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SĄJŪDIS PROTESTUOJA 
PRIEŠ GRASINIMUS

Sovietinės Lietuvos komunis
tų, partijos pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas įspėjęs Bal
tijos valstybių gyventojus ne
peržengti ribų reikalaujant ne
priklausomybės, nes yra gali
mas, nors šiuo metu ir nenuma
tomas Maskvos karinis įsikiši
mas. Jis taip pat įspėjo Lietuvos 
komunistų partiją atsiriboti nuo 
Maskvos, nes kitaip jos kandida
tai rinkimuose į Lietuvos orga
nus pralaimėsią.

Kai kuriuose Lietuvos fabri
kuose rusai darbininkai yra su
darę streikų komitetus.

NYT rugsėjo 3 paskelbė Fran
cis X. Clines straipsnį “Baltijos 
pamoka: Gorbačiovo tolerancija 
tik iki tam tikros ribos”, kur nu
rodoma, kad Gorbačiovas iš 
pradžių buvęs labai patenkintas 
Baltijos respublikom už jų prita
rimą persitvarkymo politikai, 
bet dabar, įsisiūbavus nepriklau
somybės reikalavimam, pasi
daręs grasinimų autorium prieš 
“nacionalistinį virusą”. Jį labiau
siai išgąsdinęs viešas sovietinės 
valdžios teisėtumo paneigimas 
Lietuvoj.

NYT rūgs. 30 Esther B. Klein 
teigia, kad Sov. S-gos komunistų 
partijos centro komiteto aštriam 
įspėjimui Baltijos—respublikom 
pritaręs ir prezidentas Gorbačio
vas.

Baltijos valstybių Fronto ir 
Sąjūdžio vadai, rugpjūčio 31 su
sirinkę Rygoj, paskelbė bendrą 
pareiškimą, pasmerkiantį Sov. 
S-gos komunistų partijos centro 
komiteto įspėjimą Baltijos res
publikom, ir suredagavo bendrą 
kreipimąsį į prezidentą Gorba
čiovą, J.T. ir sovietijos gyvento
jus, reikalaujant laisvo apsi
sprendimo ir patikinant, kad jis 
nesiekią sukelti Sov. S-goj nera
mumus.

Rugpjūčio 23 Baltijos valsty
bėse sudarytą žmonių grandinę 
nuo Talinno iki Vilniaus Stalino 
- Hitlerio sutarčių sukaktuvėm 
paminėti straipsniais ir fotogra
fijom paminėjo rugsėjo 4 žurna
las Newsweek savo Maskvos biu
ro šefo Fred Coleman straipsniu 
“Until We Are Free Again”, o 
Times — Lietuvių fotografija 
iliustruotą straipsnelį “Chain of 
Freedom”.

New York Times rugsėjo 2 pa
skelbė Ann Cooper straipsnį 
apie Baltijos valstybių komunis
tų partijų ir atskirų jos narių pa
stangas atsiriboti nuo Maskvos 
diktuojamos politikos.

JAV, protestuodamos prieš 
Bulgarijos vyriausybės vykdo
mus mažumų teisių pažeidimus, 
atšaukė savo ambasadorių.

Sovietinės Moldavijos respu
blikos aukšč. taryba, nepaisyda
ma Sov. S-gos įspėjimų, paskel
bė moldavų kalbą oficialia kalba.

Panamos prezidentu, buvo 
prisaikdintas jos faktinio valdovo 
gen. ,Manuel Antonio Noriega 
parinktas kandidatas Francisco 
Rodriguez, bet JAV jo išrinkime 
nepripažįsta.

JAV susirūpino šuoliais au
gančia žydų emigracija iš Sov. 
S-gos į JAV, nes dabartiniai imi
grantai negali būti laikomi nei 
politiniais nei religiniais imi
grantais. J JAV įsileista 1987 m. 
— 8155, 1988 m. — 18,965, o 
šiais metais daugiau kaip 48,000 
žydų imigrantų.

LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS ATSAKYMAS MASKVAI
Rankų grandine susijungusios tautos žiūri j Vakarus ir siekia vieno tikslo — nepriklausomybės

Ryga. 1989 rugsėjo 8 (LIC)— 
Baltijos Taryba, kuriai priklau
so estų ir latvių liaudies frontų 
organizacijos bei Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdis, susirinko 
Rygoje rugpjūčio 31 d. aptarti 
rugpjūčio 26 d. paskelbtą “TSKP 
CK pareiškimą dėl padėties tarybi
nio Pabaltijo respublikose“. Ta
ryba paskelbė įvairius, pareiški
mus įskaitant ir kreipimąsi į Ta
rybų Sąjungos tautas, kurio 
tekstą pateikiame žemiau.

Sąjungos tautoms
Pastaraisiais mėnesiais TSRS 

masinėse informacijos priemo
nėse, per Centrinę televiziją ir 
radiją pradėta plati dezinforma
cijos kampanija, taip pat blokuo
jamos teisingos žinios, liečia
nčios įvykius Pabaltijo respubli
kose. Pusiau tiesa, tikrų įvykių 
iškraipymas patelkiama šalia tie
sioginio melo. Planingai ir ne
nukrypstamai milijonų žmonių 
sąmonėje vietoj pasenusio ir jau 
nieko nebegąsdinanjčio baubo 
— “pasaulinio imperializmo” — 
kuriamas naujo priešo, vidaus 
priešo įvaizdis. Ir kaip Stalino 
laikais šios kampanijos autoriai 
nesigėdi tokiu priešu vaizduoti 
ištisas tautas.

s Kaip nacių broliai
Visą šią kampaniją apvainika

vo 1989 metų rugpjūčio 26 d. 
paskelbtas “TSKP CK pareiški
mas dėl padėties tarybinio Pa
baltijo respublikose”.

Turbūt ne karto nuo Stalino ir 
1968 metų Čekoslovakijos įvykių 
laikų mūsų šalyje nebuvo pasi
rodęs piktybiškesnis ir pavojin
gesnis demokratijai dokumen
tas. Mes kreipiamės į visas TSRS 
tautas ir tauteles, ragindami rim
tai ir be išankstinio nusistatymo 
suvokti tai, kas vyksta.

