
“KATALIKŲ PASAULIO” VARGAI

Vilkaviškio vyskupijos administratorius vysk. Juozas Žemai
tis.

Nikaragvos prezidentas 
Daniel Ortega Savedra pareiš
kė paleisiąs rugsėjo mėn. iš 
kalėjimų 1500 prieš jo vyriau
sybę kovojusių partizanų ar juos 
rėmusių jų šalininkų.

Prezidentas George Bush nu
mato paskelbti kovos prieš nar
kotikus planą. Pagal jį daugiau 
dėmesio bus kreipiama į kovą su 
narkotikų vartojimu krašte, o ne 
į tarptautine narkotikų prekybą.

Sov. Sąjungos centrinės Azi
jos respublikose kūdikių mirtin
gumas siekia net 60 iš kiekvienų 
10(M) gimusiųjų. Baltijos respu
blikose siekia tik 11-12.

Erdvėlaivis Columbia, sėk
mingai atlikęs karinius uždavi
nius, po 5 dienų rugpjūčio 13 
laimingai nusileido Edwardo ka
rinėj bazt'j.

Kinijos Shanding provincijos 
ūkininkų vadas Li Lianting buvo 
nuteistas mirti už “priešrevoliu
cinę veiklą.

Izraelio žemės ūkio ministeri
ja ir Sov. Sąjungos Mokslų aka
demija pasirašė susitarimą 
įsteigti įstaigą, kuri padėtų Sov. 
Sąjungai nugalėti mitybos krizę.

Azerbaidžano Liaudies fron
tas paskelbė vienos dienos strei
ką ir numato paskelbti visuotinį 
streiką rugsėjo mėn. didesnei 
autonomijai pasiekti ir gauti 
fronto oficialų pripažinimą.
Daugiau kaip 250,000 Bulga

rijoj gyvenančių turkų išsisais 
karavanais bėga į Turkiją ir gyve
na stovyklose, nes Bulgarijoj jie 
yra verčiami asimiliuotis.

Pietų Afrikos prezidentas mi- 
nisterių kabineto buvo privers
tas atsistatydinti. Naujuoju pre
zidentu buvo išrinktas Tautinės 
partijos vadas F. W. de Klerk, 
kuris perimdamas pareigas, 
pažadėjo pakeisti dabartinį kraš
to valdymo būdą ir įsileisti į jį 
spalvotuosius ir juoduosius.

Liberijoj buvo areštuota 11 
žmonių, jų tarpe ir gynybos mi- 
nisteris gen Gray Allison už ri
tualinį policininko nužudymą.

JAV sutiko, kad Tarptautinis 
Haagos tribunolas svarstytų Ira
no skundą dėl jo keleivinio 
lėktuvo nušovimo praeitais me
tais Persijos įlankoj.

Sov. Sąjunga pakvietė Sov. 
Sąjungoj karo metu paslaptingai 
dingusio Švedijos diplomato 
Raoul VVallenberg gimines at
vykti į Maskvą spalio mėn. Ma
noma, kad jiems bus atskleista 
diplomato dingimo paslaptis.

JAV kongreso Helsinkio ko
misijos atstovas Atstovų rūmų 
nary s Christopher Smitb su de
legacija lankėsi pagarsėjusioj 
Sov. Sąjungos Perm 35 darbo 
stovykloj, kur dabar tebėra lai
komi .38 kaliniai Iš pasikall>ėji- 
mų su kaliniais buvo prieita išva
dos, kad dauguma jų tebėra lai
komi dėl politinių priežasčių.

LIETUVOS KOMJAUNIMO 
SĄJUNGA ATSISKIRIA NUO” 
MASKVOS

Birželio mėnesį įvykusiame 
dviejų sesijų suvažiavime Lietu
vos Komjaunimas pasiskelbė 
“nepriklausoma organizacija ir 
iš savo pavadinimo pašalino žodį 
“leninistinė”. Suvažiavimą pi- 
kietavo Laisvės Lygos, Demok
ratų Partijos ir “Jaunosios Lietu
vos organizacijų nariai.

Komjaunimo ir kompartijos 
vadovams vos pavyko išvengti 
visiško Lietuvos Komunistinio 
Jaunimo Sąjungos panaikinimo. 
Gegužės mėnesį Kauno miesto 
Komjaunimo konferencija 400 
balsais prieš 70 priėmė rezoliuci
ją siūlančią Lietuvos Komjauni
mo suvažiavimui nutraukti veik
lą ir jo pagrindu suburti Lietuvos 
demokratinio jaunimo sąjungą 
(Gimtasis kraštas, 1988.V.31).

Šios nuotaikos atsispindėjo ir 
LKJS CK pirmojo sekretoriaus 
Alfonso Macaičio birželio 2 d. 
suvažiavime pasakytoje kalboje. 
Jis pasakojo, kad dalis komjau
nuolių siūlė visiškai atsiriboti 
nuo komunistų partijos ir iš orga
nizacijos pavadinimo išbraukti 
žodį “komunistinė”. Išgirsta ir 
tokių pasiūlymų “sunaikinti 
komjaunimą, išdalinti jo turtą"

Atstovas mano, kad Sov. Sąjun
goj dar tebėra 100-2(M) politinių 
kalinių

Lietuvos pasiuntinybėje VVashingtone iš k. Stasys Lozoraitis, 
prof. Vyt. Landsbergis, Gražina Landsbergienė, dr. Antana 
Razma.

(atkelta iš 1 psl.)

tuąlus, nei toks įvairus, nei toks 
įdomus kokio reikia jum ir mum. 
Dar daugiau: Jis toks niekada ir 
nepasidarys, o gal ir visai 
sužlugs, jeigu jus mums nepa
dėsite. Kokios pagalbos lauktu
me?

1. Kiekviena proga ir įvairiais 
būdais žurnalo draugai turėtų 
reikalauti, kad valdžios įstaigos 
garantuotų žurnalui normalias 
leidybos sąlygas.

2. Prešome kuo gausiau rašyti 
mums. Kad ir ne viską galėsime 
išspausdinti, bet džiaugsimės 
kiekvienu Jūsų laišku, straipsniu 
ir informacija. Jie mum padės ges- 
riau pažinti, kas šiandien rūpi 
Lietuvos žmogui, kuris neabe
jingas dvasinėm vertybėm”.

Trečiame kreipimosi skyrely
je kalbama, kaip galima žurnalą 
užsiprenumeruoti. Jis užsipre-

BADAUJA PROTESTUODAMI 
PRIEŠ LIETUVOS ANEKSIJĄ

Telegrama iš Vilniaus
VLIKui, PLB-nei, Altai

Džiaugiamės ir dėkojame, kad 
jūs, drauge su JAV kongresu bei 
prezidentu, esate su okupuota 
Lietuva. Pranešame, kad birže
lio 14-ą Vilniuje šalia valstybi
nėmis paverstų trispalvių buvo 
iškabintos ir raudonos su kūju ir 
pjautuvu, perjuostos juodais 
kaspinais. Šiandien televizijos 
studijoje įvykusiame kelių depu
tatų susirinkime Kazimieras Mo
tieka pavadino šį faktą tyčiojimu- 
si iš milžiniškų tautos kančių.

Kaune raudonos vėliavos su 
juodais kaspinais kabojo tik ant 
KGB ir vykdomojo komiteto 
rūmų. Birželio 15-tą Lietuvos 
okupacijos 49-jų metinių proga 
visoje Lietuvoje-geduloženklan 
nebuvo iškabintos vėliavos. Ne
buvo jokių politinių renginių, tik 
didžiajame Vilniaus universiteto 
kieme buvo organizuotas okupa
cijos metinių minėjimas. Susi
rinko apie 2-3 tūkstančių žmo
nių. Okupacinė Lietuvos admi
nistracija padarė viską, kad 
Kremlius triumfuotų.

Protestuodami prieš Lietuvos 
aneksiją oficialiai pareiškė skel
bią bado streiką: Vilniuje — 555 
žmonės, Kaune — 252.

Telegramą pasiuntė: Lietuvos 
Laisvės Lygos vardu: Vytautas 
Milvydas, Andrius Tučkus, An
tanas Terleckas, Helsinkio 
grupės vardu: Nijolė Sadūnaitė, 
Viktoras Petkus.

Vilnius, 1989 birželio 15 d.
(Elta)

Macaitis pasisakė prieš tuos pa
siūlymus ir už tolesnį “ypatingą” 
ryšį su KP (Tiesa 1989.VI.3). 
Komjaunimo aparatui pavyko šį 
“sukilimą” sutvarkyti.

Delegatai ir svečiai suvažiavi
me atsistojo ir ilgu plojimu pa
sveikino pareiškimą, kad Lietu
vos Komjaunimo Sąjunga “sieks 
Lietuvos TSR nepriklausomy
bės” (G. k. VI.8.14) (Elta) 

numeruojamas pašte, prenume
ratos mokestis metams 16 rub
lių. Galima užsisakyti tik me
tam, pusei metų prenumeratos 
nepriima.

Iki šiol žurnalas buvo plati
namas per bažnyčias. Nuo Nau
jųjų metų jis bus siuntinėjamas 
paštu. Kas nori pasiųsti arti
miesiems bei draugams už Lie

tuvos ribų, turi iki rugsėjo 30 jį_ 
užsisakyti pašte.

Leidėjai guodžiasi, kad tokiu 
būdu jis pasklis plačiau parda
vinėjant kioske. Žurnalas bus pa
didintas keturiais daugiaspal
viais puslapiais, prenumerato
riai dar gaus priedą — spalvotą 
sieninį kalendorių su šventųjų ir 
tautiniais vardais.

Du trečdaliai žurnalo kainos 
išmokama už popierių, spausdi
nimą ir platinimą. Iš likučių mo
kama nuoma už patalpas, atsily
ginama autoriams ir, susiderinę 
su vyskupų konferencijos pirmi
ninku remia naujų bažnyhčių 
statybas, kunigų seminarijas, at
sikuriančias katalikų organizaci
jas bei labdarų.
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JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokates kalba Ir lietuviškai. 134 West St, Slmsbury, Conn. 
06070. Tol. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbr.st 
P’way St), Woodhavon, N.Y. 11421. Suteikia garblngaa laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 295 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 425 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruošlamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
'1-883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

Pareiškimas buvo paskelbtas 
Vilniuje rugpjūčio 9 d.

Jau ne kartą girdisi skundai, 
kad Lietuvoje trūksta popie
riaus. Iš kitos pusės ateina 
žinios, kad to popieriaus tikrai 
užtektų vietos rinkai, bet jo di
delę daljišveža į Maskvą. Tai yra 
duoklė okupantam.

Žinia, prie jų biurokratinės 
tvarkos Katalikų Pasaulio reika
lai nustumiami į tolimesnius 
planus. Pirmiausia aprūpinami 
savieji, kurie glaudžiasi arčiau 
partijos.

Šį popieriaus trūkumo reikalą 
iškeikime mūsų mitinguose, kur 
kalbamaapie Lietuvos atbudimą 
A los išsilaisvinimą. Reikalauki
me, kad j redakcijos prašymus 
būtų atsižvelgta, kad žurnalas 
pasiektų taip religinio žodžio iš
siilgusius žmones.

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body worka. 
Ducco Palnting. Welding. Frames stralghtened. Flber glasa work, 131-13 
Hillslde Avė., Richmond HIII, N.Y. 11418. John R. Chicavich. 718 441 - 
6666. 24 Houra towing 718 657 - 3086.

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

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

ĮVYKIAI

LIETUVOJE

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209.
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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 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636.

— Vilniaus, geležinkelio stoty
je skambėjo tremtinių dainos, 
kai birželio 20 d. buvo išlydėti 
20 buvusių Igarkos tremtinių, 
kuriems vadovauja Vytautas 
Putna, ieškoti savo brolių kapų.

— “Aušra”, Lenkijos lietuvių 
leidžiamas laikraštis, platinamas 
Vilniaus spaudos kioskuose. Jis 
pasirodo 4 kartus per metus. 
Aušros" redaktorė yra Punsko 
valsčiaus lietuvaitė Alicija Jonuš- 
kaitė-Sitarskienė, studijavusi 
Varšuvos univesrsitete.

— “Makabi”, Lietuvos žydų 
sporto klubas, su Persitvarkymo 
Sąjūdžio pritarimu, šių metų 
pradžioje buvo atkurtas okupuo
toje Lietuvoje. Per trumpą laiką 
į klubą įsijungė 565 žmonės. 
Klubo pirmininkas S. Finkel- 
šteinas pareiškė, kad klubo tik
slas nėra tik Lietuvos žydų spor
to tradicijų tęsimas, bet klubas 
populiarins fizinę kultūrą, suda
rys draugiškus ryšius su kitomis 
tautybėmis, gyvenančiomis Lie
tuvoje.

— “Kauno Aidas”, Persitvar
kymo Sąjūdžio Kauno tarybos 
leidinys, birželio 22 d. laidoje 
plačiai aprašo dr. Adolfą Da- 
mušį, tuo metu besilankantį Lie
tuvoje ir išspausdino jo 
straipsnį, rašytą 1941 m. birželio 
sukilimąminint. Taip pat duoda
mas platus pasikalbėjimas su dr. 
A. Damušiu, įdėjus ir jo nuo
trauką, darytą Kaune. Pasi
kalbėjime dr. A. Damušis atvi
rai kalba apie universiteto 
kūrimą Kaune ir buvusius dar-
bus laikinojoje vyriausybėje, 
savo gyvenimu vokiečių nacių la
geryje ir kt.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Pu z Ino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio, (vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS
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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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Svarbių įvykių raidoje

(atkelta iš 1 psl.) RIBBENTROPO - MOLOTOVO PAKTAS PO 50 METŲ

Rugpjūčio 20 d. Vilniaus radi
jas prisiminė, kaip prieš dvejus 
metus tame pačiame Vilniuje 
nedidelis būrelis aktyvistų 
ryžosi paminėti Ribbentropo- 
Molotovo pakto sukaktį. Jie 
buvo milicijos apkulti, o Tiesa ir 
kita to meto spauda juos pavadi
no chuliganais, fašistais, liaudies 
priešais.

