atvykę iš Maskvos ir kitų Euro
pos universitetų, bet lietuviai 
imigrantai, kilę iš liaudies, buvo 
religingi. Tai ir norėjo tai religin
gai katalikiškai liaudžiai leisti 
laikraštį. Jie ieškojo spausdinto 
žodžio, bbt dažnai nesuprato, ar 
lafl&ašfis, geras, nekenkia krikš
čioniškai minčiai. Taip pirmie
ji leidėjai ir įrašė — Laikraštis 
katalikiškas, kad skaitytojui būtų 
aišku.

Pirmasis numeris išėjo 1909 
m. liepos 12 Wilkes Barre, Pa. 
Pirmuoju redaktoriumi iš Lietu
vos buvo kviečiamas kun. A. Ci- 
vinskas, bet jis negalėjo atvykti. 
Dvi savaites redagavo kun. K. 
Urbonavičius. Paskui redagavi
mą perėmė kun. A. Kaupas, 
mums žinomo rašytojo Juliaus 
Kaupo dėdė.

Į Chicagą perkeltas 1912 lie
pos 4. Tada jis buvo dar savait
raštis. Nuo 1916 kovo 31 paver

(atkelta iš 1 vsl.)
brizgilas su pavadžiu. O tas pa
vadis yra žemės turtai, girios, 
geležinkeliai, elektrinės, fabri
kai ir įmonės gaminančios pro
duktus Sovietų Sąjungai ar ka
riuomenei. Reikia tikėtis, kad at
siras eilė ir kitų. Tais klausimais 
Pabaltijo valstybės turės kiek
viena atskirai derėtis ir susitarti 
su Maskva.

Toliau rezoliucija davė besąly
ginį sutikimą vykdyti Lietuvos ir 
Estijos parlamentuose priim
tiems įstatymams, patiems turė
ti visišką kontrolę valstybės biu
džeto, mokesčių, kainų kontro
lės, finansiniuose ir prekybos su 
užsieniu reikaluose. Svarstant 
šią rezoliuciją buvo nemažą 
griežtų priešingų pasisakymų, 
daugiausia iš Planavimo ministe
rijos ir Vyriausios planavimo ko
misijos narių. Tos komisijos pir
mininkas Juri D. Maslyukov pa
reiškė, kad toks įstatymas liečiąs 
tik Pabaltijo valstybes padalins 
Sovietų Sąjungą ir “sutryps kitų 
respublikų teises, ir išties kelią 
atgal į vergiją”.

Visos rezoliucijos svarbiausias 
paragrafas yra, rašo toliau B. 
Keller, kad rezoliucija išskiria 
Pabaltijo valstybes ir atpalaiduo
ja nuo Sovietų Federalinių įsta- 
tytmų, turinčių jurisdikcijos Pa- 
baltijoje, kurie yra priešingi tų 
respublikų ekonominiam ne
priklausomumui.

Karštų debatų ir prieštaravi
mų akivaizdoje, rašo toliau B. 
Keller pabaltiečių delegatai nu
tarė nereikalauti čia pat balsavi
mo (reikia spėti, kad laukė rezul-

jachta Dailė sukasi prie garsiojo Brookjyno tilto, kad galėtų įplaukti į uostą ir sustoti 
krantinėje. Nuotr. Vytauto Maželio

KO LAUKTI
IŠ LIETUVOS EKONOMINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS

JONAS P. LENKTAITIS

tatų iš Rygos), paliekant Alsavi
mus spalio mėnesio sesijai tikė
damiesi, kad palankių delegatų 
skaičius padidės.

Dabar vertėtų pažiūrėti ir į 
praktiškąsias galimybes ir eko
nominio nepriklausomumo atei
ties rezultatus. Jau buvo rašyta 
apie reikalavimą turėti savą va
liutą. 0 tą klausimą galima labai 
trumpai atsakyti — tai svajonė. 
Tas klausimas yra labai platus ir 
sudėtingas ir čia ne vieta jį disku
tuoti ar kaip nors kitaip svarstyti. 
Apsiribokim tiktai paprasčiau
siais ūkiniais klausimais.

1. Sovietų Sąjungoje įskaitant 
ir Pabaltijo respublikas, prekių 
kokybė yra žema ir į kitas valsty
bes, priklausančias vakarų val
stybių grupei, perduoti bus sun
ku.

2. Gyvulininkystė yra bloga
me stovyje. Sovietų Sąjungoje 
mėsos gaminių yra didelis trūku
mas. Taigi, “eksportas” jei taip 
galima vadinti ir, jei būtų ką ek
sportuoti, visas eitų j Sovietų Są
jungą.

3. Pieno produktai, paukštie
na, kiaušiniai, daržovės, nesant 
tinkamų transporto priemonių, 
sunkvežimių ar geležinkelio va
gonų su įrengtais šaldytuvais bei 
pasaulinėje komercijoje priimto 
įpakavimo, bus sunku siųsti į to
limesnes vietoves.

4. Miškų bei kitų žemės turtų 
maža, be to, reikalas neišspręs
tas ir per anksti pasakyti, kaip jis 
išsispręs.

5. Javų, jai ir būtų perteklius, 
S. S-gai bus pigiau ir patogiau 
pirkti iš Pabaltijo respublikų.

6. Pabaltijo respublikose savų 
žaliavų maža, o S. Sąjungoje ap
stu. Savai, respublikinei pramo
nei palaikyti ir pažengti pirmyn, 
jas reikės “importuoti” iš S. Są
jungos.

7. Svarbesnius — geresnes 
mašinas, ūkiui reikalingus pa
dargus įrankius, dalinai reikės 
importuoti iš Suomnijos, Skan
dinavijos kraštų ar rytų Vokieti
jos. Užjas reikės mokėti tarptau
tine valiuta, o Maskva su tuo ne
sutiks.

8. Žinant Sovietų ekonominę 
politiką, už žaliavas Sovietų Są
jungai teks mokėti tarptautinės 
rinkos išpūstomis kainomis, o 
pirkinių kokybė bus žymiai pras
tesnė. Čia ir iškils Pabaltijo re
spublikų ekonomistams klausi
mas — galvosūkis, kaip šį “mai- 
nų-eksporto” atskaitomybę iš
spręsti.

9. Tarprespublikinės atskaito
mybės nuošimčių, kredito rei
kalai sukels nemažą skirtingų 
nuomonių. Kad to išvengtų, res
publikoms teks pirkti nereikalin
gų blogos kokybės prekių, kad 
bet kokiu būdu esamą kreditą 
Maskvoje nors kiek sumažintų.

Kiek šviesesnis reikalas būtų 
turint visišką kontrolę respubli
kos biudžeto ir mokesčių reika
luose. Tinkamai tvarkant tai 
greičiausiai pakeltų respublikų 
gerbūvį ir gyvenimo lygį. Siame 
okupacijos laikotarpyje pabal- 
tiečiai nors ir labai ribotose sąly
gose, nenupuolė į depresiją ir 
kiek galėdami taisė ir prižiūrėjo 
įstorinius pastatus, paminklus, 
religines šventoves ir vietas. At
palaidavimas nuo kontrolės iš 
Maskvos gali atnešti Pabaltijo 
valstybėms 21 amžiau renesan
są.

Laimėjimais džiaugtis dar 
kiek per anksti. Spalio mėnesio 
sesija gali daug ką pakeisti jei ne 
pačią rezoliucijos mintį, tai gali 
daug ką apriboti vykdomuosiuo
se nuostatuose. Taip pat ji gali 
būti nesvarstyta ar net atmesta.

PADĖKA
Lietuvos Dailininkų Sąjungos 

jachtos “Dailė” įgula dėkoja už 
šiltą priėmimą ir globą buriuoto
jų priėmimo komitetui New Yor- 
ke. Ypatingą padėka reiškiame 
mūsų mieliems tautiečiams:

Onutei ir Kęstučiui Miklams, 
Gražinai ir Sauliui Janušams, 
Irenai ir Vytautui Alksniniams, 
Inai ir Pranui Gvildžiams, Vidai 
ir Algirdui Jankauskams, Nijolei 
ir Jurgiui Valaičiams, Aldonai ir 
Vytautui Katinams, Lilei ir Vik
torui Nilukams, Irenai ir Vladui 
Kiliams, Vitai ir Vidmantui Ma- 
tusaičiams, Danai ir Stasiui Bi
ručiams, Mirgai ir Dantonui Su- 
laičiams, Antanui Matulaičiui, 
Alfonsui Urbeliui, Birutei Ci- 
bulskienei, Zinai Jankauskaitei, 
Vidai Lanytei — Anton ir Jūrai 
Vizbarienei.

Jachtos “Dailė ” kapitonai 
Zvaigždras Drėma 
Jurgis Vroblevičius

Sea Cliff, New York 
1989 m. liepos 15 d.

Izraelio okupuoto Vakarinio 
Jordano kranto žymus advokatas 
Jamil Tariti patvirtino turėjęs 
pasikalbėjimą su Izraelio min. 
pirmininku Yitzhak Shamir ir 
patikino, kad vadovaujanti pale
stiniečių organizacija esanti 
PLO.

VINCAS KUDIRKA 

VIRŠININKAI

Vakkanalijus Vziatkovičius, 
kaip matėme, henumanė, nei 
kas yra apskritis, nei kokios virši
ninko pareigos. Bet tuose daly
kuose gaudavo patarimą iš savo 
pagelbininko, o reikalus su žyde
liais, kurie pradėjo lankytis pas 
viršininką gana dažnai, jau ne tik 
su savo, bet ir su krikščionių 
“reikalais,” atlikdavo pats, ypač 
kad žydai pamokydavo, ką reikia 
daryt, kad niekas iš valdininkų 
apie nieką nežinotų.

Tuo tarpu atvažiavo į Naupilę 
Miškagalių valsčiaus raštininkas 
Pstrumskis.

Užbėgęs pas Dinę, paklausė:
— O ką? Kas girdėt?

» — Ui, jau pats iš rankos ima, 
— atsakė Dinė, žinodama, kokia 
naujiena yra Pstrumskiuf reika
linga.

— Šitaip? Na, tai, Dinuke, 
žiūrėk, kad visko užtektų, nes 
vakare turėsiu svečių.

Pasakęs tai, išėjo atlikti savo 
reikalų ir pasikviesti pas Dinę 
raštinės valdininkų: tai jis dary
davo visada, kai tik atvažiuodavo 
į Naupilę.

— Tai, vyručiai, pasirodo, kad 
iš tokio didelio debesio nebuvo 
nė lašo lietaus — kalbėjo 
Pstrumskis su valdininkais 
užkandžiaudamas.