Pareiškime, mūsų nuomone, 
atvirai mėginama paskleisti šaly
je “nuo krašto iki krašto” įtarimą 
ir priešiškumą trims Pabaltijo re
spublikoms ir jų seniesiems gy
ventojams, sukelti neapykantą 
ištisoms tautoms ir judėjimams.

Dokumentas “Dėl padėties 
tarybinio Pabaltijo respubliko
se” priimtas be šių respublikų 
žinios, be mažiausio mėginimo 
apsvarstyti gyvybiškai jas lie
čiančias problemas.

Norėjo to ar nenorėjo pareiš
kimo autoriai, bet daugybės 
žmonių akyse jie atrodo kaip tik
ri broliai tų, kurie dalijosi įtakos 
zonas 1939 metais ir sprendė 
mūsų suverenių respublikų (tuo 
metu nepriklausomų) tautų liki
mą taip pat be jų žinios.

Tarptautinė teisė už 
nepriklausomybę

Prieš penkiasdešimt metų 
slaptas Vokietijos ir TSRS suo
kalbis buvo priežastis aneksuoti 
tris nepriklausomas šalis, su ku
riomis Tarybų Sąjunga siejo tai
kos sutartys. Pažeidžiant tada 
galiojusius tų valstybių įstaty
mus, įvedus iš užsienio karinę 
jėgą, buvo panaikintas nepri
klausomas šių šalių valstybingu
mas. Daugelis oficialių istorikų 
ir šiandien aiškina, kad Pabaltijo 
šalys buvo aneksuotos TSRS sau
gumo interesais prasidėjus karo 
sąlygomis. Dėl šios keistos logi
kos nė viena kaimyninė Tarybų 
Sąjungos valstybė negali jaustis 
ramiai, nes ir jos teritorija tam 
tikru momentu gali pasirodyti 
būtina “saugumui sustiprinti”.

Tarptautinė teisė nepripažįsta 
tokių argumentų. Nedidelės val
stybės saugumas toks pat bran
gus ir svarbus, kaip didžios val
stybės saugumas, o jeigu ne, tai 
pasaulinė teisėtvarka apskritai 
neįmanoma.

“1989 m. 'rugpjūčio 23 d. (tai 
yra Molotovo-Ribbentropo 50- 
mečio dieną) įvykių organizato
riai pasistengė įkaitinti nuotaikas 
iki tikros nacionalistinės isteri
jos”, pasakyta pareiškime.

Tai visiškai neatitinka tiesos. 
Beveik 2 milijonai vyrų, moterų, 
vaikų, senelių, kurie sudarė 
gyvą grandinę nuo Talino iki Vil
niaus, parodė rimties ir draugiš
kumo pavyzdį, be to šioje gyvoje 
grandinėje buvo daugelio tauty
bių atstovai. Pavyzdinga tvarka 
viešpatavo Estijos, Latvijos, 
Lietuvos keliuose neužfiksuota 
ne vieno incidento.

Atgimimas tautose 
neišvengiamas

Pareiškime labai negatyviai įver
tinami visi kartu, be jokių iši
mčių: ir trijų respublikų vyriau
sybės ir partinė vadovybė, ir 
liaudies judėjimų lyderiai ir įvai
riausių pakraipų visuomenės or
ganizacijos.

Iš esmės “antinacionalinėmis 
jegomis’7 paskelbtos pačios tau
tos ekstremistais — visi tautinio

Nepasiduoti provokacijoms

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto — VLIKo valdyba suėjusi posėdžio VLIKo 
įstaigoje VVashingtone. Iš k. sėdi: inž. J. Valaitis — Tautos Fondo Tarybos pirm., dr. 
E. Armanienė — VLIKo teisinė patarėja iždininkė, dr. D. Krivickas — VLIKo pirmi
ninko pavaduotojas, dr. K. Bobelis — Vliko pirm., J. Čikotienė — VLIKo reikalų 
vedėja; stovi: J. Vitėnas — VLIKo vicepirm., dr. J. Genys — ALTo atstovas, A. 
Vedeckas — Tautos Fondo valdybos vicepirm., V. Jokūbaitis — VLIKo vicepirm., Br. 
Bieliukas — Vliko tarybos atstovas, inž. P. Narutis — VLIKo vicepirm, V. Bražėnas 
— VLIKo vicepirm., dr. J. A. Stildiorius —VLIKo sekretorius. Nuotr. J. Stiklioriaus

IŠKILMINGAS JACHTŲ 
SUTIKIMAS KLAIPĖDOJE

Rugsėjo 2, šeštadienį, tūks
tančiai žmonių dalyvavo trijų 
jachtų sutikime Klaipėdoje.

Pakėlus Karlo tiltą, gairelėmis 
pasipuošusios jachtos įplaukė į 
Danos upę. Sustojimo vietoje 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto pirmasis sekre
torius Algirdas Brazauskas pir
mas paėmė lyną ir jachtą pritvir
tino krantinėje. Jachtos buvo 
pritvirtintos prie naujų bronzi
nių stulpų, kuriuos vadina 
knechtais. Tuose stulpuose pa
daryti įrašai, kurie primins bu
riuotojų žygį per Atlantą. 

atgimimo šalininkai, o juk tai 
kukliausiais apskaičiavimais su
daro 90 procentų latvių, lietuvių 
ir estų, taip pat didelę dalį rusų, 
baltarusių, ukrainiečių, lenkų, 
žydų ir kitų Pabaltijyje gyvena
nčių tautų atstovų.

Šalia plačių liaudies judėjimų 
apkaltinimo separatizmu, ek
stremizmu antisocialistiniu, 
antitarybiniu, antirusiškų kryp
tingumu užsipuolamos trijų res
publikų masinės informacinės 
priemonės, kurių dalis pirmą 
kartą tarybiniais metais ir toli 
gražu ne pilnutiniai realizuoja 
konstitucinę spaudos laisvę.