Ir kas nutiko per tuos dvejus 
metus?! Šiemet Ribbentropo- 
Molotovo pakto pasirašymo die
ną žmonės nebeėjo į darbą, jų 
masės dalyvavo didžiuliame mi
tinge Kalnų parke Vilniuje. Iš 
vakaro buvo dar kitas mitingas 
ta pačią intencija.

Kaip pasikeitė per dvejus me
tus!

Ir patį paktą metų metais nei
gė vadino jį emigrantų fantazija, 
o štai rugpjūčio 19, šeštadienį, 
Maskva oficialiai prisipažino, 
kad toks paktas su slaptaisiais 
protokolais buvo pasirašytas. 
Kaip ir buvo tikėtasi — Maskva 
tuoj pridūrė, kad tos sutartys, 
protokolai neliečia dabartinių 
Sovietų Sąjungos sienų, kad Bal
tijos valstybių statusas lieka tas 
pats!

Taigi, Ribbentropo - Moloto
vo paktp įvykiai nusirito priešine. 
gąL negu teigė .Maskva. -r-.-j

Dabar skelbėsi, kad turi tik to 
pakto kopijas, tačiau visi yra įsi
tikinę, kad turi ir orginalus. A. 
Laurinčiukas, buvęs ištikimas 
režimui Tietos redaktorius, 
rugpjūčio 11. Tiesos nr. 184, 
rašo: "Neabejoju, kad slapti Mo- 
lotovo-Ribbentropo susitarimų 
originalai bus surasti Tarybų Są
jungoje, kai atsiras noras juos su
rasti”.

Sovietų Sąjungai buvo geriau 
be to pakto skelbti, kad Lietuva 
ir kitos Baltijos valstybės pačios 
įstojo į Sovietų Sąjungą. Tai pa
rašė Maskvos spauda ir liepos 
21, kai buvo paminėtas prievar

tinis liaudies seimo susirinkimas 
Kaune. Ir vėl jie gieda seną gies
melę, — Lietuva pati į Sąjungą 
įstojo.

įvykiai rieda taip greitai 
riedės ir šis. Ir čia reikės darbo, 
pastangų, kol bus pripažinta 
istorinė tikrovė, o ne falsifikatas. 
Atrodo, kad tai dabar negalima 
arba sunkiai įmanoma, bet juk 
įvykiai greitai ritasi pirmyn.

Kas galėjo tikėtis, kad Lenki
joje bus sudaryta nekomunistinė 
valdžia? O ji jau sudaryta! Su 
nuostaba žinią priima pasaulis ir 
džiaugiasi, kad tai pasiekta be 
audrų, be kraujo praliejimo. Įvy
kiai ir čia atsirito taip greitai, kad 
kartais nespėjai jų sekti.

Po Lenkijos ateis kitos vals
tybės. Greitai tuo keliu žygiuos 
Vengrija. Tai rodo, kad Sovietų 
Sąjunga jau nebegali išlaikyti 
savo susidaryto karingo porfilio. 
Ji turi vienokiu ar kitokiu būdu 
keistis.
Komunizmas susiformavo, no

rėdamas išvaduoti proletariatą iš 
kapitalistų jungo, bet išėjo prie
šingai — pats pasidarė nauju ka
pitalistu ir sukūrė naujus bau
džiauninkus. Kas ištikimai tama- 

, vo komunizmui, tas gyveno so- 
: čijų^įr, prabangiai,. nors, čią pat 

žiOOaės skurdo ir vargo. Jie da
bar vadinami stalinistais. Žmo
gus jau toks, —jis nenorės atsi
sakyti patogaus gyvenimo ir tur
to. Komunizmas kaip ideologija 
ar religija jau nieko nereiškia. 
Reiškia tik kaip valdymo forma, 
kuri jiem davė jėgą ir ištaigų gy
venimą.

Tai ir nuvedė Sovietų Sąjungą 
prie ekonominio ir dvasinio 
bankroto, prie pražūties. Dėl tos 
komunistų buržujų korupcijos 
nebegali išsimaitinti tokia didelė 
ir turtinga šalis.

Todėl ir rieda įvykiai ir dar 
riedės. Toji dinamika atneš nau-

Neigė, kad nėra slaptų sutarčių
Šiemet, rugpjūčio 23, sukako 

50 metų nuo to pražūtingo Rib
bentropo - Molotovo pakto, ku
rio pasėkoje Lietuva neteko savo 
nepriklausomybės. Apie šį pak
tą, apie jo įvairius, slaptus proto
kolus jau plačiai kalbama, disku
tuojama ne tik Lietuvoj, bet ir 
visoj Sovietų Sąjungoj.

Tai kažkas nesuprantama, kai 
prieš metus ir daugiau dauguma 
Lietuvoj dar vengė apie jį viešai 
kalbėti ar šiek tiek plačiap^pra- 
sižioti dėl to pakto pasekmių. 
Visi giedojo tą pačią giesmę, ku
riai dirigavo pats Gorbačiovas, 
nuolat kartodami, kad jokio pak
to nebuvo ir jokių dokumentų 
nėra. Net ir susitikus su tais lie
tuviais, dirbančiais įvairiose so
vietinėse institucijose čia Ameri
koje ir palietus šį paktą, tekdavo 
net gerokai susikirsti.

Jie visad bandydavo įrodyti, 
žinoma, pagal Maskvos direkty-
vas, jog šis paktas yra dipukų su
kurta fantazija, paremta visokiais 
falsifikatais, kad kuo daugiau taip 
vadinamas sovietinis socializmas 
būtų apdergtas, kad Lietuvos 
niekas neokupavo, bet ji pati 
prašėsi būti priimta į Sovietų Są
jungos globą ir taip toliau.

Pagal Maskvą buvo pasirašyt 
tas tik Nepuolimo paktas tarp

jus įvykius ir Lietuvoje.
Čia ir susidaro mūsų naujos 

pareigos: nuolatinis budėjimas ir 
šaukimas, jei tik bus koks pavo
jus Lietuvai. Trumpai suglaudus 
galima taip suformuoti: budėki
me, padėkime, šaukime!

Pakto pasirašymo dieną, rugpjūčio 23, 1939, Kremliuje, iš k. 
Vokietijos Užsienio reikalų ministeris von Ribbentrop, Stali
nas ir Molotovas. Po šio pakto pasirašymo už savaitės pra
sidėjo Antrasis pasaulinis karas.

• KĘSTUTIS K. MIKLAS

SLAPTAS PAPILDOMAS PROTOKOLAS
Zeetiaa pasirąžiusieji įgaliotiniai konstatuoja 
kieti jos vyriausybės ir TSRS vyriausybė* vi®. 
>ę dėl Mq dalykų:
'939 metų rugpjūčio 23 dienų pastraiytas 
Jtasla papildomas protokolas pirmajame para
de keičiamas taip, kad Lietuvos valstybės te- 
>rlja priskiriama TSRS interesų sferai. Judan
ti kitos pusės Liublino vaivadija ir Variavo* 
vadi jos dalis jelna | Vokietijos interesų sferų 
irėti žemėlapi prie liaudies pasirąžytos TSRS 
Vokietijos draugystės ir valstybinės sienos

sutarties). Kai tik TSRS vyrfausybė hnsls Lietuvos 
teritorijoje ypatingų pCemo' i savo Interesams 
apsaugoti, tai natūralaus ir p^_.rasto sienos no- 
statymo tikslais Man dieninė Vokietijos—Lietuvos 
siena pataisoma taip, kad Lietuvos teritorija, 

esanti j pietvakarius nuo Unijos, pažymėtos že
mėlapyje, atitenka VokletljaL

Toliau konstatuojama, kad galiojantys akiniai 
susitarimai tarp Vokietijos ir Lietuvos neturi bū
ti pažeidžiami minėtomis Tarybų Sąjungos prie
monėmis.

TSRS vyriausybės {galiotas
V. MOLOTOVAS

Sovietų Sąjungos ir Vokietijos. 
Jokių slaptų susitarimų ir slaptų 
protokolų dėl kitų valstybių pasi
dalinimo į savo interesų sferas 
nebuvo. Kad galėtų tai paneigti 
Maskva išleido net specialią do
kumentinę knygą — Istorijos 
Falsifikatoriai.

Dabar viskas pasikeitė
Šiandien, braškant komuniz

mo imperijai, jau kiti vėjai 
pradėjo pūsti, ir kuo toliau, tuo 
jie stipriau pučia. Visi, lyg susi
tarę, pradėjo versti viską aukš
tyn ir giedoti naują giesmelę, 
nekreipdami labai didelio dėme-

šio į Maskvą. Net ir Lietuvos Ko
munistų partijos organas Tiesa 
pradėjo atvirai kalbėti, dėti 
plačius aprašymus apie Hitlerio 
ir Stalino suokalbį, net slaptų 
protokolų, neva tai anksčiau 
neegzistavusių dokumentų foto 
kopijas ir net fragmentus žemė
lapių su Stalino ir Ribbentropo 
parašais.

Gorbačiovas vis dar čiulba

Tačiau Maskva vis dar viskam 
labai abejinga. Gorbačiovas vis 
dar čiulba, kad tų dokumentų 
originalų Maskvoje vis dar nesu
randama, bet jau neneigia fakto, 
kad kažkoks tai susitarimas tarp 
Hitlerio ir Stalino yra buvęs. 
Todėl, pabaltiečiams spaudžiant 
Sovietų Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos suvažiavimo metu jis 
pritarė, kad būtų sudaryta spec
iali 26 asmenų komisija, kuri iš
studijuotų ir įvertintų politiškai 
ir teisiškai Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos 1939 metų nepuolimo 
sutartį.

Komisija padėčiai tirti
Šiai komisijai vadovauja So

vietų Sąjungos Centro Komiteto 
politbiuro narys ir Centro Komi
teto sekretorius Aleksandras Ja
kovlevas. Į šią komisiją buvo iš
rinkti atstovai ir iš Pabaltijo kraš
tų: trys iš Latvijos ir po keturius 
iš Lietuvos ir iš Estijos. Lietu
viams atstovauja: Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio pirmininkas

Ui Vokietijoj vyriausybę 
J. ton RffiENTROPAS

prof. Vytautas Landsbergis, 
rašytojas Justinas Marcinke
vičius, advokatas Kazimieras 
Motieka iš Vilniaus ir advokatė 
Zita Sličytė iš Klaipėdos.

Sutarčių dokumentai yra

Apie pati Ribbentropo-Molo- 
tovo paktą jau daug buvo ir yra 
aprašyta. Apie jį net labai plačiai 
aprašoma visoj komunistinėj lie
tuvių spaudoj. Toks oficiozas, 
kaip Tiesa jau praėjusių metų 
gruodžio 20 skelbė apie šių Rib
bentropo-Molotovo pakto doku
mentų egzistenciją, o šių metų 
balandžio 22 paskelbia, kad 1939 
metų dokumentai jau pripažinti, 
ir iliustracijai atspausdina 1939 
metų rugpiūčio 23 dienos slapto
jo protokolo vertimą. Tapati Tie
sos liepos 4 dienos laidoje plačiai 
aprašo gautą naują dokumentinę 
medžiagą per Vakarų Vokietijos 
ambasadą Maskvoje. Pirmam 
puslapy aprašymą pailiustruoja 
fragmentu žemėlapio su Stalino 
ir Ribbentropo parašais, o trečio 
puslapio straipsnio pabaigoj įde
damos foto kopijos slapto papil
domo protokolo su tekstais rusų 
ir vokiečių kalbomis apie Lietu
vos priskirimą Sovietų Sąjungos 
interesų sferai pasirašytais Rib
bentropo ir Molotovo 1939 metų 
rugsėjo 28 dieną Maskvoje.

Sis straipsnis duoda daug ir 
dar negirdėtų detalių apie tą 
paktą. Straipsnio autorius Vilius

(nukelta į 4 psl.)

VINCAS KUDIRKA

VIRŠININKAI

— Palaukite! Tai jūs šitaip el
giatės su vyriausybe? — kalbėjo 
pats sau. — Negana, kad nė vie
nas neužsiminėte apie "įvestą 
tvarką”, dar drįstate prieš virši
ninką šitaip kalbėti! Maištada- 
riai! Aukso kiaulės! — baigė šiek 
tiek lukterėjęs.

Išgaravus vynui, išgaravo ir 
rūstumas. Užmiršęs kunigus, 
Vakkanalijus Vziatkovičius ėmė 
su visa atida kratinėt pirmo susi
pažinimo su savo apskr ičiu, pir
mųjų, kaip pats sakė, savo admi- 
nfstratyvinių žingsnių pasek
mes.

— Viskas klojasi ko geriausiai, 
— protavo bevažiuodamas. — 
Apskrityje įvesta, matau, gera 
tvarka ir dargi nuo seniai, tai jau 
bus tvirta, ir jokių administraty- 
vinių mainų tame dalyke daryt 
nereikės. Viršininką visur ger
bia, o kai kur, matyt, net prisibi
jo, tai lengva bus administruot. 
Na, su aukso kiaulėmis, — čia 
negražiai susiraukė, — žinosiu, 
ką padaryt: tam aš viršininkas! O 
iš^viso geriausiai tai pinigėliai. 
Bus jų iki šiol, — tarė, traukda

mas pirštu sau skersai kaktą, — 
bus iki šiol! — tarė taip garsiai, 
kad net vežikas atsigrįžo.