— O jau buvome nusiminę, — 
tarė vienas tęsdamas iš lėto.

— Jau būt buvę striuka, — 
atsiliepė kitas kraipydamas galvą 
ir lyg netikėdamas, kad nelaimė 
jau praslinko.

— O ilgai laikėsi, — tarė 
trečias, — Tik ką tu su žydais! 
Neatleido, iki savo padarė...

—...ir davė mums viršininką 
tokį, koks reikalingas, — perkir
to Pstrumskis. — E, vyrai, ne
prapulsime, tiktai laikykimės! 
Vivat viršininkas!

Gėrė per visą naktį.
Rytojaus dieną Pstrumskis, su

grįžęs namo, nusiuntė savo 
bičiuliams, taigi valsčių raštinin
kams, Dykulių Kaznickiui ir 
Žioplių Bavolskiui, tik tokį raš
telį: ima. Bičiuliams to pakako 
— suprato.

Tas trumpas, bet toks reikš
mingas žodis “ima” aplėkė visą 
apskritį ir sugrąžino ramumą vi
siems, kurie buvo iš pradžių nu

siminę. Apskritis vėl įstojo į se
nąsias vėžes, iš kurių buvo lyg 
ir iškrypusi.

II
Reikėjo naujam viršininkui 

susipažint su savo apskritim, t.y. 
aplankyt Žytpilės magistratą ir 
valsčių raštines. Apskrityje buvo 
iš viso dešimt valsčių. Tiktai 
dviejuose valsčiuose vaitais buvo 
žmonės, suprantą savo pareigas 
ir patys jas einą. Bet kitų valsčių 
vaitai vos mokėjo pasirašyti, o iš 
pareigų žinojo tik tiek, kada rei
kia užsikabinti “blekę”. Todėl 
tuose valsčiuose visa valdžia 
priklausė raštininkams, dažniau
siai iš Lenkijos atklydusiems, 
kažin iš kur ir kažin su kokia 
sąžine. Darė, ką norėjo, su aklu 
vaitu. Darė, ką norėjo, su vals
čiumi, žinodami, kad už viską at
sakys vaitas, valsčiaus išrinktas

Tik tie raštininkai nesinaudojo 
pilnai savo laisve, kurie ne
turėjo, anot žmonių “galvos” 
arba kurių sąžinės dar ne visai 
buvo užmigusios. Didžiausi tarp 
raštininkų ponai buvo trys jau 
mums pažįstami: Miškagalių 
Pstrumskis, Dykulių Kuznickis 
ir Žioplių Bavolskis. Vakkanali
jus Vziatkovičius nežinojo, kam 
reikalingi valsčiuje vaitai su raš
tininkais ir ko iš jų galima reika
laut. Žinojo tik, kad jis pats ap
skrities virešininkas ir kad vaitai 
su raštininkais turi jo klausyt.

Pirmiausia Kruglodurovas iš
sirengė į Zydpilę. Burmistras su
tiko jį, kaip viršininką, labai 
gražčiai, parodė raštinę, šį tą 
paaiškino ir nusivedė pas save 
užkąst. Čia burmistras, didelis 
gudruolis, žinodamas jau, su kuo 
turi reikalą, tiesiog sako:

— Supažindinęs poną virši
ninką su magistrato dalykais, tu
riu supažindint ir su tais daly
kais, kurių magistrato popieriuo
se nerasime, o už kuriuos galite, 
ponas viršininke, kartais mane 
nekaltai nubart. Miestas sudeda 
80 rublių per metus ugniagesių 
prietaisams taisyti. Taisymui iš
leidžia kur kas mažiau (kiek — 
nepasakė), taigi iš tos sumos šiek 
tiek lieka. Lieka taipgi nuo gat
vių apšvietimo, nuo panaktinių 
samdymo ir 1.1. Pinigus tuos 
grąžinti miestui netinka: paskui 
nenorėtų visai jų mokėti. Jau 
nuo seniau “įvesta”, kad tuos pi
nigus dalinasi tarp savęs apskri
ties viršininkas ir burmistras. 
Dabar štai turiu surinkęs 30 ru
blių, kuriuos, ponas viršininke, 
tuo tarpu priimkite. Toliau su
rinksiu daugiau.

Kruglodurovas, matydamas, 
kad burmistras taip drąsiai ir at
virai kalba, įtikėjo ir nesi- 
biaurėjo priimt 30 rublių, nors 
iki 100 toli dar šaukė. Pergulėjęs 
Žydpilėje, anksti rytą nukeliavo 
į Mikagalių valsčių.

-o-
Pstrumskis, gaudamas vos 180 

rublių per metus, gyveno su 
savo šeimyna taip puikiai, lyg 
turėdamas mažų mažiausiai pora 
tūkstančių algos-. Pats gražiai ap
sitaisęs, pati ir duktė šilkuose, 
gyvenimas puikus, per metus 
keldavo keletą kartų didelius po
kylius, garsius įviairiais valgiais 
ir gėrimais. Pstrumskis dažnai 
lankydavo Naupilę ir kaskart 
vaišindavo apskrities raštinės 
valdininkus, išmesdamas dau
gybę pinigų — visada jų turėda
vo, visada užtekdavo. Iš kur tiek 
pinigų imdavo? Iš valsčiaus. Ko
kiais keliais? Sunku pasakyt. 
Mat, Pstrumskis turėjo “galvą” 
— tai viskas. Dar būdamas rašti
ninku Piktvelės valsčiuje, to
kios galvos neturėjęs. Nors ir ten 
sekėsi, tik neturėjęs dar tiek pa
tyrimo. Matote, norėdamas, kad 
žmonės imtų jam gerintis su do
vanomis, pradėjo naikint pa
kelėse kryžius, lyg vyriausybė 
tai būtų įsakiusi, ir kad jis galis 
palikti, tiktai, žinoma, su baime, 
už slėpimą...dovanai negalima. 
Tačiau žmonės susiprato, ir 
Pstrumskis turėjo iš to valsčiaus 
trauktis. O, dabar jau taip nepa
darytų!

Laukdamas Krugladurovo, 
tam tyčia pasiruošė išnaudot jo 
silpnas puses. Žinojo, kad virši- 
ninv s tamsuolis didžiuojasi savo 
viršininkyste, mėgsta užsi

traukt” ir “ima”. Parodė raštinę, 
vaitą su “bleke” nieko nesupran
tančiam Kruglodurovui, pasi
kvietė jį pas savę pailsėti, o vel
tui įsakė laukt virtuvėje, iki 
pašauks. Pstrumskienė apkrovė 
stalą skaniais užkandžiais ir dar 
skanesniais gėrimais. Išgėrę vie
nos degtinės, pabandę kitos, 
užsigardavę trečios, pradėjo 
smagiau ir atviriau kalbėt: rodos 
Kruglodurovas būtų užmiršęs 
savo viršininkystę. Apsidairęs 
atidžiai aplink ir matydamas vi
so ko ištekliu, klausia:

— Kiek tamsta gauni algos!
— 180 rublių, ponas viršinin

ke, — atsakė Pstrumskis, su
pratęs klausimo tikslą, ir kad vir
šininkas nesuspėtų dar ko ne
smagesnio paklaust, skubino to
liau:

— Teisybė, iš tos algos neišgy
ventum, tik moki su žmonėmis 
gražiai elgtis... tai ir pačiam 
užtenka, ir vyriausybės neuž
miršti...

Viršininkas dirstelėjo į jį to
kiom akim, lyg būtų klausęs, na, 
na, sakyk, kaip tai vyriausybės 
neužmiršti? Ir atsiminė Matvie- 
jevo pamokymą.

—Dėl to gi, ponas viršininke, 
mes galėdami išgyvent be algos, 
nenorime ja be reikalo nė naudo
tis ir tą algą visą atiduodame savo 
viršininkui: tokia jau mūsų "įves
ta tvarka”.

(Bus daugiau)



Truputis Europos

Prano Mašiotos 
vertimo pėdsakais
KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Vis dar sunku patikėti, kad 
prieš 126 metus (1863) gimęs 
Pranas Mašiotas, aušrininkas, 
pedagogas, rašytojas, vertėjas, 
vien tik vaikams sugebėjo pa
rengti per šimtą knygų: origina
lių kūrinių, vertimų, vadovėlių. 
Dėl to jau apie 1930 Lietuvos 
paaugliai nestigo geros lektūros

Bent vienam iš tuometinio 
Kauno vaikų ypač nebluko šios 
Prano Mašinio verstos knygos: 
islando Jon Svensson Į Švediją 
laiveliu iš Kopenhagos, Nonis, 
vengro Ferenc Molnar Povilo 
gatvės vaikai, vokiečio Erich 
Kaestner Emilis ir jo žvalgai... 
O vėliau atėjo eilė vokiečio Kari 
May šešiatomiui Winnetou (J 
Valdeikio vertimas).

Ak, ir po tiek metų nieko nuo
stabaus, jei turistą Mūnchene 
traukė užsukti j miesto muziejų 
pažiūrėti dailininko WalterTrier 
(1890 - 1951) parodos — to pa
ties, kuris iliustravo Emilį ir jo 
žvalgus. Nieko nuostabaus, jei ir 
tada, kai Europą draskė karo 
šmėkla, prie Dresdeno tautietis 
susirado Kari May muziejų Ra- 
bedeul ir ten parymojo prie lie
tuviško Winnetou vertimo.

Vaikystės atspindžiai sukilo ir 
1987, turistui atvykus j Kopen
hagą. Čia kelis vakarus sugeria 
karališkasis teatras, kur ypač ba
letas aukštos klasės. Beje, šis 
teatras didžiuojasi esąs vienas iš 
nedaugelio pasaulyje, kur po 
vifenu stogu sutelpa opera, bale
tas ir'ditama^.. Būtų čia ko pui
kuotis — prieškariniame Kaune 
ne kitaip buvo...

Klaidžiodamas po Kopenha
gą, porą kartų pabuvęs prie 
mažosios undinės, turistas atsi

randa Naujajame uoste (Ny- 
havn), kur daugbiausia 18-to 
šimtmečio namuose daug resto
ranų, kavinių. Čia turistą sustab
do iš vaikystės atnimsi mintis, 
kai iš šio uosto trylikametis islan
das Nonis su savo draugu danu 
Valdemaru išsinuomotu laiveliu 
Laura išplaukė į Malmoe miestą 
Švedijoj (Erezundo sąsiauriu 
apie 30 km).