Nacionalinio ekstremizmo 
apraiškos, šiandien sutinkamos 
įvairiose respublikose ir jos yra 
viena iš bendrų mūsų proble
mų, tačiau tokių pat apraiškų ga
lima aptikti ir visai arti TSKP 
CK

Kartu mes esame tos nuo
monės, kad nacinalinio atgimi
mo kelias neišvangiamas visoms 
Rusijos tautoms, pradedant rusų 
tauta, kuri praėjusius dešimt
mečius taip pat patyrė neatlygi
namų nuostolių ir šiame vaisin
game kelyje rusai pajus brolišką 
Pabaltijo šalių tautų užuojautą ir 
paramą.

Mes nepasiduodame provoka

Ši‘ visa vieta skiriama žygiui 
prisiminti. Čia bus įrengta užsie
nio lietuvių dailės galerija ir 
skulptūrų skveras. Tuo Klaipė
dos gyventojai nori įprasminti 
tvirtėjančius ryšius su istorijos 
vėtrų išblaškytais tautiečiais.

Kairioji Danos pakrantė nuo 
šiol bus vadinama Buriuotojų 
krantine.

Su orkestro muzika ir dideliu 
triukšmu visi nužygiavo Manto 
gatve į vasaros estradą. Čia įvyko 
iškilmingas sutiktuvių mitingas. 
Visi žvgio dalyviai apdovanoti, 
pasakyta sveikinimo kalbų. Gro

Sąjūdžio žinių agentūra iš Vil
niaus perdavė šį pareiškimą. 
Pusantro milijono Lietuvos ev- 

ciniams mė'rinimams pakeisti 
kovą prieš stalinizmą ir centrali
zuotą komandinę valdžios siste
mą tarpnacionaliniais konflik
tais. Mes tikime, kad rusų tauta 
ateityje neleis būti panaudojama 
įrankiu kitų tautų laisvei slopin
ti.

Pareiškime kalbama apie 
kažkokius vandalizmo aktus, 
apie tai, kad buvo pasityčiota “iš 
šventenybių, neliečiamų kiek
vienam doram žmogui — žuvu- 
šiųjų pilietiniame ir Didžiajame 
Tėvynės karuose paminklų”.

Jokių konkrečių faktų nepatei
kiama; kur, kada, kokioje respu
blikoje, kas tie šventvagiai? Tokį 
vandalizmą, bet kurią jo apraiš
ką, mes besąlygiškai smerkiame, 
tuo labiau, kad pokario metais 
Pabaltijo respublikose buvo su
griauta šimtai paminklų kariams, 
žuvusiems Pirmojo pasaulinio 
karo laukuose ir išsivadavimo ko
vose.

Maskvos grasinimas 
numalšinti

“ Kai kur atsirado reali tikro pilie
tinio konflikto, masinių su
sirėmimų gatvėse su sunkiais pa
dariniais grėsmė”, —toliau skai
tome šiame dokumente.

Nė vienoje Pabaltijo respubli
koje nėra ir nebuvo tokių su
sirėmimų, tokių konfliktų. Ta
čiau susidaro įspūdis, kad pareiš
kimo autoriai norėtų kažkam pa
diktuoti sprendimus iš jėgos po
zicijos, sukurstyti juos veiks
mams, grubiai tariant, išprovo
kuoti tą patį konfliktą, kurio 
nėra, ir vietoj politinio dialogo 
bei pliuralizmo griebtis labiau 

(nukelta į 3 psl.)

jo Armonikos orkestras, kuris 
taip pat lankėsi Amerikoje.

Si jachtų kelionė iš Klaipėdos 
į New Yorką ir atgal užtruko 3 
mėnesius. Jachtos plaukė su lie
tuviškom vėliavom. "Lietuvos 
garbei ir tautos vienybei skirtos 
kelionės tikslas pasiektas”, — 
taip kalbėjo Ignas Miniotas, pa
grindinis šio žygio organizato
rius. — “Pasauliui pagarsinome, 
kad Lietuva atgimsta, kad į mūsų 
širdis vėl sugrįžta viltis ir 
tikėjimo tautos ateitimi".

— Lietuvos ūkininkų sąjunga 
susitarė su Švedijos ūkininkais, 
kad š.m. rugpjūčio - spalio mė
nesiais ten vy ktų ūkio darbinin
kai pasimokyti kaip vesti sava
rankiškus ūkius. 

ventojų jau pasirašė po peticija, 
kuria reikalaujama pašalinti Mo
lotovo Ribbentropo pairto pasek
mes. Per milijoną iš visų respu
blikų rajonų atvyko į Baltijos ke
lią pareikšti savo valią siekti 
laisvės ir nepriklausomybės.

Pilnas dezinformacijos ir bau
ginimo tekstas, parašytas neva 
TSKP CK, blogas atsakymas į 
šiuos taikingus mūsų tautos 
valdžios pareiškimus. Ypač ne
daro garbės jo autoriams grąsini- 
mas, kad mūsų tauta gali “prara
sti gyvybingumą”, Jei mes siek
sime nepriklausomybės.

Mes protestuojame prieš tai, 
kad tautų ir respublilcų konstitu
cinė teisė apsispręsti šiame 
TSKP CK vardu išleistame pa
reiškime yra traktuojama kaip 
politinis nusikaltimas. Mes pro
testuojame prieš tvirtinimus, 
esą Lietuvoje yra antikonstitu
cinės formuotės, moralinis ir ki
toks teroras, nacionalistinė iste
rija, kad čia siekiama sukurti ne- 
lygiateisišką padėtį rusams ir ki
toms tautoms.

Šiurkštus ir grąsinantis TSKP 
CK vardu paskelbto pareiškimo 
tonas dar kartą paliudija, jog 
TSRS nėra lygiateisių respubli
kų sąjunga, o jos ketinimai tapti 
teisine valstybe vis dar toli nuo 
tikrovės.

Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio seimo taryba yra įsitiki
nusi, kad Tarybų Sąjungos ir 
Lietuvos santykių politinės pro
blemos turi būti sprendžiamos 
teisinio dialogo būdu.