— Gerai būt viršininku, — 
protavo toliau. —Valdau apskri
tį vienas sau, kaip Dievas... Aš 
tada gerai pasivadinau... Ką no
riu, galiu daryt: aš liepiu, o 
manęs turi klausyt... Juk aš au
kščiausios valdžios, ciesoriaus 
vietininkas... Mane turi visi 
gerbt... Ačiū vyriausybei, kuri 
mane čia atsiuntė!.. Kam mane 
vyriausybė čia atsiuntė? Būt vi
ršininku. Kaip tai — būt virši
ninku? — paklausė save iš ne
tyčių, paleidęs mintis protavimo 
takais, ir net persigando savo 
klausimo, nes pamatė, kad ne
randa jokio atsakymo, kad čia pa
sibaigė visas jo proto išteklius.

Kruglodurovo filosofija apie 
tai kas jis, kam jis čia yra, baigėsi 
tuo: kad jį atsiuntė vyriausybė 
tik būt viršininku ir kad apskritis 
turi jį už tai gerbt. Jam rodėsi, 
kad jis yra pastatytas apskrityje, 
kaip veidrodis, kuriame turi atsi
mušti baimė ir gerbimas vyriau
sybės. Apie tai, kad jis būtų at

siųstas prižiūrėti apskrities, būt 
jo užtarytoju ir tarpininku, susi
pažinus pirmiau su žmonėmis, 
jų padėjimu, jų reikalais, jų dva
sia ir 1.1, mūsų viršininkui 
neatėjo nė į galvą. Teisybė, nėr 
ko už tai jo kaltinti ir galva jo 
tam dalykui buvo per menka, ir 
buvusieji prieš jį viršininkai, net 
su geresne galva, apie tokias vir
šininko pareigas niekada ne
girdėjo, nesirūpino ir nemanė.

Nereikalavo to niekad nė 
aukštesnė vyriausybė skirianti 
viršininkus. Vyri ausybės gerbi
mą Vakkanalijus Vziatkovičius 
suprato tiktai konkrečia forma, 
t.y. aukų pavidalu, ir tokios for
mos nelaikė piktu dalyku, ypač, 
kad toje apskrityje įvesta jau to
kia forma “nuo seniai”, o senas 
paprotys tai beveik lygus tiesai. 
Nesuprato visai, kad toks 
Pstrumskis aukoja viršininkui ne 
pagerbimo dėliai, o tik dėl to, 
kad viršininkas žiūrėtų pro pirš
tus į jo darbus valsčiuje, nebau
stų už aukas, kurias pats plėšia 
iš valsčiaus. Žinoma, dar toliau 
buvo mintis, kad imdamas nuo 
Pstrumskio aukas, padeda plėšt 
savo apskrities žmones.

Kad Vakkanalijus Vziatko
vičius aukas, skiramas viršinin
kui, laikė teisingu dalyku matyt 
iš tokio atsitikimo. Belankyda
mas dvarponius, pateko pas ba
roną K. labai turtingą vokietį, 
kurio sūnus buvo tapęs Vokieti

jos piliečiu. Mirus jaunesniajam 
sūnui ir neturint kam palikti tur
tų, K. norėjo vyresnįjį sūnų pri
rašyt prie Maskolijos. Žinoda
mas, kad viršininkas tam reikalui 
gali būt naudingas, tyčia sten
gėsi jį priimti ir gražiai pavaišint. 
Savo dvaruose K. laikė arklių 
veislę lenktynėms ir pats mėgda
vo jodinėt. Sumanė visus svečius 
pajodyt. Kruglodurovui labai pa
tiko skirtas jam arklys, dar labiau 
beveik už Kuznickio mašiną ir 
tiesiog pasakė šeimininkui, kad 
jį siųstų namo ne karietoje, o rai
tą.

— Gerai — atsakė K. — galėsi 
tamsta jot. Leisiu sykiu žmogų, 
kad parves atgal arklį.

— Be reikalo man adjutantas: 
parjosiu vienas.
Šeimininkui buvo nesmagu ką 

nors daugiau sakyt ir sutiko leist 
viršininką vieną, tikėdamasis, 
kad arklį pats atsiųs. Nė į galvą 
neatėjo, kad galėtų atsitikti ki
taip. Kruglodurovas išjojo. Pra
slenka kelios dienos, savaitė, an
tra — arklio nėra. Pagaliau per 
oficialistą, tyčia nusiųstą j Nau- 
pilę, K primena viršininkui ark
lį. O viršininkas — nė gero.

- Primink, — sako — savo po
nui, kad jo sūnus turi gaut mūsų 
pilietybę.

Tuo ir pasibaigė. Arklys liko 
viršininkui. Paskiau pats Vakka
nalijus Vziatkovičius girdavosi 

nieko neslėpdamas, kokiu būdu 
įsigijo gerą arklį.

III

“Administratyviai susipaži
nęs” su apskritimi, ilsėjosi Krug
lodurovas namie rarruis ir links
mas. Kaip troško pasigirti tuo 
“susipažinimu” Matviejevui! 
Tik tas beveik po pirmosios su 
Kruglodurovo pamokos buvo iš
važiavęs į gubernijos miestą savo 
bylos reikalais ir dar buvo ne
sugrįžęs.

Mūsų viršininkas kasdien ei
davo į apskrities raštinę pasirašy
ti popierių, o atliekamą laiką vi
siškai paskyrė, kaip dera, savo 
šeimynos reikalams ir draugijos 
gyvenimui, pasižymėdamas ne
išpasakytu degtinės naikinimu, 
ar tai svečiuos ar tai pas save ki
tus vaišindamas. Taip tęsėsi gana 
ilgai. Jau suspėjo beveik visi vai
tai su raštininkais atsilankyt, ro
dydami pagarbą savo vyriausy
bei, jau Pstrumskienė net porą 
kartų atsilankė su mažmožiais, 
jau atsirado keletas naujų reikalų 
su žydeliais... Tik Galagaudžių 
valsčiaus vyriausybė nesirodė. 
Tas dalykas supykino Kruglodu- 
rovą. Įsakė tuojau Galagaudžių 
vaitui tą ir tą dieną atvykt pas 
viršininką. Vaitas atvyko.

— Ar tu užmiršai, kad yra 
apskrities viršininkas0

— Ne, ponas viršininke, ne
užmiršau — atsakė vaitas, nenu
manydamas, ko iš jo reikalauja.
— Ir mūsų raštinėje rodos viskas 
rasta tvarkoje...

— Ne tai! — riktelėjo viršinin
kas ir nežinojo ką toliau sakyt.
— Kelintą aš tau įsakiau atvykti?
— paklausė pamąstęs.

— Dešimtą, ponas viršininke.
— O dabar pusiau vienuolikta!

Ką?
— Kelias labai šlapias... — 

pradėjo teisintis vaitas, bet virši
ninkas nedavė jam baigt.

— Aš tave, šuns vaike, patūp- 
dysiu, kokią savaitę, kitą tai žino
si, kad yra apskrities viršininkas! 
Pašol von! Važiuok ir žiūrėk!

Vaitelis išvažiavo, jau numa
nydamas viršininko norus.

Galagaudžių vaitas jau tarnavo 
keletą metų ir spėjo pravaitauti 
ūkį, nes turėjo visai išlavintą vai
tų ypatybę: be pragarinės nei 
guldavo, nei keldavo. Dar prie 
senojo viršininko galėjo paaukoti 
savo algą, nes degtinei užtekda
vo iš aukų, o dabar liko tik viena 
alga, kurios netekęs neturėtų už 
ką gerti. Dėlto nesirodė viršinin
kui, tikėdamasis paslėpt nuo jo 
savo algą. Pasirodė, kad apsiga
vo. Čia gąsdina viršininkas, o čia 
nesinori prastot vaitystės.

— Ką čia daryt? — klausia 
savo raštininką. — Reiktų pakišti 
viršininkui, visi taip daro, o nėra 
pinigų. Ką daryt? (Bus daugiau)



savo pečių paimti Kanados lietu
vių kunigų vienybė. Koordinuo
ti ėmėsi Mississaugos Lietuvos 
Kankinių parapijos klebonas 
kun. Jonas Staškus. Atspausdinti 
sutiko J. Danaičio spaustuvė 
“The Time Press” Toronte.

Prieš imantis šio projekto, 
buvo pirmiausia atsiklausta di
desniųjų liet, parapijų klebonų. 
Gavę teigiamą atsakymą ir jau 
per 8,000.00 dol. užstato ir užsa
kymų, tuojau buvo susisiekta su 
vysk. P. Baltakiu ir kun. J. Staš- 
kum ir paprašyta nedelsiant duo

bti šiam projektui eigą. Tikimasi 
metų bėgyje jau rankoje turėti 
gražiai įrištą ir ploname popie
riuje mišių tekstą bei eilę pagrin
dinių giesmių. Numatome, kad 
galės ir pavieniai asmenys tokį

Slaptųjų protokolų žemėlapis su Stalino ir Ribbentropo pa
rašais. Ribbentropas pasirašęs žemai. Pravesta jiem palanki 
pasidalinimo siena.

RIBBENTROPO - MOLOTOVO PAKTAS
(atkelta iš 3 psl.)

Kavaliauskas, iki praėjusių metų 
pavasario penkerius metus gy
venęs New Yorke kaip Moscotc 
News akredituotas korespon
dentas prie Jungtinių Tautų. 
Būdamas čia New Yorke, jis save 
laikė ir Tiesos korespondentu, 
dažnai rašydamas j ją įvairius ne
gatyvaus atspalvio straipsnius 
apie Jungtines Amerikos Valsti
jas ir amerikiečių gyvenimą.

Straipsnio pradžioje rašoma, 
kad Stalino ir Hitlerio bendra
darbiavimas per 22 mėnesius 
nuo 1939 metų rugpjūčio 23 iki 
1941 metų birželio 22 dienos 
atrišo rankas naciams pradėti 
Antrąjį pasaulinį karą ir bičiu
lystės dėka sumažinti savo prie
šų skaičių, išgaunant per NKVD 
kelis šimtus antifašistinių vo
kiečių.

Dokumentai nufilmuoti

Karui pasibaigus, sovietų vy
riausybė buvo labai susirūpinu
si, kad slaptieji dokumentai pasi
rašyti su vokiečiais neiškiltų 
viešumon. Kai Nūmbergo tei
smo procese Ribbentropą gynė 
advokatai norėjo remtis 1939 
metų rugpjūčio 23 protokolais, 
Sovietų Sąjungos prokuroras 
Rudenko patetiškai paklausė: 
kas čia teisiami — hitlerininkai 
ar Sovietų Sąjunga.

Nežiūrint to, vis dėlto tų do
kumentų egzistencija vėliau iški
lo, kai buvo tardomas Hitlerio 
vyriausias vertėjas Paulius Otto 
Schmitas. Iš jo parodymų 
paaiškėjo, kad jau 1945 metais 
Ribbentropo patvarkymu svar
biausieji Reicho užsienių reikalų 
ministerijos dokumentai buvo 
nufilmuoti.

Salia mikrofilmų taip pat buvo 
saugomi ir nufotografuotų doku
mentų originalai. Daug origina
lų karo sukūry žuvo. Tačiau kai 
kurie 1939 metų rugpiūčio 23 
originalai ir tų pačių metų 
rugsėjo 28 dienos sutarčių prie
dai, taip pat ir jų mikrofilmai iš- 
siliko, ir dabar yra saugomi Va
karų Vokietijos Užsienių Reikalų 
ministerijos archyve.

To archyvo seife yra net penki 
sovietiniai žemėlapiai su nu
brėžtomis naujomis sienomis 
buvusios Lenkijos teritorijoj. 
Kiekvienas žemėlapis yra pasi
rašytas Molotovo ir Schulenber- 
go, Vokietijos ambasadoriaus 
Maskvoje.

Archyve vertingiausias 
originalas

Archyve yra ir dar vienas 
žemėlapis, kuris yra pats vertin
giausias originalas. Jis yra vokiš
kas Vidurio Europos rytinės da
lies žemėlapis, kuriame tušu 
nubrėžta siena tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos interesų zonų, 
patvirtinta Stalino ir Ribbentro
po parašais, pasirašytais spalvo
tais pieštukais. Stalinas pasirašė 
mėlynu, o Ribbentropas raudo
nu pieštuku, dar pridėdamas po 
savo parašu pasirašymo datą “28/ 
IX/39”.

Charakteringa yra tai, kad pa
gal pirmąjį rugpjūčio 23 dienos 
protokolą Lietuva buvo priskirta 
Vokietijai, bet tai buvo greit ati
taisyta. Mat vokiečiai, eidami 
pirmyn per Lenkiją, užėmė 
dauiau teritorijos negu iš 
pradžių tikėjosi.

Trys dokumentai 
Lietuvai užgrobti

Hitleris, nenorėdamas jau 
užimtų žemių atiduoti, jų vieton 
pasiūlė Stalinui Lietuvą. Ir tai 
buvo įteisinta trimis slaptais pro
tokolais prie 1939 metų rugsėjo 
28 dienos sutarties.