Šiais laikais greitlaiviai iš Ko
penhagos į Malmoe nušauna per 
45 minutes. Turistas lyg susi
grąžino praeitį, nors kelionė į 
Melmoe tokia trumpa, nenuoty- 
kinga, žodžiu, skirtinga nuo tos, 
kurią aprašė islandas rašytojas 
Svensson. Dabar greitlaivis sku
ta vandens paviršiumi, ir jokios 
užuominos apie sustojimą Salt- 
holmo saloje, kur Nonis su Val
demaru rado avių, atsigėrė jų 
pieno ir per vandens antplūdi 
vos neprarado nepakankamai ant 
kranto užtemto burinio laivelio.

O prie Švedijos krantų greit- 
laivio neprisivijo vaikėzai norėję 
vaidinti senovės vikingus, kurie, 
puldami svetimą laivą, iškabin
davo raudoną skydą. — Nonis ir 
Valdemaras su tais improvizuo
tais vikingais turėjo daug vargo.

Kopenhagos centre, netoli ro
tušės ir vilionių Tivoli parke, 
stiebiasi didžiojo dienraščio Po- 
litiken rūmai. Ir vėl praeities 
dūžiai — grįžta jaunojo dano Pal- 
le Huld knyga Aplink žeme per 
44 dienas. Filijo Fogo pėdsakais, 
šis jaunuolis pasaulį apkeliavo 
beveik dvigubai greičiau. Kny
gos vertimas buvo išleistas ir 
Kaune. Kas tada iš jaunųjų skai
tytojų nenorėjo būti laimingojo' 
dano vietoje?

Tą kelionę finansavo dienraš
tis Politiken. 1987 metais simpa
tingas danas redakcijoj turistui 
sakė, kad Palle Huld vėliau buvo

Poetas Antanas Jonynas buvo atvykęs iš Lietuvos ir svečiavosi 
pas savo giminaitį dailininką Vytautą K. Jonyną. Jis savo 
poeziją skaitė Aušros Vartų parapijos salėje, Manhattane. 
Vakarą jam surengė Branduolys. Nuotr. Vytauto Maželio

aktorius karališkajame teatre ir 
jau yra išėjus į pensiją. Keliuose 
Kopenhagos antikvariatuose ne
pavyko gauti nei knygos origina
lo, nei vertimų.

Tada turistas traukiniu pasuko 
36 kmj šiaurę,, į Humlabaek, kur? 
prie sąsiaurio, sename parke, 
tarp medžių išsivingiuoja mo
dernaus meno muziejus Louisia- 
na. Jo bibliotekai turistas paliko 
Romo Viesulo knygą apie daili-

Brangus pašto ženklas
Prieš kokią dviSešimt metų 

Amerikoje buvo parduotas 15 
centų pašto ženklas už 35 tūks
tančius dolerių. Pašto ženklas 
buvo išleistas 1869 m. Šios seri
jos ženklai nėra tokia jau didelė 
•brangenybė ir retenybė, jų kai
nos yra gana kuklios. Tačiau 
minėtame ženkle dėl spaustuvės 
kaltės Kolumbo atvazizdas buvo 
atspausdintas aukštyn kojom. Su 
šia klaida buvo išsiųstas tik vie-

ninką Telesforą Valių (anglų kal
ba) ir taip grįžo į dabartį.

nas laiškas.. Dabar yra išlikę trys 
tokie ženklai.

Atsiųsta 
paminėti

SANTAROS - ŠVIESOS 
FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS

36-as Santaros - Šviesos Federacijos suvažiavimas įvyks 
š. m. rugsėjo 7 -10 d. Tabor Farm, Sodus, Michigan.

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d., 2 vai. p.p.
Pokalbis su Arvydu Juozaičiu.
Vytautas Kavolis — "Psichologinio žmogaus istorinė 

vaikystė".

8 v. v. Vaclovas Milius — "Veiksniai, formavę lietuvių liau
dies kultūrą".

Pokalbis su Valentinu Masalskiu.

Penktadienis, rugsėjo 8 d.
9 vai. r. Julius Šmulkštys — "Teisinga visuomenės santvarka 

Markso ir Engelso teorijose ir dabartinė padėtis Lietuvoje".
Guntis Šmidchens — "Trijų Pabaltijo emigrantų šeimų 

sagos".
Pokalbis su Zita Čepaite.

2 vai. p.p. "Jaunimo požiūrių" simpoziumas. Moderuoja 
Judita Sedaitytė; dalyvauja: Rita Dapkutė, Gintė Damušytė, 
Jurga Ivanauskaitė, Eugenijus Krukovskis, Guntis Šmidchens, 
Edvardas Tuskenis.

Ilona Gražytė - Maziliauskienė, "Kentėjimo sindromas". 
Pokalbis su Alvydu Medalinsku.

8 vai. v. Valentino Masalskio rečitalis.
Šeštadienis, rugsėjo 9 d.

9 vai. r. Jurga Ivanauskaitė — "Jaunosios kartos kultūrinė 
problematika Lietuvoje".

Violeta Kelertienė — "Jaunieji romantikai Lietuvoje".
2 vai. p.p. Alfred Senn — "Du lietuvių atgimimai".

Arvydas Juozaitis — "Teisingos visuomenės samprata.
Multidisciplinarinių studijų instituto, Algimanto Mackaus 

knygų leidimo fondo, AM & M fundacijos, Metmenų ir San
taros - Šviesos federacijos posėdžiai.

8 vai. v. Literatūros vakaras: Raymond Filip, Jurga Ivanaus
kaitė, Kostas Ostrauskas, Liūnė Sutema.

Naujų knygų sutiktuvės.

10:30 vai. v. — Lietuviškas naktinis klubas.

Sekmadienis, rugsėjo 10 d.
9:30 vai. r. Bronius Vaškelis, "Jurgis Savickis".

Suvažiavimo metu vyks Gemos Duobaitės - Philips 
tapybos paroda.

Norintieji suvažiavime dalyvauti, prašomi iki š. m. rugsėjo 
5 d. užsiregistruoti pas Mariją Paškevičienę, 306 55th Place, 
Downers Grove, IL 60516.

ROKO MARŠAS

Liepos 28 — rugpjūčio 6 d.d. Polikaitis (JAV), E. Punkris (Ka- 
ruošiamas tretysis “Roko maršas nada), “Naujas kraujas” (JAV), 
per Lietuvą . • Galimi rėmėjai — “Audra Tra-

Vincas Trumpa. LIETUVA 
XIX AMŽIUJE. Išleido Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas, aplanką piešė Henrietą 
Vepštienė, spausdino M. Mor* 
kaus spaustuvė.

Tai yra įžvalgaus istoriko 
straipsnių rinkinys. Autorius 
sako: “Šiame mano straipsnių 
rinkinyje skaitytojas neras daug 
naujų faktų (išskyrus studijoje 
apie Vincą Kapsuką), bet jis ras 
vieną kitą naują tų žinomų faktų 
interpretacija ir galės susidaryti 
truputį kitokią mūsų XIX a. isto
rijos sampratą. Galbūt jam pasi
darys šiek tiek aiškiau, kaip iš, 
beveik ant mirties slenksčio at- 
sidūrusios lietuvių tautos XVIII 
a. pabaigoje išsivystė labai gaiva
linga XIX a. pabaigos ir XX a. 
pradžios lietuvių tauta, kuri jau 
išdrįso reikalauti ne tik 
kultūrinės autonomijos, bet ir 
politinės laisvės”.

Knygoje yra trys skyriai. Pir
masis — Metmenys XIX-to 
amžiaus Lietuvos istorijai. Čia 
yra tokie straipsniai: XIX amžius 
ir jo paradoksai, Svarstymai apie 
XIX amžių Lietuvoje, Lietuvos 
XIX amžiaus istorinio modelio 
beieškant, Kovotojai ir kolabo
rantai, Šubravcai ir senasis Vil
niaus universitetas. Spaudos 
draudimas Rusijos akimis. Į pla
tesnius horizontus, Lietuvos ne
priklausomybės idėja.

Antrame skyriuje randame 
šiuos straipsnius: Vilniaus uni- 
versitestas ir Vilnius Stanislovo 
Moravskio atsiminimuose, Si
monas Daukantas — Naujosios 
Lietuvos pradininkas, Motiejus 
Valančius — mokytas ir išmin
tingas žemaitis, HiHerdingas ir 
tolimos paralelės, J. Tumas- 
Vaižgantas — gyvenimo kritikas.

Trečia dalis yra: Studija iš V. 
Kapsuko revoliucinės ir kultūri
nės veiklos 1903 - 1911 m..

Pridėta bibliografinės nuoro
dos, asmenvardžių rodyklė.

Knyga turi 279 psl., įrišta į kietus 
viršelius. Jos kaina 12 dol.

Išleista gražiai ir skoningai 
kaip ir visos šios leidyklos kny
gos:

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MŪSŲ VAIKAS, žurnalas ski

riamas mažamečių vaikų šei
moms, leidinius paruošia A. L. 
Montessori draugijos auklėtojų 
sekcija, finansuoja Lietuvių 
Fondas per Liet. Bendruo
menės Švietimo Tarybą ir A. L. 
Montessori draugiją. Redaktorė 
ir administratorė Stasė Vaišvi
lienė, šių metų balandžio mėn. 
numeris yra patekęs į mūsų re
dakciją.

Numeryje sudėti šie straips
niai: Stefanija Stasienė — Vai
kams reikia muzikos, Kaip reikš
mingiau pravęsti vaiko gimtadie
nius, — apie tai rašo Marytė Ku- 
cinienė, toliau — Visa, kas 
mums žinotina, mes išmokome 
vaikų darželyje; žodynas, pirma 
aiškinami angliški žodžiai, kitoje 
dalyje lietuviški žodžiai verčiami 
į anglų kalbą, šį skyrelį paruošė 
J. Juknevičienė. Skaitymo praty
bos, Klausimai — atsakymai, 
Daina — Pirmaskyris mokinu
kas, su gaidomis, toliau spausdi
namos šios dainos su gaidomis: 
Gintarėliai, Voverytė, Žvirbli, 
žvirbli! Žaidimai, keletas vaikiš
kų eilėraščių su iliustraciomis. 
Kiškių lopšinė, kiškio muzika, 
paįvairinimai — įvairūs rankdar
biai, piešiniai, vėl eilėraščiai su 
piešiniais, daina Ačiū tau, ma
myte, įvykiai, vaikų leidinėliai.

Žurnaliukas yra vertas dėme
sio. Jis skirtas mažamečių 
auklėjimui, sprendžia įvairias 
auklėjimo ir ugdymo problemas, 
panaudojama moderni metodi
ka, vaikas įvedamas į darbą, 
užsiėmimą, per tą užsiėmimą 
jam atsiveria naujas pasaulis, iš
moksta naujų žodžių, dainų, 
išauga ir jo socialinis visuomenės 
pajautimas.