ATKURTOJE TELŠIŲ 
KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Po 43 metų pertraukos vėl 
pradėjo veikti Telšių kunigų se
minarija. Naujieji mokslo metai 
pradėti rugsėjo 5 d. Į pirmąjį se
minarijos kursą priimti 23 klieri
kai. Visi jie iš Žemaitijos. Semi
narijos rektoriumi paskirtas Te
lšių katedros kapitulos kanau
ninkas Kazimieras Gasčiūnas. 
Sugrąžintos anksčiau buvusios 
šios mokslo įstaigos patalpos — 
rūmai prie katedros.

Telšių vyskupijoje yra 145 pa
rapijos, maždaug pusė jų jau ne
beturi kunigų, nes buvo slopina
mas ir trukdomas visokiais 
būdais naujų kunigų paruoši
mas. Dabar tikimasi pamažu 
išauginti naują kartą kunigų, ku
rie būtų paruošti būti uoliais 
Bažnyčios darbininkais.

ĮVYKIAI
LIETUVOJE

— Ketvirtosios Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės, kaip pra
neša Komjaunimo Tiesa, įvyks 
1991 metų rugpjūčio mėnesį 
okupuotoje Lietuvoje. Jas rengia 
Lietuvos tautinis olimpinis ko
mitetas kartu su Lietuvos valsty
biniu sporto komitetu ir Kultūri
nių ryšių su tautiečiais užsienyje 
“Tėviškės draugija. Ne Lietu
voje gyvenančius sportininkus 
deleguoja jų sportinės ir visuo
meninės organizacijos.

— Kauno muzikinio teatro so
delyje, toje vietoje, kur prieš 17 
metų susidegino jaunuolis Ro
mas Kalanta, gegužės 14 ati
dengta marmuro plokštėjo atmi
nimui. Ta proga čia įvyko mitin
gas. Tragiško įvykio sukaJcties 
dieną įvyko mitingas ir Vilniuje, 
Kalnų parke, su šūkių “Jaunuo
menės gyvoji auka". Jį surengė 
Jaunimo organizacijų koordina
cinė taryba. Vilniaus Arkikate
droje buvo aukojamos mišios.

— Kražiuose, okupuotos Lie
tuvos PersitvarJęymo sąjūdžio 
leidžiamas laikraštis Kražių ai
dai, skelbia, kad statys paminklą 
Kražių skerdynėms prisiminti. 
Paminklo statymo komiteto pir
mininkas yra kun. Stasys Anužis.



Raseinių rajono žmonės buvo nuvežti j jiems skirtą ruožą už 
Ukmergės link Panevėžio. Jie užėmė 3 kilometrų ruožą. 
Čia ir matome raseiniškius jiems skirtame ruože. Jie laiko 
iškėlę trijų Baltijos valstybių vėliavas.

“BALIUOS KELYJE”
VISA LIETUVA

Darbininko redakciją pasiekė 
nedidelė laikraščio iškarpa iš Ra
seinių rajono. Ten taip rašoma:

“Rugpjūčio 23 dieną, minint 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
5O-tąsias metines, nuo Vilniaus iki 
Talino pagrindinėje šiuos miestus 
jungiančioje magistralėje susi
rinko Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmones. Susikibę rankomis, 
jie sudarė gyvą grandinę, kuri 
nusitęsė 650 kilometrų. Akcija, 
kurią surengė Lietuvos Persit
varkymo Sąjūdis, Latvijos ir 
Estijos Liaudies Frontai, buvo 
pavadinta “Baltijos keliu”.

Tam tikrą Baltijos kelio ruožų 
3 kilometrų magistrales atkarpų 
už Ukmergės link Panevėžio, 
užėmė ir Raseinių rajono 
žmonės. Susikabinę rankomis, 
jie įsijungė į gyvąją trijų respu-

Kinija uždraudė perskristi jos 
teritorijų į P. Korėją vykstančio 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
lėktuvui.

Dešimtys tūkstančių Baku 
miesto gyventojų surengė de
monstracijas Azerbaidžano Liaudies 
frontui paremti.

Kinijos vyriausybė atleido iš 
pareigų kūrybinės laisvės siekusį 
kultūros ministerį ir rašytojų 
Wang Meng.

Neutraliųjų bloko, kuriam 
priklauso apie 100 valstybių, val
stybių galvų konferencija Bel
grade paskelbė baigminį komu
nikatą, kuris pirmąkartą nekriti
kuoja JAV ir pareiškia pritarimų 
JAV ir Sov. S-gos žygiam paša
linti tarptautinę įtampą.

JAV uždraudė bet kokių pre
kybą su Panamos įmonėm ar as
menim.

Libano Krikščionys, prote
stuodami prieš JAV vengimą su
drausti prieš juos kovojančią Si
riją, apsupo JAV ambasadų Bei
rute. JAV ambasadą laikinai 
uždarė ir jos tarnautojus išgabe
no į Kiprų.

Prezidentas George Bush pa
skelbė kovos su narkotikų preky
ba ir jų vartojimu planų, kuris 
kraštui kaštuosiąs 7.9bil. dol.

Izraelio teismo mirti nuteisto
jo ukrainiečio John Demjanjuk 
advokatas Yeram Sbeftal paskel
bė suradęs naujos įrodymosios 
medžiagos apie tą bylą ir paprašė 
aukšč. teismų bylos svarstymų 
atidėti 18 mėn.

Prezidentas George Bush 
viešu pareiškimu paraginus pre
zidentų Gorbačiovą elgtis su Bal
tijos valstybėm taip, kaip jis 
elgėsi su Lenkija.

J. T. Žmogaus teisių komisija 
įtraukė Kinijų į žmogaus teisių 
pažeidėjų surašą.

Lenkijos ministerių kabinete 
komunistų partija turėsianti 4 ar 
net 6 ministerijas

blikų grandinę ir tuo pade
monstravo savo ryžtą kartu su 
visa tauta siekti respublikos eko
nominio ir politinio suverenite
to. ..

Iš lėktuvų išilgai trasos buvo 
barstomos gėlės. Viename kely
je buvo statomi vienokie ar kito
kie atminimo ženklai. Mūsų ra
jono atparkoje tokiam atminimo 
ženklui įrengta pasitarnavo 
didžiulis akmuo gulėjęs čia nuo 
kelio statymo pradžios. Ant jo 
pastatytas gražus kryžius. 
Kryžius buvo pašvenstintas. 
Prie akmens įvyko raseiniškių 
mitingas, buvo pasodinti penki 
atminimo ąžuoliukai”.