Bet ir čia pagal žemėlapį Lie
tuva buvo padalinta — žemės į 
pietus ir į vakarus nuo Nemuno 
pasiliko Vokietijos interesų zo
noje. Ir šis neapsižiūrėjimas 
vėliau buvo pataisytas 1941 me
tais sausio 10 dienos protokolu, 
pagal kurį vokiečiai atsisako pre
tenzijų ir perleidžia Užnemunę 
į Sovietų interesų zoną už 7.5 
milijonų aukso dolerių.

Kai po karo slapti protokolai 
iškilo viešumon, sovietai kėlė 
daug triukšmo, apšaukdami juos 
falsifikatais, nes po vokiško pro
tokolo tekstu Molotovas pasi
rašęs lotyniškom raidėm, ko Mo
lotovas lyg tai niekad nedary
davęs ir visad pasirašydavęs ru
siško alfabeto raidėm. Bet dabar, 
atrodo, kad dėl to jau šiek tiek 
apsiraminta.

Spauda daug rAšo apie 
slaptas sutartis

Vykstant tautinio atgimimo 
judėjimų^ Pabaltijo kraštuose, ir 
amerikiečių spauda pradėjo pla
čiau aprašinėti šį Stalino ir Hitle
rio suokalbį. Didieji Jungtinių 
Amerikos Valstijų dienraščiai, 
kaip New York Times, Wall 
Street Journal, Christian Scien
ce Monitor, Washington Times 
ir visa eilė kitų jau davė daug

KUNIGŲ VIENYBĖ KVIEČIA į METINJ SEIMĄ

Šįmet sukanka 80 metų nuo 
Amerikos Lietuvių Katalikų Vie
nybės gyvavimo pradžios. Ji 
buvo įsteigta 1909 metais New 
Yorke tikslu apjungti Šiaurės 
Amerikos žemyne gyvenančius 
ir dirbančius lietuvius kunigus, 
juos informuoti ir padėti organi
zuoti lietuvių apgyventose kolo
nijose religinio gyvenimo veiklą.

Ši 80 metų istorija yra turtinga 
didelės svarbos laimėjimais. Ji 
visada buvo toji , kuri ėmėsi ini
ciatyvos pagrindinių lietuvių ka
talikų organizacijų kūrime ir pa
laikyme, ji išugdė eilę iškilių 
vadų ir nuolatos buvo katalikiš
kojo gyvenimo židinio gaivintoja 
bei skatintoja. Vėliau įsikūrus 
Kanados lietuvių Kunigų vie
nybė nuolat palaikė ir palaiko ar
timus ryšius su JAV lietuviais ku
nigais, dalyvauja bendrų projek
tų bei renginių vykdyme, kaip 
metinės rekolekciios, metiniai 
seimai, bet ypač pastarųjų 10-12 
metų laikotarpy leidžiamųjų 
sekmadieninių mišiolėlių leidi
me bei platinime, pasaulio lietu
vių kunigų vienybės organizavi
me ir pan.

Šių metų pavasarį Putname 
įvykusios rekolekcijos jau 12-to- 
sios iš eilės, kurios vyko pas 
mūsų seseles Putnam, Connec- 
ticut. Jas pravedė iš Sibiro 
kalėjimų paleistas ir laikinai V. 
Vokietijoje apsistojęs kunigas 
Alfonsas Svarinskas. Jo kovoje ir 
kančiose subrendęs nuoširdus 
žodis giliai paveikė visus daly
vius.

Kitas šiais metais iškilęs pro
jektas, kurį imasi vykdyti Kuni
gų Vienybė, tai visų trijų meti
nių ciklų sekmadienio mišiolėlio 
vienoje knygoje atspausdinimas. 
Šį nelengvą uždavinį sutiko ant

plačių aprašymų apie Ribbentro
po - Molotovo paktą ir jo doku
mentų neginčytiną autentišku
mą.

Ir Vakarų Europos spauda 
plačiai diskutuoja šį paktą. O Va
karų Vokietijoj šis paktas ir jo 
slaptieji dokumentai yra minimi 
visuose vidurinių mokyklų va
dovėliuose.

Skriaudos dar nesusilaukė 
plataus atgarsio

Nežiūrint viso to, kitataučių 
tarpe šis paktas ir ta nuoskauda, 
padaryta mūsų kraštui dar nesu
silaukia plataus atgarsio. Atvirai 
reikia pripažinti faktą, kad ir 
Amerikoje dauguma nesupranta 
ir nenori suprasti, dėl ko mes 
kovojam ir keliam tą triukšmą, 
kad kažkoks tai paktas būtų pa
smerktas.

Mūsų veiksnių pastangos pa
siekti amerikiečių plačiąją visuo
menę kol kas yra dar labai neef
ektingos. Aiškiai matosi, kad šioj 
srity esame nemokšos. Žinoma, 
taip pat ir per mažai to pinigo 
turim, kad galėtume, kaip žydai, 
papirkti užsieniečių spaudą bei 
televiziją, kad pasiektume ma
ses, patrauktume jas į save, kad 
jos pradėtų mus užjausti ir atver
ti vartus į greitesnį kelią, per 
kurį mūsų tauta galėtų žygiuoti 
iš vergijos su plevėsuojančia tri
spalve į laisvę ir nepriklauso
mybę.

Molotovo - Ribbentropo 
pakto sukakties proga

Amerikos Lietuvių Taryba pa
kartotinai prašo visas organizaci
jas ir ypač pavienius asmenis, 
Amerikos piliečius, gausiai siųsti 
Valstybės departamentui VLIKo 
paruoštą “appeal’ pareiškimą, 
kurių galima gauti ALTo sky
riuose.

Užpildžius ir pasirašius, siųsti 
šiuo adresu: the Honorable Ja
mes A. Baker, III, The Secretary 
of State, Wa$hington, D.C. 
20520.

mišiolėlį sau įsigyti.
Antras svarbus šių metų ren

ginys — tai metinis seimas. Jis 
įvyksta š. m. rugsėjo 12-14 die
nomis Putname, mūsų seselių 
vienuolyno patalpose. Šiame 
seime bus svarstomi šio meto ak
tualieji įvykiai Lietuvoje ir užjos 
ribų. Bus ieškoma konkrečių 
būdų kaip lietuviai kunigai 
galėtų aktyviai prisidėti ir pras
mingai įsijungti į kūrybinį mūsų 
tautos atgimimo darbą, ypač jo
sios dvasinio gyvenimo palaiky
mą bei puoselėjimą.

Labai svarbu, kad iš anksto 
būtų žinoma, kiek dalyvaus šia
me seime. Todėl kunigai prašo
mi registruotis arba bent praneš
ti šiuo adresu: Rev. V. Cukuras,
I.C.C.  600 Liberty Hwy., Put- 

Lietuviai kunigai rekolekcijose Putname. Čia matosi tik jų dalis. Viso dalyvavo 30.

DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS,

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir Įvairių firmų)

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vlenerlų metų garantiją

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

ĮVAIRŪS RADUO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

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

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

nam, CT USA (Tel. 203-928 - 
9830 arba seselėms — 203 - 928 
- 7955). Putnamas nuoširdžiai
laukia gausaus brolių kunigų su
važiavimo. Kun. V. C.

JAUNOJI LIETUVA KRITIKUOJA 
SĄJŪDŽIO TARYBĄ

Lietuvių tautininkų jaunimo 
sąjunga — Jaunoji Lietuva pa
reiškė, kad bendradarbiavimas 
su Jaunimo koordinacine taryba, 
esančia prie Sąjūdžio, siekiant 
pagrindinio lietuvių tgautos tiks
lo — nepriklausomybės, yra 
neįmanomas, nes Jaunimo koor
dinacinė taryba oficialiai neatsi- 
skiria nuo Komjaunimo ir tuo 
sunkina visą darbą. (Elta)

Skaityk ir platink Darbinin
ką.



Religinės Šalpos metinis susirinkimas

Conn. Atgimimo lituanistinė mokykla 1989 m. Pirmoje eilėje kairėje mokytojos Gelažytė 
ir Mačiūnienė, dėžiniam kampe direktorė Vėbraitė-Gustienė, antroje eilėje mokytojai:
Adamkavičius ir Zdanienė, trečioje eilėje CT LB^ąpygardos pirmininkas L. P. Nasvytis, 

.ketvirtoje mokytoja ir tėvų komiteto pirmininkė Samolytė, trečioji iš dešinės mokytoja
Banelienė.

“ATGIMIMAS” PRIE HARTFORDO
Gal ir ne visuotinis atgimimas, 

bet vistiek svarbus. Jau daugelis 
metų visoje Connecticuto valsti
joje nebuvo reguliarios lituanis
tinės mokyklos. CT veikėjai su 
tokia padėtimi jau buvo pradėję 
apsiprasti. “Matai, nebėra mažų 
vaikų”, — šnekėjo vieni, o kiti 
— “Nieko daug ten vistiek neiš
moko, tik šiek tiek atpalaiduoja 
tėvus”.

Bet ne visi buvo tokios negaty
vios nuomonės. Padėtį laikė ne
normalia ir CT LB apygardos 
valdyba. Praėjusiais metais LB 
apygardos valdyba nutarė pa
bandyti atgaivinti lituanistinę 
mokyklą. į darbą įsijungė valdy
bos vicepirmininkas švietimo 
reikalams Vytautas Trečiokas ir 
sekretorius Romas Butrimas, 
kuris taip pat yra New Britaino 
LB apylinkės pirmininkas. Jie 
abu priklauso lietuviškai Šv. An
driejaus parapijai New Britaine. 
Susitarus su klebonu Jonu Rikte- 
raičiu buvo gautos patalpos mo
kyklai.

Po eilės propagandinių pa
stangų ir skelbimų Darbininke 
susirado būrelis mokinių ir du 
mokytojai. Taigi, praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį į New Britain pa
rapijos namus susirinko vaikai, 
du mokytojai ir būrys smalsių ir 
kiek nerimaujančių tėvų. Neri-

— Kun. Petras Cemeška, ke
letą metų studijavęs Romoje ir 
gyvenęs Šv. Kazimiero lietuvių 
popiežiškoje kolegijoje, Angeli- 
cum universitete gavo kanonų 
teisės doktorato laipsnį. Jis yra 
kilęs iš Buenos Aires, bet ilgai 
dirbęs San Nicolas vyskupijoje 
netoli Buenos Aires ir ten buvęs 
generalinis vikaras. Argentinon 
grįžo liepos 10 d. 

Kun. Jonas Rikteraitis, Šv. Andriejaus lietuvių parapijos kle
bonas New Britain, Conn., didelis lietuvybės rėmėjas, kalba 
Pabaltiečių (ELLP) pobūvyje.

Dar yra vietų šiose kelionėse J Lietuvę:

Rugsėjo 12 d., Vilniuje 15 dienų, — Iš Chicagos — 2,795.00,

Iš New Yorko — 2,645.00

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

Iš New Yorko — 1850.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai Ir informacijai skambinkite 1-312-23S-9717.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. Western Ava.. 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.

mauti buvo ko. Abu mokytojai 
neturėjo didesnės pedagoginės 
praktikos. Tie mokytojai buvo — 
Leonas Adamkevičius - Lėtas, 
žinomas kaip poetas, ir Danutė 
Banelienė, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos irgi be mokytojos prak
tikos.

Taip prasidėjo pirmoji diena, 
nelabai žinant, už kurio galo 
griebtis. Labiausiai nerimastavo 
mamytės, — ar ką jų vaikučiai 
išmoks. Atrodė, kad geriausia 
būtų pačiom mokytojauti.

Taip ir atsitiko. į mokytojų ei
les įsijungė mamos, susitvarkė 
tėvų komitetas. Pirmuosius-mo
kytojus gražiai parėmė prisidė
jusios motinos. Taip viskas susi
klostė, kad mokyklos direktore 
apygardos valdyba pakvietė 
žinomą veikėją ir visur dirbančią 
Vaivą Vėbraitę Gustienę, kuri 
mokyklai paskyrė nepaprastai 
daug dėmesio ir širdies. Pradė
jusi su 17 mokinių, mokykla per 
pirmus metus pasiekė 30 skai
čių.

Mokykla į ateitį žiūri su pasi
tikėjimu ir yra pasiryžusi ir to
liau augti. Mokykloje mokyto
jauja (alfabeto tvarka: Leonas 
Adamkevičius, Danutė Banelie
nė, Julija Gelažytė, Liucija 
Mačiūnienė, Marytė Samulytė, 
Genovaitė Zdanienė ir direktorė 
Vaiva Vėbraitė Gustienė. Talki
ninkauja Eleonora Samulienė ir 
Regina Tijūnelienė. Tautinius 
šokius moko “Berželio” tautinių 
šokių grupės vadovė Dalia Dzi- 
kienė.

Mokyklos tėvų komitetą suda
ro: pirm. Marytė Samulytė, ižd. 
Ona Samulienė, sekretorė Irena 
Belanger.

Bet žmogus, be kurio pritari
mo ir pagalbos nebūtų jokios 
mokyklos, yra Sv. Andriejaus pa

rapijos klebonas kun. Jonas Rik- 
teraitis. Tai yra tikrai vaižgantiš- 
kos prigimties kunigas, niekada 
neklausiąs, kaip ir kada atsilygin
site, ir niekada nepasakęs “ne” 
jokiam lietuviškam reikalui. “At
gimimo” mokyklos vadovybė 
kun. JonąRikteraitį laiko tikruo
ju mokyklos šeimininku.

LB apygardos valdyba su tam 
tikru pasitenkinimu žiūri į pir
muosius Atgimimo mokyklos 
metus. Kaip pasakyta mokyklos 
bylose, “Atgimimo” mokykla 
įkurta 1988 tautinio atgimimo 
metais Lietuvoje. Gal tai reiškia 
ir CT lietuvių tautinį atgimimą. 
Nauja švieselė užsidegė New 
Britaine, sostinės Hartfordo 
pašonėje.