Žurnalas labai rekomenduoti
nas. Vyresnieji tegu užsako savo 
jaunoms šeimoms, nesigailės nei 
vyresnieji, nei jaunieji tėvai. 
Šiam žurnalui viršelį yra nu
piešęs dail. Adomas Varnas, pats 
buvęs šio K. Montessori siste
mos šalininkas ir jos puoselėto
jas.

Adresas Mūsų Vaikas, 3704 
W. 68th Street, Chicago, II 
60629.

Šis renginys susijęs su baida
rių žygių Lietuvos parko ežerais. 
Jame dalyvaus studentai medi
kai iš Šiaurės Amerikos. Progra
mos atlikime be “Foje” ir “An
tis” muzikantų dalyvaus trys lie
tuvių išeivijos roko grupės. D.

vėl” ir “Baltic Tours”. Pirmas 
koncertas įvyko liepos 28 d. Kau
ne, o po to — Klaipėdoje, Ma
žeikiuose, Šiauliuose, Pa
nevėžyje. Baigiamasis “Roko 
maršo per Lietuvą” koncertas - 
mitingas įvyks rugpjūčio 6 d. Vil
niaus “Dinamo” stadione.

IŠ DAILĖS PASAULIO

“Draugo” dienraščiui 80 metų
(atkelta iš 3 psl.)

tintojas, Lietuvos gynėjas. Jis 
pergyveno du karus, dvi Lietu
vos okupacijas, matė kaip iš dul
kių kėlės Lietuva. Ir kiek jis ta 
proga parašė. Jo lapai degė di
delė meilę Lietuvai, šaukė tau
tiečius aukoti besikuriančiai Lie
tuvai, stiprino lietuviškas orga
nizacijas. Kokia buvo gyva lietu
viškų organizacijų veikla po pir
mojo pasaulinio karo! Kiek buvo 
entuziazmo! Ir tą entuziazmą pa
laikė ir kurstė Draugas, taip pat 
palaikė ir kiti to meto laikraščiai, 
kuriem rūpėjo atstatyti Lietuvą.

Dienraštis rašė ir rašo įvairiais 
profesiniais klausimais, turi įvai
rius skyrius. Visa tai lavina ir 
praturtina skaitytoją, palengvina 
jo gyvenimą.

Bene didžiausi dienraščio 
nuopelnai lietuviškos kultūros 
srityse. Dienraštis atsidėjęs puo
selėjo lietuviškąją kultūrą, ugdė 
ją. Nuo 1951 skelbė romanų kon
kursus. Tie konkursai tikrai pra
turtino literatūrą, sukėlė sąjūdį, 
įsikūrė lietuviškos knygos klu
bas, nors ir atskirai administ
ruojamas, bet visos idėjos sklido 
per Draugą. Buvo laikai, kai

Klubas išleisdavo po kelioliką 
knygų per metus.

Draugas turi gerą modernią 
spaustuvę, ir kiek daug knygų jis 
yra išspausdinęs, patarnavęs 
žmonėm spaudos reikaluose!

Pasivadinęs Draugo vardu 
prieš 80 metų, jis ir dabar yra 
visų lietuvių draugas. Pasikeitė 
gyvenimo sąlygos, gyvenimo sti
liai, dabar jis savo pirmame pus
lapyje įrašė: Laisvojo pasaulio 

* lietuvių dienraštis.
Jis yra visų mūsų draugas ir 

gerasis bičiulis, atneša žinias 
apie atbundančią ir besikeliančią 
Lietuvą, supažindina su Viso pa
saulio problemomis, puoselėja 
lietuvišką kultūrą ir visuome
ninę veiklą. Tai visada ir visur 
paremkime Draugą k;td jis išsi- 
liktų ir didėtų, tobulėtų!

Šio jubiliejaus proga sveikina
me išstvermingus leidėjus, svei
kiname pasišventusius redakto
rius, moderatorių ir visą redak
cinį, administracinį štabą. Tegu 
Dievo palaima palaiko jus visus. 
Jūsų darbus, kurie skiriami 
Dievo garbei ir Lietuvos labui!

Ilgiausių metų!

Dail. Kęstutis Zapkus lankėsi 
Lietuvoje, dalyvavo žemaičių 
dailininkų parodoje.— -Kultūros 
Barų š.m. 7 numeris į viršelį 
įsidėjo jo vieno paveikslo spalvo
tą nuotrauką; paveikslas pava
dintas angliškai — Rations. Chil- 
dren of War. Įdėtas Irenos Kost- 
kevičiūtės parašytas straipsnis 
apie dailininką, jo kūrybos 
apibūdinimas, pavadintas “Har
monizuoti haosą”, įdėta ir jo 
nuotrauka, dar vienas nespalvo
tas paveikslas.

Apie dail. Juozą Bagdoną ga
minama vaizdajuostė. Ją gamina 
Gerimantas Penikas. Rudeniop 
vaizdajuostė bus baigta, ir jos 
premjera bus Kultūros Židinyje. 
-įTr^uge su vaizdajuostės parody
mu bus surengta ir dailininko 
piešinių paroda. Dailininkas gy
vena Woodhaven, N.Y.

Dail. Adomas Galdikas mirė 
prieš 20 metų, t. y. 1969 
gruodžio 7 d. Tuo metu jis gyve
no ir kūrė Brooklyne. Palaidotas 
Cypress Hills kapinėse. Buvo 
gimęs 1893 m. rugsėjo 30. Šios 
dvidešimt metų sukakties proga 
reikėtų surengti jo apžvalginę 
parodą su akademine dalimi. Jo 
vardu yra pavadinta galerija, 
kuri veikia prie pranciškonų vie
nuolyno Brooklyne, tuose 
pačiuose namuose, kur yra ir 
Darbininko :edakcija.

Du Čiurlionį paveikslai esą 
Tatjanos galerijoje Manhattane, 
New Yorko centre. Galerija ve
rčiasi rusų dailininkų prekyba. 
Paveikslai nutapyti aliejiniais . 
dažais. Galerijos savininkai yra 
skambinę ir į Darbininko redak
ciją, kad susidomėtume šiais 
kūriniais. Jie esą atgabenti is 
Leningrado apylinkės. Kam teko 
sutdijuoti Čiurlionio kūrybą, tas 
lengvai pasakys, kad tai suklasto
ti kūriniai — “padielka”. Alieji
niais dažais Čiurlionis yra nu
tapęs tik vieną mum žinomą pa
veikslą— Rex. Prieš keletą metų 
tokie tariami Čiurlionio kūriniai 
buvo atvežti ir į Kauną, iš atos 
pačios Leningrado skrities. 
Čiurlionio muziejaus direktorė, 
dailininko Čiurlionio sesuo, iš 
karto pasakė, kad paveikslai yra 
suklastoti. Vilniaus radijas pa
skelbė, kad Čiurlionį kūriniai 
bus nuvežti į Jasponiją ir ten iš
statyti parodoje. Gal kada atveš 
ir į Ameriką.

Dail. Česlovas Janusas liepos 
18 atšventė savo gimtadienį. Jis 
yra gimęs 1907 Kryme, Rusijoje. 
Pasižymėjęs marinistas, akvare- 
listas, tapytojas, gyvena Rich- 
mond H iii, N.Y. turi problemų 
su regėjimų. Gydos savo akis ir 
tvarko didelį paveikslų lobyną. 
Būtų gera, kd kokia organizacija 
imtųsi iniciatyvos surengti jo 
apžvalginę parodą.



IŠEIVIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvoje atliekamas labai 
svarbus darbas. Speciali komisi
ja, veikianti prie Lietuvos Moks
lų Akademijos, renka duomenis 
apie Sibiro tremtyje, kalėjimuo
se ir lageriuose be kaltės at
sidūrusius Lietuvos gyventojus 
ir apie tuos, kurie tame genocido 
pragare mirė arba buvo nužudy
ti.

Komisija iš įviarių Lietuvos 
vietų jau gavo dešimtis tūkstan
čių laiškų, kurių visuma tiesiog 
stulbina savo unikalumu. Pavie
niai laiškai gaunami ir iš Ameri
kos bei Kanados. Visa tai yra 
neįkainojamas turtas Lietuvos 
okupacijos istorijai ir mūsų tau
tos kankinių atminimo įamžini
mui.

Renkami duomenys ir apie tų 
nusikaltimų vykdytojus. Sudary
toji vyriausybinė komisija tiems 
nusikaltimams stirti jau iškėlė 
eilę baudžiamųjų bylų.

X Ar mes galime pasilikti abejin
gi tokiame svarbiame reikale? 
Išeivijoje nėra nė vieno lietuvio,

LIETUVIŠKOS JACHTOS 
BALTIMORĖJE

Baltimorės lietuvių kvieti
mu dvi jachtos “Audra” ir 
“Lietuva”, aplankė Balti- 
morę. Jos iš New Yorko turėjo 
išplaukti vakare liepos 10, bet 
tų vakarų New Yorke siautė 
smarki audra, ir jachtos iš
plaukti galėjo tik liepos 11.

Baltimorė buvo pasiruošus 
sutikti lietuviškas jachtas. Uo
ste laukė Baltimorės ir Wash- 
ingtono lietuviai, miesto 
valdžios atstovai, televizija ir 
spauda. Bet jachtos sutartu 
laiku nepasirodė t

Buvo iškviesti pakrančių 
sargybų malūnsparniai, ir jie 
surado jachtas dar gana tolo
kai nuo Baltimorės. Televizija 
nuolat pranešinėjo apie jach
tas. Jachtos į Baltimorės uostų 
įplauk tik kitos dienos rytų. 
Čia jos buvo iškilmingai sutik
tos. Jūreivių pagerbimas vyko 
lietuvių namuose.

Baltimorės burmistras dėl li
gos negalėjo dalyvauti sutikime. 
Jis atsiuntė savo atstovų ir laiškų, 
kuriame dėkojo jūreiviams, kad 
savo vizitu miestui suteikė tokių 
garbę. Jachtų atliktų žygį jis pa

LIETUVOJE STEIGIASI 
KATALIKŲ LIGONINĖ

(New Yorkas, 1989 liepos 7, 
LIC) Lietuvių Informacijos Cen
trą iš Vilniaus pasiekė šis

Kreipimaslsi J pasaulio lietu
vius

Vilniuje kuriasi katalikų ligo
ninė. Jau gauti oficialūs Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos ir 
Sveikatos Apsaugos ministerijos 
leidimai jų kurti. Šiuo metu ren
giamas detalus būsimos ligo
ninės darbo projektas.

Katalikiškos ligoninės organi
zacinį^, komitetas kreipiasi į išei- 
vijų pirmoje eilėje — į katalikiš
kas ligonines ir labdaros draugi

jas, prašydamas moralinės ir ma
terialinės pagalbos organizaci
niame jos kūrimosi etape.