Ar neįspūdingas tos labai 
išpūdingos demonstracijos 
aprašymas?!

Nikaragvos opozicinės parti
jos savo kandidatu į krašto prezi
dentus parinko Violeta Barrios 
de Chamorro ir viceprezidentus 
— Virgilio Godoy Reyes.

Latvijos Liaudies frontas nu
mato reikalauti nepriklausomos, 
demokratinės Latvijos užbaigti 
komunistų partijos dominavimų, 
kraštų demilitarizuoti ir panai
kinti 1940 m. seimo nutarimą įsi
jungti į Sov. S-gą.

JAV išleido potvarkį, kad vy
riausybės išrašyti piniginiai če
kiai turi būti iškeisti į pinigus ne 
vėliau kaip spalio 1. Pasivėlinu
sieji iškeisti turės pasirūpinti 
gauti jų pakaitalus.

JAV pasiuntė į Kolumbiją ko
vai su narkotikų prekyba lėktu
vų, malūnsparnių, kitų reikme
nų ir 100 instruktorių kolum- 
biečiam apmokyti.

Etiopijos vyriausybė, prieš 
pradėdama pasitarimus su Erit
rėjos partizanų atstovais dėl pa
liaubų, paleido iš kalėjimo apie 
400 kalinių, jų tarpe ir kelis buv. 
imperatoriaus Heile Salassie gi
minaičius.

— Trakuose įvyko ketvirtoji 
respublikinė kaimo kapelų šven
tė — konkursas “Trakų pilies” 
prizui laimėti. Beveik dvidešimt 
saviveiklinių kolektyvų dalyvavo 
teatralizuotoje šventėje, žiūro
vams pademonstravo naujas pro
gramas. Vertinimo komisija, va
dovaujama LTSR nusipelniusio 
kultūros veikėjo P. Juodelės, pa
grindinį apdovanojimą paskyrė 
Alytaus rajoninių kultūros namų 
liaudies kaimo kapelai “Dzūki
ja”, kuriai vadovauja V. Zurba. 
Konkurso laureatų diplomai 
įteikti Aklųjų draugijos Šiaulių 
tarprajoninių kultūros namų kai
mo kapelai (vadovas J. Šukys), 
Akmenės rajono Ventos vaikų 
muzikos mokyklos kapelai (vado
vas R. Dievinas), Joniškio rajoni
nių kultūros namų muzikantams 
(vadovas F. Bondarevas), Trakų 
rajono Pastrėvio kaimo kultūros 
namų (vadovas A. Dulkė) bei 
Vilkaviškio rajoninių kultūros 
namų (vadovė V. Vokietaitytė) 
kaimo kapeloms.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose rūkaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 Wee* Slmsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 • 02 Jamsfc* Ava, (prie Fbreet 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorių*. Neb
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 -5172. Pa
ruošiamosgarbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St P*ter»burg Beach, Rjl, 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00°I^WN ^ERAL I^ME, 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345-9393.'WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garde n Tavam. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. y

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lletuyiška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona/Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156. Z

Baltijos kelias ’ iš lėktuvo. Ši nuotrauka buvo įdėta laikraštyje 
Lietuvoje.

OUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body wortca. 
Ducco Painting. Welding. Frames stralghtened. Flber glass work, 131-13 
Hiliside Avė., Rlchmond Hlll, N.Y. 11418. John R. Chicavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours tovving 718 657 - 3086.

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

KULTŪRINIO GYVENIMO
— Dainų šventė okupuotoje 

Lietuvoje įvyks 1990 m. liepos 
5, 6, 7 ir 8 dienomis. Į Vilnių 
atvyks chorai iš visos Lietuvos.

— Atkuriama Lietuvos - Švei
carijos draugija. Gegužės 4 Vii- 
niauc universitete iniciatyvinė 
grupė turėjo savo pirmąjį susi
rinkimą. Nutarta birželio mėn. 
šaukti steigiamąjį Lietuvos-Švei- 
carijos draugijos susirinkimą, 
kuriame bus priimti draugijos 
įstatai ir išrinkta taryba. Iniciaty-X 
vinę grupę sudaro: B. Genzelis,' 
R. Budrys, A. Čaplikas, R. Igną-, 
tavičienė, B. Leonavičius, J. 
Dvarionas. J. Andrejevas, A. 
Rudys, kun. G. Petronis ir kiti.

— “Komjaunimo Tiesa” da
bar pranešė, kad neseniai Sovie
tų Sąjungos povandeninio laivo 
avarijoje prie Norvegijos žuvo 47 
jūrininkai, tarp jų ir vienas lietu
vis. Tai viršila Stasys Šinkūnas, 
kilęs iš Čereškių kaimo, Molėtų 
rajono. Atlikti karinę prievolę jis 
buvo pašauktas prieš dvejus me
tus.

— Vilnius. Naujosios mokslo 
studijos apie istorines asmeny
bes, monografijos, straipsnių 
rinkiniai, enciklopedijos ir žody
nai... Daugiau kaip pusės tūks
tančio pavadinimų lenkų moks
linė literatūra eksponuojama 
Lietuvos TSR Mokslų akademi
jos centrinėje bibliotekoje atida
rytoje parodoje. Parodos atida
ryme dalyvavo ir kalbėjo Lenki
jos knygų leidėjų draugijos ge
neralinis sekretorius Kšištofas 
Kajevskis.

— Komp. Dariaus Lapinsko 
vadovaujama Chicagos naujoji 
opera liepos 7-9 gastroliavo Vil
niuje. Svečiai Operos ir baleto 
teatro scenoje parodė operą Dux 
magnus apie Lietuvos globėją 
šv. Kazimierą.