J. P. Nasvytis

Liepos 15 prie Dariaus ir Girėno paminklo Brooklyne Lituanikos aikštėje buvo pa
minėtas jų drąsusis žygis. Minėjmą rengė Liet. Darbininkų Draugijos kuopa, kuriai 
pirmininkauja Bronė Spūdienė, (stovi viduryje). Maldą sukalbėjo Apreiškimo parapijos 
naujas klebonas kun. Vyt. Palubinskas. Tarp jų matosi Jonas Valaitis.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 SOUTH MESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 80643 
TtL. (312) 238-8787

Ryšium su Kunigų vienybės 
suvažiavimu vyksta ir Liet. Reli
ginės šalpos metinis susirinki
mas. Anksčiau buvo paskelbta 
klaidinga to susirinkimo data.

Susirinkimas dabar numatytas 
rugsėjo 13 d., trečiadienį, nuo 9 
v. iki 12 vai. ryto (ne rugsėjo 12, 
kaip buvo anksčiau skelbta).

Susirinkimas vyksta ryšium su 
Kunigų Vienybės suvažiavimu, 
gi suvažiavimas prasidės rugsėjo 
12 vakariene 6 v. v. Įžanginį žodį 
tars vietos vyskupas Daniel Reil- 
ly. Po vakarienės bus rodoma 
vaizdajuostė apie atgimstančią 
Lietuvą.

Suvažiavimas vyksta Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno patalpo
se, 600 Liberty Highvvay prie 
Thurber Rd., route 44, Putnam, 
Conn.

Rugsėjo 13, trečiadienį, 1 v. 
popiet Nonvoodo parapijos kle
bonas kun. W. Volkavičius pada
rys pranešimą apie projektą pa-

PATIKSLINAME

Kotryna Grigaitytė-Grau- 
dienė prašo redakciją atitaisyti 
klaidą, pasitaikusią Darbininke 
1989 m. birželio 3 d., spausdi
nant Varpo 100 metų sukaktį 
Darbininko atkarpoje.

K. Grigaitytė-Graudienė ir jos 
brolis Jonas Grigaitis savo lėšo
mis parėmė Dr. Vinco Kudirkos 
monografijos išleidimą, o visi kiti 
nuopelnai jiems nepriklauso.

Jauniausios V. Kudirkos se
sers Emilijos Lietuvininkienės 
duktė Uršulė Balskienė, savo 
vyro Jono Balskaus padedama, 
rūpinasi visais praktiškais mono
grafijos reikalais.

Kudirkų giminės medis taip 
pat jų parūpintas. 

rašyti ir išleisti lietuvių parapijų 
Amerikoje istoriją. Sės. Dolores 
Liptak kalbės apie Amerikos 
ateivius katalikus, o Newarko 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
klebonas kun. Petras Stravinskas 
apie lietuviškų parapijų ateitį.

Vysk. Paulius Baltakis kalbės 
apie lietuviškos pastoracijos 
rūpesčius. Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno viršininkė sės. Igne 
Marijošiūtė, prel. V. Balčiūnas 
ir Aldona Prapuolenytė aptars li
turginius klausimus, iškylančius 
lietuviškoje parapijoje.

Rugsėjo 13, 5 v. popiet vysku
pas P. Baltakis aukos mišias. 
Kviečiami ir kunigai koncele- 
bruoti. Po vakarienės bus toli
mesnės diskusijos iškeltais klau
simais.

Ketvirtadienį, 9 v.v. dalyviai 
išklausys pranešimą apie Šv. Ka
zimiero kolegiją, po to — klausi
mai ir sumanymai, 11 vai. konce- 
lebruotos mišios, 12 vai. pietūs 
ir Kunigų Vienybės suvažiavimo 
uždarymas.

— “Ateities” žurnalas pa
skelbė konkursą atetininkiškam 
jaunimui —jaunesniųjų ir vyre
sniųjų grupėms. Jaunesniųjų 
grupėje gali dalyvauti ateitinin
kai iki 18 metų amžiaus, vyres
niųjų grupėje — iki 30 metų 
amžiaus. Konkurso vertinimo 
komisijai galima siųsti prozos 
kūrinius, eilėraščius, straips
nius, nuotraukas. Visą medžiagą 
reikia atsiųsti iki rugsėjo 30 d. 
šiuo adresu: Danutė Bindo- 
kienė, 7155 So. Homan Avė., 
Chicago, III. 60629. Temos ne
nustatytos. Premijos bus įteiktos 
tradiciniame Ateities vakare spa
lio 28 Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje.

— Kun. Domininkas Petrau
skas mirė rugpjūčio 8 Hambur
ge, Vokietijoje. Palaidotas 
rugpjūčio 18. Velionis buvo 
gimęs 1911 gruodžio 9, į kunigus 
įšventintas 1936 birželio 11. 
Priklausė Telšių vyskupijai.

—Prel. Juozas Prunskis. dauge
lio laikraščių bendradarbis, žino
mas žurnalistas, turi sunkumų su 
akimis. Padaryta katarakta ope
racija, dabar turi aptvarkyti glau
komą. Linkime mielajam žurna
listui ir mecenatui kuo greičiau 
pasveikti.

— Argentinos Lietuvių Cent
ras išsirinko naują valdybą, ku
rion įeina pirmininkas Julius 
Mičiūnas, vicepirm. Viktoras 
Daratėnas, sekr. Silvija Ruplė- 
naitė, vicesekr. Sofija Bagdona
vičiūtė, ižd. Osvaldas Grigonis, 

Albertas Vietraitis, Eduardas 
Kliogas, pagelbininkai — Hek
toras Survila, Viktoras Misiūnas, 
Jasus Pereiro. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: pirm. Jonas Gaidi- 
mauskas, sekr. Elsa Kairytė-Ca- 
saburi, narys Nestoras Lukšas ir 
pagelbininkė Viktorija Machu- 
nienė.

— Vytauto Baliaus “Viltis” 
žurnalo 45-tos sukaktuvės bus 
švenčiamos spalio 13-15 dieno
mis. Spalio 13, penktadienį, bus 
tautiniai šokiai. Spalio 14, šešta
dienį, pagerbimo pusryčiai Hei- 
delberg restorane. Šventės pa
baigai Houston Fine Arts Center 
šoks Brigham Young Interna
tional Folk Dancers ir kitų tauty
bių šokėjai, tarp jų ir Omahos 
“Aušros” lietuvių tautinių šokių 
grupė.

— “Rūtos”, tautinių šokių 
grupės, šokėjai iš Denver, 
Colo., dalyvaus Lietuvių Dieno
se Los Angeles, Calif., rugsėjo 
30 ir spalio 1.

— Ričardas Blinstrubas, vos 
metus padirbęs didelėje archi
tektų bendrovėje Grisvvald, 
Heckel and Kelly, vadovybės 
buvo įvertintas kaip gabus pla
nuotojas ir paskirtas planavimo 
skyriaus viršininku — Senior 
Project Designer. Ričardas yra 
baigęs Illinois universitetą Ur- 
banoje. Ten buvo aktyvus stu
dentų meno veikloje, net reži
savęs šokių ir muzikos spektak
lius. Jo srities planavimo darbai 
ir projektai profesūros buvo la
bai aukštai vertinami.

— Hamiltone, Kanadoje ati
dengta paminklinė lenta baltiečių 
Sibiran ištremtų pagerbimui ir 
prisiminimui. Bronzinė lenta 
yra papuošta Pabaltijo tautų her
bais. Lentoje įrašyta: “Ši lenta 
įrengta prisiminti milijonui su 
viršum Pabaltijo piliečių, depor
tuotų į vergų stovyklas per So
vietų okupaciją po Stalino - Hi
tlerio pakto 1939”. Lentos pasta
tymą sugalvojo latvių žurnalistas 
A. O. Žemaitis. Atidarė miesto 
burmistras Bob Morrow, pa
šventino kun. J. Liauba. Pabai
goje buvo sugiedoti visų trijų Pa
baltijo tautų himnai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: H. Savickas, Philadelphia, 
Pa., Marija Beraitis, Brockton, 
Mass, Stasys Lukas, Chicago, 
III. Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams pir
miems metams Darbininko pre
numerata tik 15 dol. metams. 
Atnaujinant — visiems 20 dol. 
metams.



TRANSPAK praneša naują, 
tikrai reikalingo ir naudingo 

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

ir pristatytas į namus jūsų giminėms ir draugams

18 svarų

11 svarų

6 svarai

mėsos gaminių: šalto rūkymo sprandinė (pąlend- 
vica), karšto rūkymo sprandinė, karšto rūkymo jau
tienos fiiė, 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 labdarių sąjungos sudarytą rinkinį 
reikalingiausių vaistų Lietuvoje: Bayer aspiriną, multi-vitaminus ir pn. Siun
čiame ir receptinius vaistus arba medicinines priemones.

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

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

Rašydami būtinai praneškite ir savo telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite:

Romas Pūkštys

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

Įstaiga veikla kasdien 10-6 v.v.
Šošt. 10-12 v. p.p. 

i arba susitarus 
Namų tel/1-312-430-4145

I-iii .

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKEPKITE IR PASILAIKYKITE!

PASIRENGIMAI VII-JAI
DAINŲ ŠVENTEI

Jungtinė Amerikos ir Kanados 
lietuvių Dainų šventė bus ren
giama 1990 m. liepos mėn. 1 d. 
Chicagoje. Šventės rengimo ko
mitetui vadovauja Vacį. Mom- 
kus. Nors iš šalies žiūrint, gal ir 
atrodo, kad laiko dar labai daug, 
bet faktinai taip nėra. Labai daug 
atliktinų darbų yra. Todėl jau ir 
pradėti parengiamieji darbai.

Rugpjūčio 7 d. Jaunimo Cen
tre Chicagoje, vyko repertuaro 
komisijos ir rengimo komiteto 
posėdžiai. Repertuaro komisijai 
vadovauja torontiškė Dalia Vis- 
kontienė. Bejos, į komisiją įeina 
dar šie nariai: Rita Kliorienė 

: (Clevelandas), Jonas Govėdas 
(Torontas), Faustas Strolia, Ka
zys Skaisgirys, Loreta Venclau- 
skienė, Dalia Kučėnienė, Vaclo
vas Momkus ir Nijolė Pupienė 
— taut. šokiai.

Repertuaro klausimas yra la
bai svarbus, opus ir neatidėlioti
nas, kadangi reikia atspausdinti 
ir pradėti siuntinėti. Prieš tą dar
bą atliekant, reikia visus skirtu
mus ir nuomones išlyginti.

Užbaigus repertuaro reikalus, 
prasidėjo organizacinio komiteto 
posėdis. Komitetas jau maždaug 
baigiamas sudaryti. Siame posė
dyje svarbiausias klausimas buvo 

| ar kviesti iš Vilniaus vyrų chorą

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
dadėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
E xempt No. 51-0172223). Aukas 

"siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

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

Kreipkitės — atsakysime { visus jūsų klausimus 
ŽAIBAS 

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

Tel. 312 430 - 7272

INTERNATIONAL

“Varpas”. Po diskusijų ir ap
svarsčius už ir prieš pasisaky
mus, buvo nutarta — kviesti. 
Buvo prieita išvados, kad jų da
lyvavimas gali švente sudominti 
tuos, kurie šiaip jau ja gal ir ne
sidomėtų. Omenyje turėta jau
nesnioji karta, kuri nuo lietuviš
ko gyvenimo gana tokiai laiko
si, tačiau pastebėta, kad rodo 
dėmesio atvykstantiems iš Lie
tuvos. Jeigu jie atvyks, tai ta pro
ga būtų surengta keletas jų kon
certų ir kitose vietovėse.

Taip pat buvo aptaki ir Dainų 
šventės banketo rengimo reika
lai. Kaip žinome, pagal nusisto
vėjusias tradicijas, jokie didesni 
renginiai be banketo apseiti ne
gali. Žmonės iš visų kraštų su
važiuoja, nori susitikti ir pa
simatyti, tad tam ir rengiami 
banketai. Tam reikalui jau yra 
užsakyta 1000 vietų restorano 
salė. Dabar telieka visiems reng
tis šioje šventėje dalyvauti!

J- Žygas

Tautybių atstovai Jungt. Amerikos Pabaltiečių komitete 
(JBANC) Washingtone, D. C. Iš k. dr. O. Pawlovslds—latvių 
atstovas, Mrs. M. Rikken — estų atstovė ir dr. J. Genys — 
Alto atstovas ir JBANC pirmininkas. Kiekvienais metais ko
mitetas rugpjūčio 23 ruošia demonstracijas Molotovo-Ribben- 
tropo pakto pasirašymo proga.

Daug kas pasikeitė
— Prieš tai sakydavai, jog 

aš esu tau visas pasaulis, — pri
kaišioja žmona savo vyrui.

— Bet nuo to laiko aš pramo
kau daugiau geografijos, — at
sako tas.

Laimė
— Jurgelis man pasakė, jog su 

juo aš gyvensiu kaip rojuj.
— Tai reiškia, jog neturėsi kuo 

apsirengti.

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.

Pagal nurodymus

Daktaras pasakoja policijos at
stovui :

— Ištyriau pacientą, kuris ser
ga bronchitu ir patariau jam

būti šiltoj aplinkoj.
— Na, ir kas atsitiko? — pa

klausė pareigūnas.
— Išeidamas iš kabineto, pa

cientas pasiėmė mano šiltą žie
minį apsiaustą.