Norinčius padėti prašome 
kreiptis į Rožę Satkūnaitę, gyv. 
Vilniaus raj., Vilniaus g-vė 4. 
tel.: 568-412.

Katalikiškos ligoninės 
organizacinis komitetas

(LIC)

Lietuva — tai jėga! Taip jau
nimas šaukia okupuotoje Lie
tuvoje. Gyvendami laisvėje, 
prisidėkime prie jų šaukimo ir 
tą jėgą padarykime dar di
desnę, kad sutraukytų okupa
cijos grandines ir Lietuva pasi
darytų nepriklausoma.

PRANEŠIMAS

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

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

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

kuris savo turimomis žiniomis 
negalėtų praturtinti šį mūsų tau
tos tragiškos lemties archyvų. 
Pagaliau padaryt įrašų į tuos Lie
tuvos istorijos puslapius yra 
kiekvieno mūsų pareiga, nes ten 
“liaudies priešais” buvo laikomi 
ir tie, kurių gimines ir draugus 
karo sūkuriai nubloškė į Vaka
rus.

Visi kviečiami susikaupti ir at
sakyti į sekančius anketos klausi
mus apie jums žinomas okupaci
jos ir teroro aukas.

1. Pavardė, vardas, tėvo var
das.
Gimimo metai ir vieta.
3. Socialinė padėtis iki 

trėmimo, arešto.
4. Iš kur ištremtas? Kur suim

tas?.
5. Kada ištremtas, suimtas?
6. Ištrėmimo įkalinimo vietos.
7. Ar palaikė ryšius su Lietu- 

vų?
8. Kada į Lietuvų sugrįžo ir is 

kur?
9. Ar buvo trukdymų sugrį

žimui. darbo ir buto gavimui?

lygino su Kolumbo kelionę per 
Atlantu prieš 500 metų. Miesto 
vadovybė juos pakvietė į savo re
prezentacinę yachtų Mary Linn, 
kur buvo jūreivių pagerbimas ir 
kokteiliai. Uosto vadovybė jūrei
vius pakvietė į Baltimorės pažibų 
burlaivį Pride II. Ten jūreiviai 
šių jachtų pakvietė oficialiam vi
zitui į Klaipėdų. Pakvietimų 
priėmė, ir jachtų Klaipėdų aplan
kys kitais metais.

Jūreiviai lankėsi ir Washingto- 
ne, kur BOAT USA centras juos 
priėmė ir padarė šios organizaci
jos amžinais garbės nariais. (Sis 
centras yra panašus kaip AAA — 
American Automobile Associa- 
tion). Taip pat aplankė National 
Geographic redakcijų, Smithso- 
nian Institutų, Lietuvos pasiun
tinybę.

Jachtos buvo sutaisytos, aprū
pintos redarais, kitais tobuliau
siais navigacijos instrumentais ir 
maistu. Liepos 17 jos išplaukė 
atgal į Klaipėdų. Jų kelionė 
truks 40 dienų.

Platus šios jachtų viešnagės 

aprašymas bus spausdinamas 
vėliau. Aprašymų rašo poetas 
Aleksandras Radžius, baltimo- 
rietis. Taip pat bus spausdina
mos ir nuotraukos iš šio apsilan
kymo Baltimorėje.

10. Mirimo data ir vieta.
11. Jeigu reabilituotas, tai 

kada?

12. Kitos žinios, kurias 
norėtumėte pateikti.

Anketiniai duomenys kiekvie
nam asmeniui užpildomi atski
rai. Nurodykite ir savo adresų. 
Laiškus su atsakymais į šios an
ketos klausimus siuskite sekan
čiais adresais: dr. Mečys Laurin
kus, MA, Socialogijos ir teisės 
institutas, 232600 Vilnius, 
Mičiurino gt. 1/46, Dr. V. Skuo- '* 
dis, Lithuanian Research and 
Studies Centre 58th Street and 
Claremont Avė., Chicago, IL, 
60636. Siųsdami laiškus į Lietu
vų jų kopijas atsiųskite į Litua
nistikos tyrimų ir studijų centrų.

Siame svarbiame reikale kvie
čiami parodyti pavyzdį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės bei jos < 
kraštų valdybos ir įvairios kitos 
išeivijos lietuvių organizacijos.

Vytautas Skuodis
LTSC mokslinis bendradarbis Kiekvienas būkime lietuvis- tojas, nes tik spauda yra mūsų 

kos spaudos platintojas, palaiky - lietuviškos gyvybės ženklas.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH MESTE RN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643
TEL. (312) 238-9787

Dar yra viety 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.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

j TSRS, tame tarpe Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir kt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klientų patogumui visi mūsų agentai turi dldelj pasirinkimą aukštos kokybės prekių 
prieinamomis kainomis.
Dėl Informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorą arba j visus 
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
40 East 49th Street, New York, N.Y. 10017,

Tel. (212) 832 - 7550^
BOSTON, MA 02122 
BROOKLYN, N.Y. 11222 
BROOKLYN, N.Y. 11235 
BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL. 60622 
CHICAGO, ILL 60622 
CLEVELAND, OH, 44134 
FORT WAYNE, IN. 46808 
HAMTRACK, MI.48212 
HARTFORD. CT. 06106 
HERKIMER. N.Y. 11350 
INDIANAPOLIS, IN. 46227 
IRVINGTON, N.J.07111 
LAKEWOOD, N. J. 08701 
LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMIBEACH, FL. 33139 
MINNEAPOLIS, MN. 55418 
NEWARK, N. J. 07106 
NEW YORK. N.Y. 10009 
PHILADELPHIA, PA. 19115 
PiTTSBURGH, PA. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON. N. J. 08611 
WATERVUET, N.Y. 12189 
WORCESTER, MA. 01607 
WHEATRIDGE, CO. 80033

YOUNGSTOWN, OH 44503

Tel. (617)-268-1303 
Tel. (718) 389-6747 
Tel. (718) 769-4023 
Tel. (716) 895-0700 
Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312) 666-3985 
Tel. (216) 884-1738 
(Tel. (219) 432-5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 
Tel. (315) 866-3939 
Tel. (317) 787-0052 
Tel. (201) 374-6446 

Tel. (201) 363-2251 
Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215) 698-9190 
Tel. (412) 481-2750 
Tel. (716)544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
Tel. (518) 274-5242 
Tel. (508) 798-2868 
Tel. (303) 422-4330 

Tel. (216) 743-0440

Kai poetas Bernardas Brazdžionis lankėsi Lieutvoje, Sąjūdžio 
pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis posėdžiavo Maskvoje 
“liaudies deputatų” suvažiavime. Dabar abu džiaugiasi, susi
tikę Los Angeles aerodrome. Nuotr. Jono Matulaičio

632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepshead Bay Road 
70 Fillmore Avenue 
2242 W. Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Belneke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 ParkU.reet
RR No. 1, Box 675 McKennan Rd 
3216 St. Jude Drive 
1082 Splringfield Avė.
901 E. County Line 
7706 Santa Monlca Blvd. 
1352 Washlngton Avė. 
2422 Central Avė. N.E. 
698 Sanford Avenue 
122 First Avenue 
9550-B Bustleton Avė. 
1307 E. Carson Street 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue
22 Ca rista d Street 
4330 Quay Street

309 Federal Plaza West

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis 
VVashingtone iškilmingai atšven
tė savo kunigystės 50 metų su
kaktį. Ta proga jį laišku pasveiki
no ir Amerikos prezidentas G. 
Buish. Laiške įvertina jo kuni
giškų darbų, kad tuo darbu ar
tinęs žmones prie Dievo, taip 
pat vienas prie kito, ugdęs ir sti
prinęs jų dvasių ir taikų. Prezi
dentas, jo žmona Barbara ir visa 
jų šeima siunčia jam sveikini
mus. “Tegu Dievas laiminėjus ir 
jūsų darbo tašų”, — baigia šiais 
žodžiais laiškų. Sukaktuvininkas 
išleido gražius ir skoningus pa
veiksliukus, kurių net keturius 
atsiuntė ir Darbininko redakci
jai.

— Lietuvių dienos Clevelan- 
de bus švenčiamos spalio 14 - 
15. Programų atliks Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių meno an
samblis. Smulkesnės informaci
jos bus paskelbtos vėliau.

— Alytaus ansamblis yra at
vykęs į Amerikų ir dalyvauja 
tarptautiniame folkloro festiva
lyje, kuris vyksta nuo liepos 27 
iki rugpjūčio 6, Pietų Karolinos 
valstijoje Ashville turistiniame 
centre, Maggie Valley. Laisvu 
laiku ansambliečiai gali koncer
tuoti ir lietuvių kolonijose. 
Smulkesnių informacijų galima 
gauti skambinant į festivalio ko
mitetų ir ten kalbėti su Haut- 
man, tel. 704 452 - 2997 arba 
456 - 9494.

— Poetės Marijos Aukštaitės 
gimtadienio proga iš spaudos 
išėjo jos 14-kos apysakų knyga 
Audringais vieškeliais. Knygų 
surinko Nadino Typesetting, 
spausdino Litho-Art Ltd; Toron
te. Išleido Marijos Aukštaitės Li
teratūrinis Fondas. Knyga turi 
366 psl., kaina 30 dol. galima įsi
gyti rašant šiuo adresu: A. F. Na- 
vikevičius, Poetės Marijos Aukš
taitės Centras, 46 Arthur Mark 
Drive, Port Hope, Ontano, L1A 

3X1, Canada
— Toronte kuriamas Kanados 

lietuvių muziejus Anapilyje. 
Renkamos aukos. A. a. K. Čin- 
čiaus atminimui statybos fondui 
paaukojo 1000 dol.

— Ramunis Budriūnas, Kau
no botanikos sodo direktorius ir 
Kauno apsaugos draugijos pirmi
ninkas, lankėsi Toronte ir liepos 
23 skaitė paskaitų “Ekologinės 
problemos Lietuvoje”. Paskaitų 
rengė Lietuvių namų kultūros 
komisija.

— Tėviškės Žiburiai, Torontv 
leidžiamas laikraštis, atostogauja 
pirmųsias dvi rugpjūčio savaites. 
Prieš atostogas paskutinis nume
ris išėjo liepos 25 data, po atos
togų išeis rugpjūčio 15 data. Per 
atostogas redakcija ir spaustuvė 
neveikia. Administracija dirba 
visas dienas, išskyrus sekmadie
nius. Redakcija ir spaustuvė po 
atostogų pradės dirbti rugpjūčio 
9.