— Vilniaus universiteto stu
dentų ansamblis “Jaunimėlis" 
gegužės 25 gastroliavo Austrijo
je, Tirolyje — Innsbruko mie
ste. Ansamblis susideda iš 32 
muzikantų ir šokėjų. Ši folkloro 
grupė buvo pakviesta Innsbruko 
miesto vadovybės. Lietuvių at
stovė Austrijoje Irena Joerg pa
sveikino gausiai susirinkusią pu
bliką, miesto burmistrą ir žy
mius krašto vadovus.

— Vakarų Berlyno viename 
didžiųjų kultūros forumų — 
“Deutschlandhaus per pirmąjį 
šių metų pusmetį įvyko trys apie 
Lietuvos kultūrą bei dabartinį 
gyvenimą pasakojantys rengi
niai. Tai popietės pašnekesiai 
tema “Lietuva ir Kelionė į 
Klaipėdą ir Kuršių Neriją . O 

šiek tiek anksčiau — vasario 
mėnesį — buvo surengta paskai
ta bei demonstruoti videofilmai 
“Tomas Manas ir Nida”.

— Okupuotoje Lietuvoje iš 
viso yra per 150,000 bičių šeimų, 
kurių kiekviena praėjusiais me
tais vidutiniškai prinešė po 10 ki
logramų prekinio medaus. 40 
metų su bitėmis draugauja Šakių 
rajono Slavikų kolūkio bitininkas 
Klemensas Pridokas. "Antrą 
dešimtį metų ūkyje ' bitininke 
dirba ir jo žmona Birutė. Ši dar
bšti šeima prižiūri 85 avilius 
bičių. Nors ir nepalankios medo- 
nešiui sąlygos — dažnai keičiasi 
oro tempereatūra, daug nepilna
verčių augalų žiedų, tačiau biti
ninkai tikisi, kad kiekviena jų 
rūpestingai prižiūrima bičių šei
ma prineš po 10-12 kilogramų 
medaus.

— “Cantemus” mišrus choras 
dalyvavo chorų konkurse Pran
cūzijoje, Turo mieste. Konkur
sas vyko dvi vienas. “Cantemus” 
turėjo dainuoti 5 kartus. Chorai 
privalėjo dainuoti įvairių epochų 
ir stilių muziką. Pirmajame rate 
buvo 18 chorų. Varžybose 
didžiausią publikos sužavėjimą 
sukėlė paskutinysis “Cantemus” 
pasirodymas konkurse dėl 
Grand Prix. Dainavo J. Bra
žinsko “Voverę”, A. Lapinsko 
“Oželį”, A. Bražinsko baladę 
‘’Upelė šventoji” ir A. Bražinsko 
“Karčiama”.

— Eimuntui Nekrošiui, Jau
nimo teatro režisieriui, nusipel
niusiam okupuotos Lietuvos 
meno veikėjui, suteiktas Lietu
vos TSR liaudies artisto garbės 
vardas.

— Vilniuje, Menininkų rūmų 
Baltojoje salėje birželio 16 įvyko 
Medicinos darbuotojų dienos 
minėjimas. J jį susirinko Lietu
vos miestų bei rajonų gydymo ir 
profilaktikos įstaigų atstovai, 
mokslininkai, aukštųjų medici
nos mokyklų profesoriai. Sveiki
nimo kalba minėjimą pradėjo 
Lietuvos TSR sveikatos apsau
gos ministras Antanas Vinkus. 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotoja Vanda Klikūnienė 
grupei medikų įteikė valstybi
nius apdovanojimus. Po eilės 
sveikinimo ir padėkos kalbų 
įvyko Akademinio operos ir ba
leto teatro artistų koncertas.

— Biržų kraštotyros muziejus 
reorganizuotas į kultūros istori
jos muziejų. Naujasis muziejaus 
statusas leis plačiau tyrinėti Lie
tuvos šiaurinių rajonų kultūros 
istoriją.

S. L. K.
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NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žibu rys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 F M. Romas Kazys 217 - 25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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.
—------------------------------------------------ ----------------------------------------------Ml

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 Uthuania” programos, vedamos 
anglų kalba, Iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos 
pusvalandi anksčiau, nuo 5:30 Iki 6v.v. Dr. J. j. Stukas —- direkto
rius, 234 Sunlit Dr., Watchurig, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636.

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik angly 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Llthuania 700 Years"už18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė.......

Numeris, gatvė .........

Miestas, valstija, Zlp

66 - S6 80 ST M1DDI.E VILLAGE ŲCEE\S X Y 
PIIONES (718) 326 - 1282 326 ■ 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.
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DARBININKAS SSL
341 HK3HLAND BLVD. EdttorialOffice 718827-1352
BROOKLYN, N.Y. 11207 Bustoms Office 718 827-1351

Publication No. USPS 148-360 
Sscond Cisss postago paM st Brooklyn, M.Y„ Post Office 

Subscriptton per year $20.00. Single Copy 50 cente

POSTMASTER: Send Address Change to:
DARBININKAS, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 

ISSN 0011-6637 
— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISU A —

Klaidinanti informacija

LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS 
ATSAKYMAS MASKVAI

Tvirtas ryšys tarp Lietuvos ir 
jos išeivijos yra būtinas. Pozityvi 
abipusė informacija — tiek iš 
krašto j išeiviją, tiek ir iš išeivijos 
į kraštą, pateikianti neiškraipytą 
gyvenimo vaizdą, kaip tik ir lai
duoja tobulesnį tautos kamieno 
ir išeivijos šakos ryšį.

Yra pastebėta, kad išeivija 
apie įvykius Lietuvoje gauna pa
kankamai aiškią ir teisingą infor
maciją. Lietuvių Informacijos 
Centras ir didelė dauguma mūsų 
spaudos atlieka neabejotinai di
delės reikšmės darbą. Apie 
Sąjūdžio bei Lygos ar kitų naujų 
organizacijų pasireiškimus, apie 
jų spaudą, apie visos tautos sie
kius laisvei atgauti — visa tai, 
daugiau ar mažiau, skubiai ir pa
lyginti teisingai atsispindi ir lie
tuviškosios išeivijos tarpe. Tai 
patvirtina atvykstantieji iš Lietu
vos.