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

SPALIS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
Kellon* Nr. 10S 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.
Kelione Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,552 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

Ekskursijos į Palangą Ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupeil

Battlc Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas juą 

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALT1C TOURS 

SuMe 4 
77 OAK STREET 

NEWT0N, MA 021S4
Tel. 517-995-5080

Pranešame, Kad visos 1989 m. ekskursijos jau užpildytos. Dėkojame vi
siems savo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, Ir 
ruošiamės tikrai jdomlam Ir jvalrlam 1990 m. sezonui.
Primename, kad G. T. INTERNATIONAL apskritus metus telkia Įvairias pa
slaugas. Visi jūsų biznio ar turistinės kelionės reikalai bus sutvarkyti pro
fesionaliai Ir sumaniai.
Norintiems viešėti Lietuvoje 5 dienas ar 5 savaites, sudarome Individualius 
maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio reika
lus, Ir jūsų paslaugoms parūpiname patyrus] asmenĮ jus pasitikti 
Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė!

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA kortelesįi Pinigines perlaidas
l 1 Čekių sąskaitas
V 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.



NEPRIKLAUSOMYBES SAUKSMAS
(atkelta iš 1 psl.)

ninėm riaušėm ir socialine anar
chija, bet subtiliai išreiškiamais 
legaliniais debatais ir parlamen
tarine tvarka. Gorbačiovo reak
cija į tai gali nulemti persitvarky
mo ateitį.

Baltijos valstybių poslinkiai 
sukėlė ten gyvenančių gausios 
rusų mažumos baimę. Estijoj 
net kilo dėl to rusų suorganizuo
tas streikas, j kurį estai žiūri kaip 
į konervatyvių jėgų opozicijų 
vietiniams suverenitetui.

Pažiūros į laisvę
Kaip greitai politinių pakeiti

mų reikalavimai kraštuose plin
ta, rodo faktas, kad tuo reikalu 
debatai persikėlė iš gatvių į par
tijos centrus. Paklaustas apie 
ateitį, Valjas atsakęs, kad jų idea
las esąs nepriklausoma suvereni 
Estija Sov. Sąjungoje arba suve
renių respublikų federacijoj. 
Latvijos partijos ideologas Ivars 
Kezbers guodžiasi “laisva respu
blika laisvoj Sov. Sąjungoj”, o 
Lietuvos antrasis sekretorius 
Vladimir Barezov pasakęs, kad 
visų bendras tikslas yra neprik
lausomybė, nors keliai į ją gali 
būti ir skirtingi.

Yra paradoksas, kad Gorba
čiovo ekonominių reformų ir po
litinės liberalizacijos siekis dide
snio entuziazmo sulaukė Baltijos 
respublikose, o ne kitur. Ne
priklausomų politinių grupių at
siradimas sukūrė daugiapartinės 
sistemos įvaizdį, o Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos atstovai Liau
dies atstovų kongrese pasidarė 
pirmaujančiais Gorbačiovo de
mokratijos mokyklos mokiniais.

Baltijos valstybės spaudžia 
Kremlių

'Jei krašto daugumoj persi
tvarkymas juda tik sraigės žing
sniu, tai relatyviai turtingesnės 
Baltijos valstybės spaudžia 
Kremlių skubinti ekonomines 
reformas. Maskva priešinasi at
skirų valiutų įvedimui, bet tai 
nesustabdė Baltijos valstybių 
planavimo į jas plyštančių 
pirkėjų srautui sumažinti. Estai 
svarsto kredito kortelių sistemą, 
latviai galvoja apie įsivedimą al
ternatyvinės valiutos ateinantį 
sausį.

Praeitą mėn. aukšč. taryba su
teikė Estijai ir Lietuvai teisę 
svarstyti savo ūkius be Maskvos 
įsikišimo. Jei šie bandymai pa
vyktų, trys Baltijos valstybės pa
sidarytų Gorbačiovo ekonomi
nių reformų garvežiu kitom 12 
respublikų traukti į persitvarky
mą. Žinoma tas traukinys nu
virstų nuo bėgių, jei Baltijos re
spublikos nuspręstų atsikabinti 
nuo sovietų traukinio. Emocijos

Lalškas redakcijai

Netikiu, kad Koch būtų palankus lietuviams

Kaip linksma skaityti Vytauto 
Vebeliūno ilgiausią straipsnį 
apie tai, —kodėl lietuviai turėtų 
remti Koch.

Nežinau, bet manau, kad Vy
tautas Vebeliūnas nėra demok
ratas, bet jis tikrai negyvena New 
Yorko mieste, nemoka miesto mo
kesčių, nekilnojamo turto (real 
estate) mokesčių, niekada savo 
vaikų nesiuntė į miesto mokyk
las, nesinaudoja transportu, ne
vaikšto tarp benamių. Turi ten 
kokią įstaigėlę Richmond Hill ir 
gal turi kokių simboliškų obliga-

A.A.
BRONEI KAZUKAUSKIENEI

mirus, sūnui Rimantui su šeima, seseriai Stefanijai 
Mikulskienei Ir visiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą Ir kartu liūdime

Karaičių šeima

V-
ypač pakilo artėjant 50 m. sukak
tuvėm nuo Molotovo-Ribben- 
tropo pakto pasirašymo.

Maskva nenori pripažinti 
pakto išvadų

Lietuvos sostinėj Vilniuj 
grupė jaunų badautojų plakatais 
reikalauja pakto panaikinimo ir 
pavaizduodama raudoną pėdą 
ant Lietuvos žemėlapio, klausia, 
kaip ilgai Raudonoji armija tvar
kys mūsų šalį?

Valentin Fadin, centro komi
teto tarptaut. departamento di
rektorius pripažino Maskvos il
gai neigto pakto ir slaptų proto
kolų buvimą, bet Baltijos atsto
vai, priklausą komisijai paktui iš
tirti, skundžiasi, kad Maskvos at
stovai nenori pripažinti reikalin
gų išvadų apie respublikų pri
klausymą unijai.

Tuo reikalu Estijos Liaudies 
fronto vadas Rein Veidemann 
sako, kad reikia Baltų klausimą 
išspręsti ir pripažinti faktą, kad 
iš pradžių buvome okupuoti, o 
vėliau aneksuoti. Bet latviui, 
ideologijos sekretoriui Kezbers, 
atrodo, kad pavėluotas istorinės 
realybės pripažinimas nieko ne
pasieks, nes Sov. Sąjungos ir 
Baltijos valstybių vedybos yra de 
facto jei ne dejure įvykusios ir 
dabar sudaro pokarinės Europos 
santvarkos dalį.

Netinkamos Maskvos 
ministerijos

Bet Baltijos valstybės turi viltį 
pasiekti geresnį susitarimą su 
Maskva, galbūt naują sutartį, 
užtikrinančią jų suverenitetą. 
Per penkius dešimtmečius trys 
respublikos bejėgiškai žiūrėjo, 
kaip visą galią turinčios Maskvos 
ministerijos ugdė pramonės ša
kas visai neatsižvelgdamos, ar 
jos tai sričiai tinka. Dėlto ištisi 
balto smėlio Baltijos paplūdy- 
miai buvo užteršti ir netinka 
maudytis. Srautai išlaukinės dar
bo jėgos sudarė latviam pavojų 
pasilikti savo krašto mažuma. 
Darbštūs estai buvo nustebinti, 
kad pagal Gorbačiovą jie sudaro 
kasmet Maskvos federaciniam 
biudžetui 500 mil. rublių defici
tą.

Reikalauja teisių 
kariniuose reikaluose

Baltai taip pat reikalauja di
desnių teisių kariniuose reika
luose. Estai nori, kad daugiau 
estų būtų priimta į respublikos 
vidaus reikalų ir pasienio 
pajėgas, kitur reikalaujama at
gaivinti 16 lietuvių šaulių divizi
jos tradicijas, o dar radikalesni 
siekia sudaryti Baltijos srity tai
kos zoną.

cijų miestui, bet gyvena Nassau 
County. Tai tokiam tikrai nepri
tinka aiškinti apie miestą, kuria
me gyvena jie, o ne jis.

Kas liečia Koch , palankumą 
lietuviams, aš su Vebeliūno nuo
mone nesutinku. Laivų aplanky
mo proga Koch buvo pakviestas 
juokingai vėlai, bet aš kalbėjau 
su jo asistente tris dienas prieš 
priėmimą, žinojau jo tikslią die
notvarkę birželio 24 dienos. Jam 
buvo įmanoma sustoti keliom 
minutėm,* užbaigus savo prieš
piečius. Downtown, 2:30 v. jis 
ouvo visai tame rajone. Aš sa-

Dešimtmečiais susikaupęs 
pyktis sužydėjo tautinių spalvų 
vaivorykštėm.Tai rodo, kad, 
nežiūrint bendrų siekimų, kiek
viena respublika išdidžiai laikosi 
savo tautinių tradicijų.

Lietuviai išeina iš 
Liaudies kongreso

Rašydamas apie Lietuvą, au
torius pabrėžia dramatišką lietu
vių atstovų išėjimą iš Liaudies 
atstovų kongreso posėdžio, pro-
testuojant prieš Gorbačiovo 
planą balsuoti dėl konstitucijos 
priežiūros komisijos sudarymo.

Lietuviai norėjo gauti daugiau 
laiko diskusijom dėl komiteto 
sudėties ir Gorbačiovas nusi
leido sutikdamas sudaryti komi-' 
siją. Pagal pragmatiškų estų 
požiūrį tai buvęs lietuvių puoli
mas ant baltų žirgų, bet populia
riam Fronto vadui Virgilijui Če
paičiui (čia korespondentas yra 
suklydęs) atrodė, kad tai buvusi 
pamoka Maskvai ir kad ji buvo 
priimta. “Mes padedame Gor
bačiovui parodydami kelią”, 
užbaigė Čepaitis.

Partijos vaidmuo Lietuvoje
Lietuviai sudaro 80 proc. visų 

gyventojų ir yra Sąjūdžio pama
tas. Sąjūdžio įtakos augimą pa
rodė jo steigiamasis kongresas, 
kada reformom linkąs Algirdas 
Brazauskas pasidarė partijos 
vadu. Jis susilaukė audringų plo
jimų dramatiškai paskelbdamas 
apie numatomą Vilniaus kate
dros grąžinimą tikintiesiem. Bet 
santykiai greitai pablogėjo lap
kričio mėn. Aukšč. tarybos de
batų metu dėl konstitucijos. Bra
zauskui pasiūlius lietuviai nepa
sekė Estijos pavyzdžiu sukilti 
prieš Maskvą. Įpykę lietuviai 
užtvindė gatves, o Sąjūdis pa
skelbė simbolinį darbo sustab- 
dymą,_ ..... j

Nesusipratimų vėl iškilo vasa
rio mėn. kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui ir Sąjūdžiui parei
kalavus Lietuvos suverenumo 
atstatymo, minint Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 71- 
sias sukaktuves. Partijos plenu- 
me Brazauskas įspėjo, kad tokie
veiksmai gali susilaukti specialių 
priemonių įvedimo, bet kovo 
mėn. vykdant parlamento rinki
mus, gąsdinimo taktika nepavy
ko, kai Sąjūdžio kandidatai 
laimėjo 36 iš 42 vietų. Brazaus
kas taip pat laimėjo, bet tik 
Sąjūdžio kandidatam iš anksto 
pasitraukus.

Rinkimai gali pakeisti 
padėtį

Nuo to laiko partijos vadovybė 
kas mėnesį posėdžiauja su Sąjū
džiu ir aptaria įstatymų projek
tus. Bet dabartinė idilė Lietu
vos politinėj scenoj turės pasi- 

kiau, kad mes galėtume pakeisti 
savo dienotvarkę, pradėti su su
sipažinimu su buriuotojais ir ofi
cialią programą pradėti vėliau. 
Ji buvo labai palanki, kol jai kas 
nors išaiškino, kad Koch kampa
nijos tvarkytojai sakę, jog Koch 
politiniai nebūtų gerai būti tarp 
lietuvių. Toliau, kada buvo susi
tikęs su kapitonais, nebuvo nė 
viename amerikiečių laikrašty
je fotografijos. Greičiausiai ne
buvo nei paminėta. Jeigu jis to 
būtų norėjęs, manau, kad jo 
ryšių štabas tai būtų sugebėjęs 
padaryti. Nemanau, kad jis taip 
palankus lietuviams. Tą patį sako 
lietuviai veikėjai, kurie per jo 12 
metų burmistravimą turėjo su 
juo reikalų.

Vebeliūnas veda biznį su 
miestu, jis pats kalba apie laivus, 
kurie aptarnaus pakrantes, o jis 
tikisi didelius pinigus uždirbti, 
tai ir tiek, ir nieko daugiau. 
Greičiausiai jam Koch palankus.

Jūra Vizbarienė

keisti, abiem pusėm ruošiantis 
dalyvauti vietiniuose ir respubli
kos rinkimuose gruodžio ir vasa
rio mėn. Sąjūdis taip pat privalo 
judėti greičiau, kad išlaikytų pir
mavimą prieš radikalesnę Latvi
jos (turėtų būti, Lietuvos) Lais
vės lygą. Pagal partijos sek
retorių Berezovą bijoma, kad kai 
kurie karštagalviai nepaskubintų 
proceso ir kad viskas įvyktų jau 
ryto nes jie rizikuoja viską su
gadinti.