— Jonas V. Strimaitis, lietu
vis advokatas, mielai patarnauja 
ateisiniuse reikaluose visiems 
lietuviams, kuriems yra sunkiau 
susikalbėti lietuviškai. Jį lengvai 
galima pasiekti skambinant šiuo 
telefonu: 203 651 - 6261 arba 
rašant šiuo adresu: 134 West St., 
Simbsbury, CT 06070.

PAIEŠKO

Iš Lietuvos paieško savo 
dėdžių. Jie buvo penki broliai 
Jurciai — Albertas, Albinas, 
Anicetas, Kostantas ir Vladas, 
kilę iš Mažeikių apskrities, 
Viekšnių valsčiaus, Zavertės kai
mo. į Amerikų atvyko apie 1920 
metus, apsigyveno Massaschu- 
setts valstijoje. Ieško Giminaitė 
Apolonija Jurciūtė-Savilovienė, 
adresas: Marytės 41-32, Vilnius 
232007. Lithuania.
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TRANSPAK praneša naują, 
tikrai reikalingo ir naudingo 

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

18 svarų

11 svarų

6 svaraj

ir pristatytas į namus jūsų giminėms ir draugams

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

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

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

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

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

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

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

„DOLERINĖS”. Turime tiesiogini 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 telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite:

Romas Pūkštys

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

t v:

Laukia eilės
Staiga susirgo restorano pa

davėjas. Nuvežtas į ligoninę ir 
paguldytas ant stalo, nekantriai 
laukia operacijos. Pamatęs pra
einantį jo restorane dažnai pie
taujantį daktarą, kreipiasi į jį:

— Ponas daktare, prašau ko. 
greičiau pradėti!

— Deja, tai ne mano stalas, 
— atsako daktaras.

Atostogos Maskvoj
Grįžęs iš atostogų Maskvoje, 

anglas pasakoja:
— Buvo neblogai. Viešbutis — 

gražus. Kopūstų ir agurkų pri
sivalgiau. Tik ta televizija gadi
nu nervus...

— Tai ką? Bloga programa? 
Galėjai nežiūrėti. . .

— Aš ir nežiūrėjau, bet jie 
žiūrėjo į mane.

Sovietiniai filmai
So\ ietų valdininkas, įrašyda

mas lietuvį į kompartiją, teirau
jasi jo kultūrinio skonio bei po
linkių.

— Dažnai einu žiūrėti sovie-

Gražioji vasara Kennebunkporte. Lietuvių dienos metu šoka ansamblis iš Bostono. 
Jam vadovauja Gediminas Ivaška.

tinių filmų, — aiškina lietuvis.
— O kodėl tau patinka, mie

las drauge, sovietiniai filmai?
— Todėl, kad tai vienintelė 

proga patogiai pasėdėti.

įstaiga veikla kasdien 10-6 v.v.
Šošt. 10-j2 v. p.p. 

!arba susitarus
Namų tel. 1-312-430-4145

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKEPKITE IR PASILAIKYKITE!

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu- Į 
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- 
rafrnių » mokesčių (IRS Tax 
E'xempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Spėjimai
— Buvau pas gerą burtinin

kę. Ir žinai, ką man už 10 dole
rių ji papasakojo? — dėstė drau
gė kaimynei.

— Na?
— Kad mano vyras mane ap

gaudinėja!
— Ir už tai sumokėjai 10 do

lerių? Aš tau būčiau pasakiusi 
nemokamai.

BALTIC 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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 vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokla kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS 

9525 So. 79th Avė. 
Hickory 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.

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Bettlc 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 mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTIC TOURS 

Sutte 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02184 
Tel. 817-985-BO8O

INTERNATIONAL

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams prisidėjusiems 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 nauja adresą!

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

RUGPJŪTIS
LIETUVA IR ŠVEICARUA — 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 S Bostono ir Mojork6: "J

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

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

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

$1,782 iš Čikagos

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



A. A. VIKTORIJOS GALINIENĖ NETEKUS

Liepos 23, dar rytui 
neišaušus, Dievas amžinybėn 
pasišaukė 86 metų sulaukusių 
taurią lietuvę motinų Viktorijų 
Galinienę, gyvenusių kartu su 
dukra Danute Šilbajoriene ir 
sūnum Vytautu Richmond Hill 
rajone New Yorke.

A. a. Viktorija nebuvo 
pasižymėjusi nei mokslu, nei 
turtais, nei titulais. Ji gyveno ir 
dirbo tyliai ir kantriai savo šei
mos, katalikų Bažnyčios ir lietu
vybės naudai. Ji turėjo savo prin
cipus, bet kartu buvo tolerantiš
ka, atlaidi ir nuoširdžiai draugiš
ka kiekvienam asmeniui. 
Pradėjus New Yorke organizuoti 
Lietuvių Kultūros Židinio staty
bos vajų, Viktorija mielai pasi
siūlė j talka ir 16 metu darbavosi 
L. A. Klubo vedamuose bingo 
žaidimuose, padėdama kelti 
lėšas Židinio išlaikymui. Be to 
Viktorija niekad nesigailėjo savo 
talka ir aukomis padėti šeimai, 
Bažnčiai ir visiem, kas tik j jų 
laišku ar žodžiu kreipėsi.

1983 metais mirus jos vyrui 
Jonui, Viktorija nenuleido rankų 
ir dar labiau jungėsi j visuomeni
nius darbus, kur tik ji galėjo būti 
naudinga ar reikalinga. Ji turėjo 
didelį skaičių draugų bei 
pažįstamų ir visiem buvo maloni 
bei paslaugi. Kiek galėdama, pa
laikė ryšį su plačia Galinių gimi
ne, su visais pakalbėdama, pa
guosdama ir visus atjausdama. Ji 
lankė ir rūpinosi savo 
draugėmis, kurios tik buvo rei
kalingos pagalbos ar gero žodžio. 
Suprasdama lietuvybės išlaiky
mo reikšmę, ji uoiliai lankė lietu

viškus parengimus ir džiaugėsi 
Kultūros Židiniu kaip savo na
mais.

: Be galo-mylėdama savo vai
kus, ji kartu pergyveno jų nepa
sisekimus ir laimėjimus. Augant 
šeimai, ji džiaugėsi savo ketu
riais anūkais: Robertu, Regina, 
Paulium ir Jonu, o vėliau ir šeše-

taproanūkų: Kristina, Andrium. 
Laura, Lidija, Emilija ir Kim- 
berly. Ji visus mylėjo ir su moti
niška globa padėjo juos auginti 
bei auklėti lietuviškų tradicijų 
dvasioje.

Pradėjus šlubuoti sveikatai, 
Viktorija visvien nenustojo 
rūpintis šeima ir visa tuo, kas 
buvo dora, reikšminga ir naudin
ga mūsų visų gerovei. Širdžiai 
nusilpus, Viktorija ne kartų mal
davo, kad jeigu jau reikės mirti, 
tai tik Dieve duok, kad atsitiktų 
greitai ir kad niekam nereikėtų 
dėl jos kentėti... Dievas jų išk
lausė ir leido jai numirti taip, 
kaip ji gyveno — labiau atsi
žvelgdama į kitus, o ne į save.

Prie šių eilučių turiu pridėti 
ir savo asmeniškas mintis. A. a. 
Viktorija nebuvo tiktai mano 
uošvė. Ji buvo ir mano draugė, 
mano talkininkė, mano mora
linė parama visuose darbuose. 
Kaip ir daugeliui kitų, taip ir 
man ji buvo antroji mama... 
Tegu ilsisi velionės kūnas Cy- 
press hills kapinaitėse ir tegu 
Dievas globoja jos sielų Dangaus 
karalystėje.

Viktorija Galinienė

Amžius ir ligos

Vis daugiau Bostono ir apy
linkės lietuvių išjungia iš visuo
meninės ir kultūrinės veiklos 
amžius ir įvairios ligos. Štai jau- 
kelinti metai, kai poilsio namuo
se globojamas daugelio organiza
cijų labai uolus ir veiklus dar
buotojas Antanas Andriulionis iš 
So. Bostono; ten pat prisiglaudęs 
dr. Petras Kaladė su žmona iš 
So. Bostono; į Jurgio Matulaičio 
poilsio namus Putnam, (JT., iš
vyko Juozas Vembrė iš So. Bo
stono; namuose Dorchesteryje 
vienas kito slaugumu rūpinasi 
žurnalistas, daugelio laikraščių 
bendradarbis, korespondentas 
Povilas Žičkus su žmona; nese
niai ligoninėje dėl širdies negala
vimų buvo atsidūrusi Alė Sant- 
varienė iš So. Bostono, dabar li
goninėje yra Zigmas Gavelis iš 
So. Bostono ir buvęs Keleivio re
daktorius Jackus Sonda iš Dor- 
chesterio; dukros priežiūroje na
muose Brocktone nuo įvairių 
sveikatos suturikimu ginasi mo- 
kvtoia ir lietuviškų juostų audėja 
Elžbietą Ribokienę. Visų jų 
nuoširdžiai pasigenda lietuviš

Algirdas Šilbajoris

A. A.
Architektui JURGIUI OKUNIUI

mirus, žmonai Irenai reiškiame gilię užuojautę ir kartu 
liūdime

Ona ir Vaclovas Budnikai

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei šventų dienų, nei 
atostogų!

koji visuomenė, kurioje jie anks
čiau vienu ar kitu būdu reiškėsi.

Pavergtųjų tautų savaitės 
minjimas

Trisdešimtasis Pavergt ųjų 
tautų savaitės minėjimas įvyko 
liepos 12 d. 7 vai. vakaro Chris- 
topher Columbus Park aikštėje 
Bostone. Jį ruošė Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrai
nos ir Vietnamo atstovai. Minė
jimo programoje: Pavergtų tautų 
vėliavos, invokacija, Amerikos 
himnas, kongreso rezoliucijos, 
valstijos gubertatoriaus Michael 
Dukakis ir miesto mero Ray- 
mond Flynn proklamacijų skai
tymas, pagrindinė prof. Lashak 
Stachovv kalba, pavergtųjų tautų 
atstovų trumpi pasisakymai ir 
himnai, žvakių uždegimas, 
minėijimo uždaromoji malda. 
Lietuvių vardu kalbėjo Gintaras 
Čepas, Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus pirminin
kas .

Minėjime dalyvavo gana daug 
minėtų pavergtų tautų atstovų. 
Lietuviu dalyvių tarpe buvo ne
mažai jaunesnio ir vidurinio 
amžiaus veidų.

Laisvės Varpas daug laiko 
skyrė Pavertųjų tautų savaitei 
liepos 23 d. laidoje. Tuo reikalu 
lietuviškai kalbėjo programos 
vedėjas Petras Viščinis, o angliš
kai — nuolatinis talkininkas Jo
nas Gedraitis.