Blogiau yra su informacijos 
perteikimu Lietuvai apie išeivi
ją. Be abejo, žmonės Lietuvoje 
išeivijos gyvenimu domisi. Tik 
informacijos perteikimas susidu
ria su didesniais sunkumais. 
Anksčiau buvę totalūs suvar
žymai Lietuvoje gauti išeivijos 
spaudą jdar ir< dabar, ten dalinai 
tebegalioja. Tadir daharplątest- 
nei Lietuvos visuomenei yra ne
paprastai sunku susidaryti pilną 
ir teisingą vaizdą apie išeivijos 
politinį, kultūrinį bei religinį gy
venimą.

Neįtikėtina, bet buvo tikri fak
tai, kad net atvykę į JAV pasišve- 
čiuoti iš Lietuvos profesoriai, fi
losofijos ar kt. mokslų daktarai, 
poetai ir rašytojai, pirmą kartą 
čia išgirdo ir pamatė, kad išeivi
joje leidžeiami tokie žurnalai 
kaip Aidai, Į Laisvę ir daugelis 
kitų, kad yra plati krikščioniškos 
pasaulėžiūros spauda, kad veikia 
įvairiausios organizacijos (ne 

vien tik “Šviesa-Santara”, kaip 
jie buvo girdėję), kad Lietuvių 
Bendruomenė atlieka didžiulį 
darbą.

Apie visą ir pilnutinį išeivijos 
gyvenimą Lietuva nebuvo pa
kankamai informuojama. Be abe
jo, čia buvo kaltos sovietinio 
režimo sudarytos sąlygos. Bet 
dalis kaltės tenka ir mūsų pačių 
organizacijoms, veikėjams, dėl 
per didelio užsidarymo savo kie
me, dėl neieškojimo kelių ir 
būdų, kaip sumegzti ryšius su 
okupuota tauta, kaip< ugdyti 
abipusę informaciją.

Reikia pripažinti, kad liberali
nio nusiteikimo išeivijos organi
zacijos, jų žmonės ir spauda, 
ryšio su tauta ir savitarpės infor
macijos srityje buvo žymiai agre
syvesnės, išradingesnės tiek 
praeityje, tiek ir dabar. Tai būtų 
pagirtina. Bet neretai tokie jų 
kontaktai būna labai vienašališ
ki, pateikiama informacija kar
tais netendencinga, kai vienos 
organizacijos reikšmė išeivijoje 
nepaprastai iškeliama, o Lietu
vių Bendruomenės vaidmuo pa
neigiamas. Tokia informacija, 
skleidžiama Lietuvoje, nepasi- 
tamauja tiesai, ji klaidina Lietu- 

ajjpje gyvenančius.
-» JEad iš vykstančiųjų į Lietuvą, 
nežiūrint, ar jie vyktų ten pri
vačiai, ar pusiau oficialiai, 
reikėtų pageidauti teisingo ir ob
jektyvaus žinių perdavimo. Per
duodamos informacijos pagrinde 
tegu būna ne vienos kurios orga
nizacijos nuopelnai ir darbai bet 
bendras lietuviškosios išeivijos 
gyvenimo vaizdas, visų mūsų 
rūpestis ir pastangos padėti į 
laisvę bežengiančiai tautai, (jb)

Darbininko redakcijos prie
rašas. Sis straipsnis buvo įdėtas 
į žurnalo "Į Laisvę” 1989 m. ba
landžio mėn. numerį. Straipsnis

(atkelta iš 1 psl.)

įprastų malšinimo ginklu prie
monių. Tuo įtikina ir šios eilutės: 
“Nueita toli. Pabaltijos tautų li
kimui gresia rimtas pavojus. 
Žmonės turi žinoti, prie kokios 
bedugnės juos stumia nacionali
stų lyderiai.

Jeigu jiems pavyktų pasiekti 
savo tikslus, padariniai, galėtų 
būti tautoms katastrofiški. 
Galėtų iškilti klausimas dėl pa
ties jų gyvybingumo”.

Kas gi tai — Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos Centro ko
mitetas grasina Pabaltijo tau
toms fiziniu sunaikinimu? Kaip 
kitaip suprasti žodžius apie gali
mą trijų tautų...negyvybingu- 
mą”?

Ir čia reikia tiesiai ir atvirai 
perspėti: praėjo laikai, kad visa 
buvo sprendžiama karine jėga. 
Tankai — ne tik amoralus politis 
argumentas. Jie jau ne visagaliai, 
svarbiausia tai, kad toks įvykių 
posūkis nublokštų Tarybų Są
jungą į labviausiai atsilikusių to
talitarinių valstybių gretą.

Nerinkto komiteto 
pareiškimas

Ir tokį svarbų, tokį dramatišką

teisingai nušviečia, kad informa
cija apie Amerikos lietuvių veik
lą Lietuvoje yra labai maža ir ta 
dar iškreipta. Tai paliudijo ir 
Balys Gajauskas, kai buvo apsi
lankęs Darbininko redakcijoje. 

Katedros aikštė Vilniuje pasidarė viešų disputų vieta. Raudonosios armijos papulkinin
kiui žmonės aiškina, kodėl jie okupavo Lietuvą. Viduryje stovi žymus disidentas A. 
Andreika. Nuotrauka padaryta rugpjūčio 23. Nuotr V. Kapočiaus

pareiškimą, galintį nepaprastai 
paaštrinti ir šiaip jau sudėtingą 
situaciją daugiatautėje šalyje, 
anonimiškai parengė nevalstybi
nė struktūra, net nerenkama va
dovybė, o aparatas, kurio apskri
tai niekas nerinko! Pagal nerašy
tą taisyklę dėl šios instancijos 
sprendimų negalima abejoti ir 
juo labai juos kritikuoti.

<. Kaip tik dėl tokios praktikos 
ir įvyko visos tragedijos, kurių 
taip gausu TSRS istorijoje ir ku
rios jau kainavo dešimčių milijo
ną žmonių, iš tiesų tautų gyvy
bes. Šį kartą, matyt, automatinio 
“visos liaudies pritarimo” nebus 
ir pačioje partijoje, reikia many
ti, atsiras jėgų, kurios pasi
priešins tokiam “vadovavimo” 
stiliui. “Pačiame viršuje” pada
rytų klaidų kaina per daug didelė 
visiems.