Vakarai nesuteikia didesnės pa
ramos

Dabartiniu metu visų respu
blikų ūkinis gyvenimas yra taip 
susinarpliojęs su Maskva, kad 
joms būtų neįmanoma veikti at
skirai. “Mes galime nuspręsti, 
kad joms būtų neįmanoma veikti 
atskirai. “Mes galime nuspręsti 
būti laisvi ir atskiri, bet ką mes 
darysime rytoj”? —klausia estų 
žaliųjų vadas Vello Pobla. “50 m. 
trukusi sovietų administracija 
viską sugriovė, ir mes turime 
pirma pakelti gyvenimo lygi, o 
paskui iškelti atsiskyrimo klausi
mą”. Latvių ideologas Kezbers
nurodo, kad Vakarai, nežiūrint 
jų moralinės paramos, galbūt ne
suteiks didesnės ūkinis paramos.

Pakeliui į nepriklausomybę 
yra daug stočių

Maskvai net nereikia tankų ir 
karių baltų entuziazmui atsiskir
ti atšaldyti. Ji galėtų paspausti 
paskelbdama aliejaus ir žaliavų 
embargo, bet pakeliui į nepri
klausomybę yra daug suverenu
mo stočių.

Kai kurie Baltų ūkio žinovai 
mano, kad sritis galėtų pasidary
ti tarpininkais tarp Vakarų ir 
Rytų, kur baltai tarpininkautų 
vakariečiam norintiems prekiau
ti su Sovietų Sąjunga. “Sov. Są

jungai daug ko trūksta, o mes 
Žinome kaip tai yra daroma”, — 
mano Kezbers.

Reikia surasti gudrų koegzis
tavimo būdą ir sudaryti sąlygas, 
kad Sov. Sąjunga būtų suintere
suota mūsų nepriklausomybe”, 
mano Weidemann.

NAUDINGI PATARIMAI
— Kai pašto ženklai sulimpa, 

reikia juos padėti į šaldytuvą va
landai. Po to jie bus lengvai per
skiriami.

— Sušaldytos žvakės ilgiau 
dega, mažiau rūksta ir nevarva.

— Bitės įgėlimas mažiau skau
da ir mažiau tinsta, kai įgeltą vie
tą patrini su svogūnu.

— Kambario blogas kvapas 
pasitaiso, kai mažą kiekį acto pa
galini. arba cukraus padegini.

LAWRENCE, MASS.
Juozas ir Amelija Pukinaitė- 

Antanavičiai atšventė savo ve-
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį birželio mėnesį,. Jų sūnūs 
Juozas, Bernardas ir Vincentas 
su savo šeimos nariais surengė 
gražų siurpryzišką pokylį.

Albina Balavičienė šiais me
tais švenčia savo 98 metų gimta
dienį. Jos sūnus Danielius ir 
žmoųa Aldona (Karsokaitė) iš 
Floridos aplankė ilgametę Dar
bininko laikraščio skaitytoją, 
kuri gyvena N. Andover, MA. 
Balavičienės martelės tėvas Ka
rolis Karsokas buvo vienas iš Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
įsteigėjų 1903 m., kada Bostono 
arkivyskupas VVilliams davė lei
dimą įkurti savo katalikišką para
piją.

Adelė Pinaitė ilgus metus var- 
goninkavo Šv. Pranciškaus lietu
vių parapijos bažnyčioje. Ji da
bar sustiprėjo ir žada vėl lankytis 
parapijos parengimuose.

Lietuvišką pikniką Šv. Pran
ciškaus parapija rugpjūčio 20 su
rengė savo sodyboje Methuen, 
MA, prie gražaus Forest ežero. 
Prasidėjo 12 vai. ir baigėsi 5 v. v. 
Buvo įvairiausių valgių, gera 
muzika ir šokiai.
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Eilėraštis suerzino 
cenzorius

Bostoniškio Stasio Liepo 
eilėraštį “Stalinisto aimana” pa
skelbė Dirvos savaitraštis liepos 
20 d. laidoje Nr. 27. Kaip pra
nešė Vilniaus radijas, to Dirvos 
numerio pristatymas prenume
ratoriams Lietuvoje sustabdy
tas. Girdi, jis įžeidęs Gorbačio
vą.

Ištikrųjų tas eilėraštis pajuo
kia ne Gorbačiovą, bet stalinis- 
tus, kurie negali susigyventi su 
vykdomu Sovietų Sąjungoje per
sitvarkymu, atleidžiant sukau- 
stymo varžtus ir švelninant tero
rą. Todėl neaišku, ar dabartiniai 
Lietuvos cenzoriai yra tokie ma
žamoksliai, kad net negali suvokt 
eilėraščio,pagrindinės minties, 
ar jie yra ištikimi Stalino teroro 
šalininkai?

Kiekvienu atveju Stasys Lie
pas tuo savo eilėraščiu įeis į isto
riją, kaip autorius, kuris sudrebi
no Sovietų Sąjungos imperijos 
galybę.

Giminių paieškojimas
Pranas Jasevičius iš Šakių, 

Lietuvos, ieško savo pusbrolio 
Jono Jasevičiaus, sūnaus Anta
no, ir pusseserės Stasės Jase- 
vičiūtės, dukters Antano, galin
čios būti ištekėjusia. Jų tėvas An
tanas Jasiūnas, sūnus Kazio, gy
venęs Būdviečių kaime, buv. Ša
kių apskrityje, apie 1913 - 1914 
metus išvyko į Kanadą. Dabar 
jis jau miręs. Paieškomi prašomi 
atsiliepti šiuo antrašu: Lietuva, 
234460 Šakiai, V. Kudirkos 59a, 
bt. 9, Antanas Jasavičius arba 
Mr. Jonas Šuopys, 388 Cary St., 
Brockton, MA,. 02402, telefo
nas: (508) 586 - 4029.

Lituanistinė mokykla

Bostono lituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradės 
rugsėjo 9 d. 9 vai. ryto Blue Hills 
Regionai Technical High School 
patalpose. Tą dieną bus mokinių 
registracija, tėvai galės nupirkti 
vaikams reikalingus vadovėlius 
ir sumokėti mokslapinigius.

Mokykloje veiks lopšelis, pra
dinė ir aukštesnioji lituanistinė 
grupė. Mokytojais sutiko būti: 
Jūratė Aukštikalnienė, Aldona 
Dabrilienė, Mirga Gimiuvienė, 
Irena Kveragaitė, Jūratė La- 
lienė, Liuda Senūtienė ir Birutė 
Ziaugrienė. Tautiniams šokiams 
vadovaus Rūta Mickūnienė ir 
Lina Subatienė su Vida Vaitie- 
ne. Lopšelį prižiūrės Andrius 
Dilba ir Sigutė Šnipaitė. Progra
mos koordinatorė—Aldona Lin- 
gertaitienė, o mokyklos vedėja 
— Daiva Matulionytė de Sa Pe- 
reira.

BniiK-Bv-mmi
Postnge pnid both njngs

Thot's ujtat BnnRinG-BiHnRIĖį 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka

mai. Tai taupymas pa i tu So. Boston Savlngs 
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti | be n-' 

ką ar juos atsiimti, tai galite atlktl namie bet 
kuriuo laiku. JOsų siuntą gavės, bankas tuoj j- 

traukla sumą Į sąskaitomis įdeda Ir užtikrini- 
pelno aukščiausius

|B|Wk procentus, ------
19IF leidžiamus (statymų. ( 
pF lengvo taupymo bo

do per paltą skambinkit Mr.
Donahue 26B-2500

arba rašykit paduotais adresais.

Šalia to šiemet mokykloje pra
dedami lietuvių kalbos kursai 
suaugusiems, 16 ar daugiau 
metų, kurie nemoka lietuvių kal
bos. Šie kursai veiks tuo pačiu 
metu, kaip kitos mokyklos 
grupės.

Mokyklos komitetą šiemet su
daro: Marija Goštautienė, Per
kūnas Krukonis, Norma Šnipie- 
nė ir Rimas Vaitas. Išdininko pa
reigas toliau eis Alvydas Kaza- 
kaitis.

Mokykla laukia visų Bostono 
ir apylinkės lietuviškų šeimų 
kurios turi mokyklinio amžiaus 
vaikų!

Kun. G. Kijausko, 
jėzuito pasisakymas

Laisvės Varpas savo laidose 
pradėjo seriją pasikalbėjimų su 
kun. Gediminu Kijausku, jėzui
tu, kuris yra Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos lietuvių pa
rapijos Clevelande klebonas. '

Programos vedėjo Petro Višči
nio vedamame pokalbyje lukšte
namos aktualios lietuvių tautinių 
parapijų probemos. Atsakyda
mas į klausimus, kun. G. Kijaus- 
kas gyvai, įdomiai ir patraukliai 
aiškina lietuvių tautinių parapijų 
uždavinius ir praktiškos veiklos 
galimybes tautinėje srityje, pa
remdamas savo tvirtinimus 
konkrečiais pavyzdžiais iš savo 
parapijos, kurioje religiniai ir 
tautiniai reikalai yra glaudžiai 
susiję.

Pas jį parapija su savo turimais 
pastatais sudaro ne tik religinę, 
bet ir tautinę šventovę, kuri 
traukia kiekvieną lietuvį. Tai 
apaštalavimas religiniu ir tauti
niu požiūriu. Religinius ir tauti
nius poreikius stengiamasi pa
tenkinti parapine spauda lietu
vių ir anglų kalbomis, įvairiais 
renginiais, lituanistinės mokyk
los globa, svečių iš Lietuvos 
nuoširdžiu sutikimu ir priglaudi^ 
mu. Tokia gili ir plati lietuviškų 
parapijų samprata atskleidžia 
naujas galimybes gyvajai lietu
vybei, jos išsaugojimui ir ugdy
mui svetimoje aplinkoje.

Renginiai
Spalio 1 d. 3 v. popiet So. Bo

stono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Laisvės Varpo rudens kon
certas.

Spalio 28 d. 7 v.v. Maironio 
parke Shreswsburyje, prie Wor- 
cesterio minėjimas Lietuvos 
Šaulių S-gos 70-ties metų su
kakties. Minėjimą rengia Naujo
sios Anglijos šaulių Trakų rink
tinė.

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

Daug lietuviškų knygų turi 
Darbininko spaudos kioskas. 
Jos dažnai skelbiamos Darbi
ninke. Pasinaudokime skelbi
mais ir nusipirkime lietuvišką 
knygą. Dovanokime ją ir ki
tiems.

South Boston7 
Savings BankV
^^jĮnrars tu t Lt to t a
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Ateitininkų sendraugių poilsio 
ir studijų savaitė vyko nuo 
rugpjūčio 12 iki rugpjūčio 19 
pranciškonų vasarvietėje Ken- 
nebunkporte, Maine. Ateitinin
kai suvažiavo atskirai ir ištisos 
šeimos, — viso apie 70. Iš New 
Yorko ir New Jevvrsey šioje stu
dijų savaitėje dalyvavo: Dičpini- 
gaičiai, Norvilai, Ąžuolai, Gied
raičiai, Vainiai, Juškai, A. Masio
nis, E. Minkūnienė, Dzikai iš 
Hartfordo ir kiti. Programa buvo 
įdomi. Platesnis aprašymas bus 
vėliau. Stovykla baigėsi padėkos 
mišiomis už Lietuvos atgimimo 
ir laisvės ženklus.

Liet. Kariuomenės šventė bus 
paminėta lapkričio 25 Apreiški
mo parapijos bažnyčioje ir salė 
je. Pamaldos bus bažnyčioje, po 
jų mokyklos salėje minėjimas. 
Kalbą pasakys Amerikos aviaci
jos pulkininkas Donatas Skučas 
iš Virginijos. Minėjime atsisako
ma nuo muzikinės dalies, nes ji 
per brangiai atsieina. Bus dekla
macijos pritaikyti šventei skaity
mai.

Rugsėjo 8 Tautos šventę me
tai iš metų minėdavo LB apygar
dos Pirmoji apylinkė. Laukiame 
ir šiemet, kad apylinkė minėjimą 
suruoštų.

Apsipirkimo turgų — “Blusų 
turgų” — Rietuvių Atletų Klu
bas rengia rugsėjo 9-10 Kultūros 
Židinyje Brooklyne. Tai bus an- 
trasi toks turgus, surengtas LA 
Klubo. Praeitų metų turgus 
buvo labai sėkmingas. Klubui 
dabar reikia sukaupti daug lėšų, 
nes sportininkai didelių būriu 
rengiasi 1991 metais vykti į pa
saulio lietuvių sportines žaidi- 
nes, kurios bus rengiamos Lietu
voje. Klubas prašo žmones paau
koti pusėtinai geram stovyje 
esančius daiktus, drabužius ir 
kita. Informacijos reikalais 
skambinti Vidai Jankauskienei 
718 848 - 2260.

“Sugrįžimo iš Paplūdymio” 
(Back from the Beach) pobūvis 
įvyks rugpjūčio 25, penktadienį, 
8v.v. Aušros Vartų parapijos 
salėje, Manhattan, N.Y. Progra
ma: eilėraščiai, dainos, apysa
kos. Atliks Arts Club Theatre da
lyviai, tarp jų Arūnas Čiuberlds 
ir Julija Nasvytytė. Muzika, ge
ras maistas ir atgaivos bufetas. 
Auka 5 dol. asmeniui.

KETVIRTAS METINIS 
LIETUVIŲ FESTIVALIS
bus rugpjūčio 27, sekmadlenj, 
nuo 12 vai. dienos Iki 6 v.v.
Amerikos legiono salėje
121 Thlrd Street
Greenport, Long Island, NY

Rankdarbių Ir gintaro parodos, 
daug kitų įvairumų. Lietuviškas 
maistas. Dainos Ir šokiai.
Groja visiems žinomas JOE THOM AS orkestras.
Jėjlmo auka — 2 dol. suaugusiems, 
valkams — 1 dol.