Dariaus ir Girėjo skrydžio 
minėjimas

Tragiško Stepono Dailaus ir 
Stasio Girėno skrydžio per At
lantą 56-rių metų sukaktį pa 
minėjo Laisvės \ arpas lieĮMis 23 
d. laidoje. Anuometinę ir dabar 
tinę to skrydžio reikšme n p<> 
veikį lietuvių tautai tėvynėje ir 
išeivijoje ryškino programos 
vedėjas Petras Viščinis, iškalda
mas to žygio vy kdytojų gyvą pa
siaukojimo pavyzdį, sektiną \ paė 
dabar, kai tautai vėl tenka kovoti 
dėl išplėštos laisvės atgavimo, 
sugriauto ekonominio gy venimo 
atstatymo ir kūribinės galios su- 
kaustymo varžtų atpalaidavi
mo. Kaip išeiviai. Daru;, n 
Girėnas savo skrydžiu tautos 
garbei ir gerovei iškėlė ir sustip
rino jungtį tarp tautos kamieno 
savo tėvų žemėje ir išeivijos įvai
riuose kraštuose. Ne kalbomis, 
bet darbais vykdymas Dariaus ir 
Girėno idealo — tai prasmin- 
giauses paminklas tiems mūsų 
naujų laikų didvyriam, kurie savo 
gyvybės auka nušvietė lietuvių 
tautai ateities kelią. Žodinė 

Skautiškas laužas Kaziuko mugėje Clevelande. Laužą uždega 
vyr. skn. S.Gedgaudienė. Balys Gajauskas ir vyr. skn. G. 
Deveikis. Nuotr. V Bacevičiaus

A. A.
Architektui JURGIUI OKUNIUI 

mirus, Jo žmonai Irenai reiškiame gilię užuoijautę ir 
kartu liūdime

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų
Sąjungos \etc Y o r ko skyrius

minėjimo dalis perpinta Emeri- 
ko Gailevičiaus kūriniu "Litua- 
nica ir atitinkama simfonine 
muzika Tai buvo v ienintelis Da
riaus ir Girėno skrydžio sukak
ties minėjimas Bostono ir apy
linkes lietuv iams.

RENGINIAI

Spalio 1 d. 3 vai. po pietų So 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
saloje laisvės Varpo rudens kon
certas.

Spalio 28 d. 7 vai. vakaro Mai
ronio parke Shrevvsburyje prie 
VVorcesterio minėjimas Lietu
vos Saulių S-gos 70-ties metų su
kakties. Minėjimą rengia Naujo
sios Anglijos šaulių Trakų rink
tinė.

Lapkričio 11d. 6 vai. 30 min. 
vakaro Balfo 72 skyriaus pobūvis 
Sandaros salėje, Brocktone.

1990 m. balandžio 22 d. Lan
taną restorane Randolphe meti
nis Sv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone banketas.

1990 m. gegužės 6 d. Brockto
ne kun. Alberto Abračinsko ku
nigystės 50 metų jubiliejus.

Mirus Jų Mamai
A.A.

VIKTORIJAI GALINIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame Danutę Šllbajorlenę Ir Vytę 
Galioj, giliai liūdime kartu su visais artimaisiais, ne
tekę mielos dėdienės

Karosų seimą

A.A.
Architektui JURGIUI OKUNIUI

mirus, jo žmonai Irenai gilię užuojautę reiškia

Stefa Dimienė

Mylimai seseriai
A.A,

PAJAUTAI BUZEIKIENEI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserj Allclję 
su šeima, brolj Jurgį Ir kartu liūdime

Jonė, Vytas, Janina, Vladas
S t a s k a i

Mylimai Mamytei
A. A. 

VIKTORIJAI GALINIENEI
mirus, dukterj Danutę Šllbajorlenę Ir sūnų Vytautę Ga
lini su šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame

A V. Balsiai
J. Gerdvilienė 
B. J. Mikalauskai
A. Krulikienė B

 A. A.

ĮNIKAI GINTAUTIENEI
Petrę Šlapei), dukras Vldę Jankaua- 

utkienę, sūnų Vytautę Gintautą Ir Jų 
aučlame Ir kartu liūdime.

izina ir Vladas Biknevičiai 
dina ir Vytautas Veršeliai

VERONIKAI GINTAUTIENEI
mirus, dukteris skautininką VkJę. Birutę Ir sū*ų Vy
tautę bei Jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

A. ir D. Samušiai

Mūsų mielai geradarei
A. A.

VIKTORIJAI GALINIENEI
staiga mirus, jos sūnų Vytautę ir dukrę Danutę Šllba
jorlenę su Jų šeimomis giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Zigmas, Marija ir Milda 
G r ah niek ai

A. A.
VERONIKAI GINTAUTIENEI

mirus, šaulei Vidai Jankauskienei su šeima Ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilię užuojautę

New Yorko šaulių kuopos pirmininkas
ir valdyba

A.A.
VIKTORIJAI GALINIENEI

mirus dukrai Danutei Šllbajorienel Ir jos šeimai bei 
kitiems artimiesiems reiškiame nuošlrdžlę užuojautę

9 A ir D Samušiai



DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Apareiškimo parapijos tradi
cinė gegužinė-piknikas bus šį 
sekmadienį rugpjūčio 6, 
Kultūros Židinio kieme ir salėse. 
Kaip kasmet, taip ir šiemet bus 
įvairių laimėjimų, bus visų gera 
nuotaka. Veiks kun. Danieliaus 
Staniškio ir talkininkų bulvinių 
blynų bufetas, kuris pernai buvo 
labai sėkmingas. Visi kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti ir tuo pa
remti parapijos išlaikymų.

Onutė ir Nerimantas Karašos 
gyvenų Orman Beach Fla., su 
širdgėla atsisveikino su dėdiene 
Viktorija Galiniene. Norėdami 
pratęsti jos pasišventimų re
miant Kultūros Židinio veiklų, 
Židiniui atsiuntė 50 dol. aukų. 
Kultūros Židinio administracija 
už aukų dėkoja.

Patiksliname, Darbininko 22 
numeryje, birželio 2, buvo ko
lektyvinė užuojauta Juno Beach, 
Fla., gyvenančių lietuvių jų kai
mynui Juozui Andriušiui, mirus 
jo sesutei. Užuojautoje buvo 
įrašyta viena pavardė klaidinga: 
buvo įrašyta V. Žilius, turi būti 
V. Žibąs. Už klaidų atsiprašome.

Jachta “Dailė” iš Sea Clifi 
prieplaukos ilgai kelionei buvo 
išlydėta liepos 16 vėlų vakarų. 
Be iškilmių su jūreiviais atsisvei
kino ir išlydėjo tik saujelė vietos 
lietuvių: Onutė ir Kęstutis Mik- 
lai, Saulius Janušas, Gėris Peni- 
kas, Algis Sperauskas, Dantenas 
Šulaitis ir Rimvydas Galiūnas. 
Kitos dvi jachtos buvo išplauku
sios į Baltimorę. Per Atlantu jos 
pradėjo plaukti liepos 17.

SVEČIAS IŠ VILNIAUS

Iš Chicagos atvykęs New Yor- 
ke svečiuojasi Algimantas Vaiš
noras su sūnumi Vytautu, kuris 
yra 16 metų. Jiedu apsilankė ir 
Darbininko redakcijoje, su
pažindino su gyvenimu Vilniuje 
ir visoje Lietuvoje. Jis yra studi
javęs kalbas Leningrado univer
sitete, išmokęs italų, prancūzų, 
anglų kalbas, yra išvertęs 16 kny
gų. Atsivežė dvi dideles knygas, 
verstas iš italų kalbos. Viena jų 
išleista šiais metais. Knygos apie 
italų nepriklausomos ir vienin
gos valstybės kūrimų. Tai yra ro
manai. Rengiasi parašyti mok
slini veikalų doktaratui gauti. Jo 
tema Lūs Ekspresija ir emocija 
italų, prancūzų, lietuvių, anglų 
ir idiš kalbose. Tęsdamas šių 
mokslinę kelionę, nori aplankyti 
Izmdonų, Paryžių ir Italijos įvai
rius miestus. Jis Vilniuje labai 
aktyviai dalyvavo pirmosios de
monstracijose prie Mickevičiaus 
paminklo, Šv. Mykalojaus
bažnyčios ir kitur.

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 IR TARYBA

Redakcija......... (713) 827-1352
Administr..........(718) 827-1351

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

Nijolė Ulėnienė, muzikė, kuri 
turi savo privačių muzikos studi
jų, kasmet vasarų išvyksta į Euro- 
pų, kur lanko įvairiuose kraštuo
se rengiamus muzikos festiva
lius, paskui dalyvauja muzikos 
seminaruose Austrijoje. Šiemet 
tas seminaras bus Grąže. Ten at
vyksta ir jos dukra Vaiva, kuri 
studijuoja menų Ten ji studijuos 
akvarelę. Iš Grąžo abi vyksta į 
Salzburgo muzikos festivalį.

Jonas V. Strimaitis, lietuvis 
advokatas, kalbus ir lietuviškai, 
mielai patarnauja lietuviams. Jis 
savo įstaiga turi 134 West St. 
Simsbury, CT. 06070. Telefonas 
203 651-0261. Užsakydamas pa
stovų skelbimų Darbininke, 
pridėjo 50 dol. aukų spaudai pa
remti. Administracija dėkoja už 
šių dosnių aukų. Jo skelbimas de
dama'- antrame puslapyje.

Redakcijoje lankėsi Ona ir Va
lentinas Račiūnai iš Chicagos. 
Ji< \o nuvykę į Lietuvų, kur 
aplankė savo gimines, važinėju 
p<> įvairius miestus. Grįždami 
>uv. . *-ję N<" Yorke pas Ko

stų Norvilų Brooklyne. Jo pa
lydėti ir aplankė redakcijų bei 
administracijų. Po karo jie gyve
no Italijoje, kur Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM, buvo jų kape
lionu. Jį ir norėjo aplankyti ir pa
sikalbėti apie senus laikus. Jis 
daro ir pardavinėja bulvėm tar
kuoti elektrines mašinas. Jo

' žmona yra gimusi ir augusi Ar-
gentinoje.

Sportininkų gegužinė Vandos 
ir Vytauto Vebeliūnų sodyboje 
liepos 30 praėjo labai sėkmingai. 
Buvo susirinkę apie 2(X) žmonių, 
ypač daug buvo jaunimo. Jauni
mas ir atliko visus ruošos darbus, 
pravedė žaidimus, sportines 
varžybas. Kiti maudėsi baseine. 
Tokios gegužinės šioje sodyboje 
vyksta kasmet.

a. a. Jurgio Okunio atmini
mui aukojusių asmenų Kultūros 
Židiniui surašė, kuris buvo Dar
bininke išspausdintas praeitame 
numeryje, liepos 28, yra klaidin
gai paminėta pavardė — Elena 
Urbaitienė. turi būti — Elena 
Urbaitytė. Už klaidų Antanas 
Mičiulis, K. Židinio administra
torius, atsiprašo.

Vilniaus radijas geriausiai gir
dimas 25 metrų banga. Progra
ma prasideda 8 vai. vak. ir tęsiasi
pusę valandos. Programų verta -6000. Ext. S-4505.
paklausyti, nes perduoda pasku
tines žinias apie persitvarkymų 
Lietuvoje, apie naujus įvykius 
krašte. Jų internn tacija jau yra 
demokratiškama pasauliui 
priimtina. Nevv Yorke daug kas 
klausiusi šios programos. Reikia 
tik turėti trumpų bangų radijo 
priimtuvų.

GRĮŽO KREPŠININKAI IŠ LIETUVOS

Liepos 23 JAV ir Kanados lie
tuvių krepšinio rinktinė “Vėjas 
grįžo iš sėkmingos viešnagės 
Lietuvoje. Ten vėjas žaidė šešias 
rungtynes, iš kurių 4 laimėjo ir 
2 pralaimėjo. Pralaimėjoi prieš 
Kauno “Žalgirio” komandų su 
garsiuoju Arvydu Saboniu ir 
prieš Kauno “Atletų”. Mūsų 
sportininkai visuose Lietuvos 
miestuose buvo priimti kaip savi 
broliai ir garbės svečiai.

Komandos treneris niujorkie
tis Pat Torney liepos 30 per Lie
tuvos Žiburio radijų anglų kalba 
papasakojo savo įspūdžius iš tos 
viešnagės. Čia pateikiama Pat 
Torney pasisakymų trumpų san
trauką.

Si krepšininkų kelionė į Lietu
vį yra pirmoji per 50 metų oficia
liai remiama mūsų organizacijų 
ir sporto klubų. Kelionė buvo 
napaprastai sėkminga vertinant 
jįlietuvišku sportišku požiūriu.

Mes apie šių kelionę pradėjom 
svajoti prieš 2 metus ir štai jau 
realybė. Aš nemanau, kad var
giai kada savo gyvenime turėsiu 
tokius įspūdingus pergyveni
mus, kokius patyriau šioje ke
lionėje. Ir ne man vienam tokie 
įspūdžiai. Pavyzdžiui, mūsų 
komandos žaidėjas niujorkietis 
Chris Schaefer, grįžtant namo, 
išToronto skambino savo moči i 
tei, pradėjo pasakoti apie trispa- 
ves Lietuvoje ir lietuviškų nuoti- 
kų ir pradėjo verkti, — tokį jam 
gilų įspūdį paliko ši kelionė.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N. Y., organizuojasep- 
tvniių dienų kelionę laivu Karibų 
jūroje. Išvykstama gruodžio 3 iš 
San Juan, P. R. Kelionė lėktuvu 
į San Juan ir atgal nemokamai, 
lankomos šios salos: St. ThoT 
mas, St. Maarten, Barbados ir
Martinique. Bus keliaujama lai-
vuFestivale, kurį administruoija 
Carnival Cruise Lines bendro
vė. Užsisakant anksčiau duoda
ma 20 nuošimčių nuolaida. Eks-s 
kurs i jos kapelionas bus kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Dar
bininko redaktorius. Keleiviai 
turės kiekvienų dienų galimybę 
išklausyti šv. mišias, priimti ko
munijų ir atlikti kitas religines 
pareigas. Dėl informacijų kreip; 
tis į Eleną Matulionytę, 61-36 
56th Avė., Maspeth, N.Y.' 
H378. Tel. 718 326 - 3398.

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, Gorvettes, Chevys. Sur
plus. Buyers Guide, 1-805-687

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

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

ATTENTION - GOVERN
MENT HOMES from $1 (U-re- 
pair). Delinąuent tax property. 
Reposessions. Gali 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.

DEXTER PARK 
m PHARMACY ttj

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

(Cor. 771 h Street)
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DEUVER

296-4T30-

Šios kelionės pagrindiriiSMjr- 
ganizatorius buvo Rimas Mie- 
čius iš Toronto. Jam daugiausiai 
padėjo Arūnas Morkūnas, Ed 
Stravinskas, Andy Šileika. Ke
lionę rėmė sporto klubai ir lietu
vių organizacijos, tačiau finansi
nių sunkumų buvo daug.

Pagrindiniai Vėjo komandos 
žaidėjai buvo: Jonas Karpius iš 
Toronto. Tarp kita ko, jis tikriau
siai pasirašys kontraktų viėne- 
riems metams žaisti krepšinį už 
Vilniaus “Statybų”; Ričardas 
Šimkus ir Mykolas Vaitkus iš 
Nevv Yorko.

Aš didžiuojuos esųs lietuvis. 
Po šios kelionės jaučiuos esųs 
daugiau lietuvis negu bet kada. 
Pagerėjo mano lietuvių kalba. 
Lietuviai Lietuvoje turi daugiau 
savigarbos, sunkiai dirba. Aš tik
rai didžiuojuos Lietuvos žmonė
mis.

Mus žmonės priėmė neįtikėti
nai nuoširdžiai. Aš dabar žinau, 
koks yra jausmas būti žvaigžde. 
Šimtai žmonių mus sutikdavo su 
gėlėmis. Prieš pirmas rungtynes 
Alytuje jie turėjo paradų, kituose 
miestuose vizitavo miesto bur
mistrų, pasirašinėjo autografus. 
Aš pasirašiau gal 500 kartų. Ne
manau, kad savo gyvenime per
gyvensiu kų nors labiau įspūdin
go negu šį kelionė. N

Žiūrint iš sportinio taško, mes 
pralaimėjome pirmas rungtynes 
Alytuje prieš Kauno Atletų dide
le dalimi dėl kelionės nuovargio 
ir didelio karščio salėje, buvo gal 
100 laipsnių. Pralaimėjom ir pas
kutines rungtynes prieš Kauno 
Žalgirį, už kurį žaidė tokios 
žvaigždės kaip Sabonis ir Kurti
naitis. Tačiau mes gėdos nepa- 
darėm. Aš didžiuojuos mūsų 
krepšinio lygiu. Reikia neuž- 

- miršti, kad žaidėm prieš pasauli- 
—nio masto krepšininkus, olimpi- 

jadoje iškovojusius aukso me
dalį.

Padarėme žaidynių vaizdines 
juostas. Planuojame suorgani
zuoti vakarų ir parodyti jas visuo
menei.

Mūsų žaidynes stebėjo gausi 
publika. Kaune mūsų rungtynes 
stebėio apie 7000 žiūrovų. Viso
se vietose bilietai buvo išparduo
ti. Daug kur publika plojo dau
giau Vėjui negu vietinėms ko
mandoms, — tokį nuoširdumų 
jie parodo JAV ir Kanados lietu
viams.

Po rungtynių Lietuvos krepši
nio darbuotojai pareiškė, kad jie 
nustebinti tokių aukštu JAV ir 
Kanados lietuvių krepšinio ly
giu. Mes, žinoma, būtume dar 
geriau pasirodę, jei būtų galėjęs 
vykti mūsų komandos geriausias 
•žaidėjas Leo Rautinš (Tėvas lat
vis).

Už dviejų metų 1991 Lietuvo
je bus pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Aš tikrai ten vyksiu ir 
tikiuosi vėl pasimatyti su savo 
mielais draugais Lietuvoje”. — 
baigė pokalbį Pat Torney.

Romas Kezys
- 4145.

LIETUVIŲ GRUPĖS KELIONĖ 
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 daugiaua informacijų galima gauti kelionių agentūroje

VYTIS Travel
2129 Knapp St.

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

Registruojantis Įmokama 50 dol. asmeniui

Surrealistinio stiliaus paveikslas iš būsimos parodos. Paveiks
las vadinasi “Paskutinė stotelė”. Dailininkas — Gražys 

______ _ _ ___o

LIETUVOS DAILININKŲ PARODA 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Rugsėjo 23-24 d. d. didžio
joje Kultūros Židinio salėje ren
giama didžiulė (apie 100 kūrinių) 
naujausių Atgimimo raidos Lie
tuvoje dailininkų darbų paroda. 
Tai pirma tokio pobūdžio paroda 
Nevv Yorke, gal būt pirma ir 
Jungtinėse Valstijose, kada to
kiame plačiame spektre pristato- 
maa tiek vyresnės kartos, kaip 
Stasiulevičius, cOirkienė, tiek 
jauni, anksčiau dėl atitinkamų 
apribojimų ir ideologinio spaudimo 
neturėję galimybės dalyvauti 
svarbesnėse parodose pačioje 
Lietuvoje (Gražys, Vilutis). Pa
rodoje matysite Gražio siurreali
stines drobes ir Vilučio grafikos 
lakštus.

Bus gausiai išstatyti romanti
niai Lietuvos peizažai, švelnūs 
ir lyriški Kasčiūnaitės natiur
mortai. Politinei įdomūs Griške
vičiaus portretai. Matysime ir

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 visų apylinkės 
jaunimų atvykti ir susipažinti, 
padraugauti pakalbėti apie ru
dens veiklų. Įėjimo auka 3 dol.

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

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

pasaulinį pripažinimų turinčius 
tapytojus kaip Bičiūnas ir Dani
liauskas. Tai tik keletas štrichų 
būsimai parodai. Pati paroda bus 
tikrai neeilinis įvykis kultūrinia
me Nevv Yorko gyvenime, todėl 
kviečiame plačiai dalyvauti ne 
tik Nevv Yorko bet ir tolimesnių 
valstijų meno gerbėjus.

Apie 20 procentų parodos pel
no organizatoriai skirs Lietuvos 
persitvarkymo Sąjūdžiui. Dabar 
kada visas pasaulis stebi drųstiš- 
kus pabaltiečių žingsnius, tinka
mai prisidėti prie šio renginio — 
kiekvieno lietuvio išeivijoje tau
tinė pareiga!

Parodų rengia J. Shor Interna
tional Antique, Ine. Prezidentas 
J. Shor kilęs iš Lietuvos, meni
ninkas ir kolekcionierius su 25 
metų patirtimi šioje srityje. Jis 
šiuo metu gyvena Nevv Yorke, 
kas ir leido surengti šių paroda.

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

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.

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