Festlvalj rengia Lietuvos vyčių 152 kuopa
-o-

Važiuojant mašina. Išsukti J 73 Išvažiavimą Iš UE 
“Orlarrt-Grąanport”, važiuoti Rt. 58, pravažiavus pus* 
judėjimo rato, pasukti J Graonport. Legiono alė yra arti 
Geležinkelio atotlas.

“Perkūno” choras nori per
siorganizuoti, nes neteko per 
ilgą laiką labai gerų dainininkų. 
Iki šiol jis buvo tik vyrų choras, 
dabar norima suorganizuoti miš
rų chorą. Balsinės medžiagos 
yra, tik reikia entuziazmo ir 
noro.

Muzikas Viktoras Ralys jau 
liepos mėnesį išvykoj Los Ange
les, Calif. Ten jo vestuvės bus 
rugsėjo mėnesį. Jis tuokiasi su 
mums visiems gerai pažįstamos 
Marytės Salinskienės brolio 
dukra Wendy Antanaityte.

Marija Karečkienė buvo su
negalavus ir kelias dienas pralei
do ligonnėje. Nuo rugsėjo 1 ji 
kelias gyventi pas savo brolį Vacį 
Butkį.

A. a. Veronikos Gintautienės 
atminimui Kultūros Židiniui pa
laikyti aukojo: Anthony ir Gai
lutė Dėdinai — 100 dol., Pranas 
ir Ina Gvildžiai — 50 dol., Jonas 
ir Giedrė Stankūnai — 30 dol. 
Marius ir Aldona Marijošiai — 
30 dol., Algirdas ir Danutė Sil- 
bajoriai — 25 dol., Antanas 
Mičiulis — 25 dol.

Antanas Samalionis, gyvenąs 
Lindene, yra uolus trumpųjų ra
dijo bangų mėgėjas, turi įsi
rengęs radijo stotį ir susisiekia 
su visu pasauliu. Jis domėjosi 
jachtų atplaukimu. Jom išplau
kus nuolat palaiko radijo ryšį su 
jachtom, pasikalba ir su Lietuva. 
Su laivais kalbėjo kiekvieną die
ną. Tarp kitko, jis yra Elizabetho 
Sv. Petro ir Pauliaus bažnyčios 
diakonas.

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

Video, stereo, siuvamas maši
nas ir vaistus siunčiame į Lietu
vą. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2655 West 69 St., 
Chicago, 111. 60629. Darbo va
landos: 12 - 6 v.v., kasdien, šešt. 
10 - 4 v. Arba susitarus, tel. 312 
436 - 7772, namuose — 312 430 
- 4145.

DĖMESIO VERTAS “PASAULIO 
LIETUVIO” NUMERIS t

Visi laikraščiai rašo ir mes 
nuolat ir nuolat diskutuojame 
Molotovo-Ribbentropo paktą. 
Ne vienam kyla klausimas, o 
kaip prie to pakto prieita. Juk 
taip iš karto nesusėdo prie stalo 
ir nepasirašė. Reikėjo kalbėtis, 
teirautis, siūlyti. Kaip ten prieita 
prie Baltijos kraštų likvidavimo? 
Kokie surašyti slapti protokolai? 
Kokia jų istorija?

į visus tuos klausimus atsakys 
naujas leidinys — Pasaulio Lie
tuvio specialus numeris — Hi
tlerio - Stalino suokalbis. Pasi
naudodamas literatūra, archyvi
ne medžiaga, autorius surinko 
visa ir iš vokiečių kalbos išvertė. 
Tas vertėjas yra dr. Bronius Ne- 
mickas. Surinkta daugybė doku
mentų, telegramų, kurios ir nuš
viečia kaip buvo prieita prie pak
to, prie Baltijos valstybių užgro
bimo.

Tikrai verta susipažinti su šia 
medžiaga. Numeris patrauklus, 
įdomus, 52 puslapių, jo kaina 3 
ar 5 dol. auka. Užsisakyti šiuo 
adresu: Čekius rašyti: The 
World Lithuanian ir siųsti: Lit- 
huanian-American Community, 
2713 W. 71st Street, Chicago, 
III., 60629.

Ta proga norime padėkoti dr. 
Broniui Nemickui už šį didelį ir 
labai naudingą darbą. Iš šio leidi
nio ir ok. Lietuva sužinos visą 
derybų eigą ir paskui kaip vyko 
kraštų okupavimas.

Edvardas Butkus, Vilniaus ra
dijo laidų direktorius, atvyksta į 
JAV. Lankysis Chicagoje, Madi- 
sone, VVisconsin, ir New Yorke. 
Jo vizitas čia bus rugsėjo 12-19. 
New Yorke jis svečiuosis savo 
viešnagės gale. Čia jį globos 
“Laisvės Žiburio” radijo vedėjas 
Romas Kezys.

Patricija Vainauskienė Lietu
vos valstybinės bibliotekos 
užsienio skyriaus direktorė, yra 
atvykusi į Ameriką. Trumpam 
sustojo New Yorke ir apsilankė 
Darbininko redakcijoje. Dar 
lankysis Putname, Chicagoje, 
Washingtone. Ji pasakojo, kad 
visą laikė buvo uždrausti bet ko
kie ryšiai su užsienio lietuviais. 
Dabar varžai nuimti, ir bibliote
ka nori išplėsti Amerikos lietu
vių spaudos ir knygų skyrių. Bi
bliotekoje labiausiai skaitomi yra 
užsienio lietuvių laikraščiai. Bi
blioteka pavadinta Martyno 
Mažvydo, pirmosios lietuviškos 
knygos autoriaus, vardu.

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

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from $100. Fords, Mar- 
cedes, Corvettes, Chevys. Sur
plus. Buyers Guide, 1-805 - 687 
- 6(X)0. Ext. S-4505.

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

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

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

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

BDEXTER PARK (fįj 
PHARMACY ilBi 

Wm. AniMitMBl, B. 8.
77-01 JAMA1CA A VENDE

(ęor. 77th Street) 
Wooqhaven, N.Y. 11421 

WX DELJVER
296-4130

Popiežius sveikinasi su Brooklyno lietuviais kunigais kun. Vytautu Pikturna ir kun.
Jonu Pakalniškiu. Nuotr. Artūro Mari

Onutė Miklienė vėl turėjo 
abiejų kojų operaciją. Dabar gy
dosi namuose. Ateinančio mėne
sio pabaigoj žada v ykti žiemoji
mui į Floridą.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paro- 
netto yra paskirta St. Juozapo 
medicinos centro klinikinės la
boratorijos ir patalogijos direk
tore. Ji vadovaus visiems labora
torijos darbams, kurie liečia įvai
rias operacijas. Ji Sv. Juozapo 
medicinos centre dirba jau 9 me
tus, medicinos daktaro laipsnį 
gavo Leopold Fanazen universi
tete Austrijoje. Kaip patalogijos 
residentė dirbo Daktarų ligo
ninėje, Metropolitan ir Mount 
S irtai ligoninėse New Yorke, 
buvo tyrimų asistentė laborato
rijoje, kuri tyrinėjo kraujo 
trabsfūzijas vėžio ligos atveju. Ji 
profesoriauja Poliklinikų medi
cinas mokykloje ir dėsto patalo- 
giją. Jos paskyrimą paminėjo 
VVestchester County laikraščiai.

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

Nori susirašinėti su lietu
vaitėm “I am a man in my p rime 
agei in good health and single, 
preyiously married”. Rašyti: 
MrJ Anthony V. Chesick, RR 3 
Box 599D Pine City, NH, 
5.5063.

i
lėškomas kambarys su pato

gumais Richmond Hill ar Wood- 
haveno apylinkėje. Skambinti 
darbo metu 718 846 - 5900, vaka
rais 718 849 - 1631.

PAIEŠKOJIMAI

Daug kas dabar iš ok. Lietuvos 
ieško savo giminių, draugų ar 
pažįstamų. Atkreipkime dėmesį 
į paieškojimus ir padėkime jiem 
surasti, ko ieško. Padėkim savo 
broliam!

Petras Gindrėnas, gyveno 96 
Glenwood Rd., Binghamton, 
N.Y. Mirė 1963 metais sausio 
mėnesį. Liko dukra, kuri yra iš
tekėjusi, turi 2 vaikus. Savo pus
seserės adresą nori sužinoti: Liu
cijus Gindrėnas, Panevėžys, 
Grigo 75-5. Lithuania LTSR.

Kvašienė — Ignaciūtė Valė, 
gyvenanti Pakruojuje, ieško savo 
artimųjų giminaičių, brolių Ka
rolio ir Kaliksto Ignaciūnų, gy
venusių 672 Stuyvesant Avė., Ir- 
vington, N.Y. 07111. Jie tikriau
siai jau yra mirę, gal gali atsiliep
ti jų vaikai ar kiti giminės. Rašy
ti: Lithuania TSR. Pakruojus, 
Gegužės Pirmosios gatvė, Nr. 
32,ė Kvašienė Valė.

Romas Petrauskas prašo pa
tikslinti, kad Neringos jaunimo 
stovyklai kryžių dovanojo jis Ro
mas Petrauskas, o ne S. Petrau
skas. Kryžius yra 22 pėdų au
kščio, žinomo dailininko ir 
kryžių meisterio Jono Subačiaus 
padarytas “Rūtos” laiptų kompa
nijom atnaujintas ir nugabentas į 
Neringos stovyklavietę. R. Pe
trauskas yra akcijų brokeris, vie- 
nom iš seniausių brokerių ben
drovės viceprezidentą^.

A. a. Viktorijos Galinienės at
minimui Kultūros Židiniui auko
jo: Benius ir Gražina Mačiukai 
— 25 dol., Alvyra Liogienė ir 
Rita Liogytė — 25 dol.

Už aukas Kultūros Židinio ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

ELIZABVVETH, N.J.

Sv. Petro ir Pauliaus parapi
jos vasaros piknikas bus 
rugpjūčio 27, sekmadienį. Glo
boja Sv. Vardo ir Altoriaus drau
gijos. Bus įvairių valgių, gera 
muzika.

Pyragų išpardavimas bus 
rugpjūčio 26, šeštadienį, parapi
jos salėje. Pradžia 2 v. popiet.

Pasta pietūs su salotų baru 
bus rugsėjo 23 po 5:30 v.v. mi
šių. Pietūs bus parapijos salėje. 
Auka 5 dol. Globoja altoriaus 
draugija.

įvairius spaudos darbus at
lieka pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Skambinti 718 827- 
1350.

Rugsėjo 23 Ir 24 dienomis Brooklyne, NY, 
Lietuvių Kultūros Centre — Židinyje 
Rengiama pirm; kart; JAV tokiu plačiu mastu

LIETUVOS MENININKŲ
TAPYBOS IR GRAFIKOS PARODA

“ATGIMUSI LIETUVA”

Dabar Lietuvoje vyksta Istoriniai pasikeitimai. Tauta 
nusimeta komunistines dogmas. Kūrybinis meninin
kų potencialas ryškiai ir talentingai atspindi šiuos dra
matiškus įvykius. Lietuva bunda. Vairuojanti Intelek
tualinė jėga - SĄJŪDIS.

Parodoje matysite tų pasikeitimų atspindžius — 
laisvus, nutolusius nuo Jėga keletą dešimtmečių bru
kamo “socialistinio realizmo” kūrinius.

Todėl neatsitiktinai 20 procentų parodos pelno 
skiriama SĄJŪDŽIUI.

Deramai prisidėti prie šio renginio — kiekvieno 
lietuvio patrioto pareiga.

Kviečiame plačiai dalyvauti aplinkinių valstijų 
meno gerbėjus.

Paroda atidaroma rugsėjo 23 d. šeštadienį 7 v.v. 
Parodę rengia J. SHOR INTERNATIONAL ANTIOUE 
INC.

BROOKLYNO KUNIGAI 
PAS POPIEŽIŲ

Kun. Jonas Pakalniškis ir kun. 
Vytautas Pikturna šiemet birže
lio 3 šventė savo kunigystės 50 
metų sukaktį. Jie buvo įšventinti 
į kunigus Kaune, kur ir baigė ku
nigų seminariją.

Tai sukakčiai jie ir nuvyko į 
Kauną, kur susirinko ir kiti kurso 
draugai. Jubiliejinės pamaldos 
buvo Kauno arkikatedroje.

Pasisvečiavę Kaune ir pas gi
mines, birželio 19 jie išvyko į 
Muncheną, kur po Antrojo pa
saulinio karo teko abiem gyven
ti. Iš Mūncheno birželio 19 išvy
ko į Romą. Birželio 21 privačioje 
koplyčioje drauge su popiežiumi 
ir kitais kunigais, kurių buvo 
apie 15, aukojo mišias.

Po mišių atskirame kambaryje 
popiežius pasikalbėjo su sve
čiais; lietuvius kunigus pasveiki
no lietuviškai: Garbė Jėzui Kris
tui. Kun. V. Pikturna padėkojo 
už lietuvio kardinolo paskyrimą. 
Popiežius jiems padovanojo po 
rožančių.

Iš Romos abu kunigai grįžo į 
New Yorką.

Patiksliname. Darbininko 30 
numeryje buvo rašoma apie 
prof. Jurgio Jankausko mirtį. 
Ten buvo pasakytą, kad jis buvo 
dekanas. Dekanu jis nebuvo.

Molotovo-Ribbentropo pakto 
sukaktį gražiai paminėjo žurna
las The New American rugpjūčio 
28 numeryje. įsidėjo išsamų 
straipsnį su dalykišku aprašymu.