TSRS Konstitucijoje pasakyta, 
kad Tarybų valstybė — laisvų, 
lygiateisišku, savanoriškai susi
vienijusių tautų sąjunga. Tai pa
grindiniai principai. Jeigu sąjun
ga ne savanoniškai, jeigu tautos 
joje laikomos prievarta, jeigu 
respublikų santykiai nelygiatei- 
siški, jeigu iš centro duodamos 
komandos, o federacijos valsty

bėse jos turi būti besąlygiškai 
vykdomos, tad tai nėra jokia są
junga, tai vadinama kitais 
žodžiai: valstybe, imperija, “tau
tų kalėjimu”.

Tautų teisės
Tarybų Sąjungos tautos! Iš 

Stalino epochos ir vėlesnio sus
tingusio laikotarpio visuomenė 
paveldėjo labai menką teisinį są
moningumą, barbarišką morali
nių normų pasaulio bendrijos 
įstatymų, žmogaus teisių ir tautų 
teisių negerbimą. Baisus įprotis 
savavaliauti, daryti taip, kad dėl 
pragmatinio tikslo galima “iš vir
šaus” pažeisti kiekvieną įstaty
mą, jėga priversti kitus žmones, 
kitas šalis ir tautas pasielgti 
priešingai savo interesams.

Stojo į demokratizacijos ir tau
tinio atgimimo kelią, mes tiki
mės, kad mus supras ir parems 
visi tie, kurie susiėjo savo likimą 
su mūsų protėvių tėvyne. Žmo
gaus teisių tarptautinių normų 
šioje srityje gerbimą, mes laiko
me tokiu pat būtinu, kaip ir tau
tų teisių, ir svarbiausių iš jų: 
teisės į gyvavimą, į savimonę, į 
apsisprendimą, į gimtąją kalbą, 
į gimtąją žemę, į gimtąją žeme, 
gerbimą. Rusų tautybės žmo

nės, ar jūs atsisakytumėte tokių 
teisių?

Rusijos atžvilgiu? Ukrainie
čiai, ar jūs atsižadėsite Ukrainos, 
gruzinai — Gruzijos, tadžikai — 
Tadžikijos? Ne viena tauta, jeigu 
jos paklaustume, nesutiktų įeiti 
į didelę valstybę tam, kad ištirp
tų joje ir išnyktų, kad netektų 
bet kurios teisės į žemę, pa
veldėtą iš protėvių.

Mes žengiame keliu, kurio 
neišvengs nė viena dvasiškai 
gyva tauta. Tik šiuo keliu žen
giant, galima susigrąžinti kiek
vienos tautos orumą, tradicijas, 
moralines vertybes. Ir tik lais
vos, lygiateisiškos suverenios 
tautos gali jungtis į pilnavertes 
sąjungas, valstybes, kurias sut
virtina bendri interesai ir savi
tarpis pasitikėjimas, o ne jėga ir 
prievarta.

Netikėti melu, užjausti

Mes reginame būti tikrais in
ternacionalistais — užjausti vie
ni kitus, padėti vieni kitiems 
sunkiomis minutėmis, netikėti 
melu ir nepasiduoti provokaci
joms. Mes visada ir bet kuriomis 
aplinkybėmis liekame kaimynai, 
ne vienas protingas žmogus nie
kada neketino nutraukti plačius 
ryšius, kurie jungia mus ne tik
pastaruosius dešimtmečius.

į kiekvieną gerą žodį, į norą 
suprasti mūsų skausmą ir mūsų 
siekius mes atsakysime nuošir
džiu dėkingumu ir tokiu pat 
noru suprasti ir padėti. Kaltų 
tautų nebūna. Žmonės, o ir pa
tys galingiausi režimai išnyksta, 
užleidžia vietą naujoms kartoms, 
naujoms vyriausybėms.

Tautos ilgaamžis, joms toks 
bendrauti šimtmečiais, -r- jeigu 
mes padėsime žmonijai išgyven

ti, o ne stumsime ją prie juodos 
priešiškumo ir susinaikinimo 
duobės.

Mes raginame visas tautas 
būti kantriomis ir bendradar
biauti, draugiškai suprasti kitų 
tautų problemas ir sunkumus. 
Plačiame idėjų ir pažiūrų spekt
re tegu nebūna vietos prieš ką 
nors nukreiptam pykčiui. Už 
gera geru bus užmokėta.

Už jūsų ir mūsų laisvę!
Latvijos ir Estijos Liaudies 

FrontųjLietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Baltijos Taryba.

VINCAS KUDIRKA

VIRŠININKAI

Kle- 
bono jį tikrai paklausys. O kad 
klebonas išpildys jūsų prašymą 
tai aš guldau savo galvą. Jis dabar 
laukia patvirtinimo pralotu, tai 
jam apskrities viršininkas labai 
reikalingas su gerais liudijimais. 
Už tokį dalyką klebonas parduo
tų visos savo parapijos dūšias — 
aš jį gerai pažįstu.

Tą pačią dieną Kruglodurovas 
buvo pas kleboną ir visai nedaug 
turėjo darbo perkalbėti jį į savo 
pusę. Klebonas pažadėjo nutil
dyt moteriškę, o Kruglodurovas 
nudžiugo pasisekus užstot ma
skolių reikalus taip, kaip nori vy
riausybė. Garbė rankose, — 
manė Vakkanalijus Valatkovičius 
— o mažių mažiausia vyriau
sybės pagyrimas. -

Dar iš vakaro klebonas įsakė 
špitolninkui pavadint anksti 
Gražienę. Žmonelė atėjo ir kle
bonas pradėjo šitaip:

— Mano vaikeli! Aš per visą 
naktį masčiau apie tavo skundą 
ir žinai ką man rodosi geriau bus 
jeigu neskųsi. Pati supranti... 
Kad būtum mergina, tai tas atsi
tikimas kankintų tau, o dabar... 

Kokia pragaištis... Su tuo skun
du... pradėsi, tai daug vargo, 
iki pasibaigs, o galų gale dar gali 
nelaimėt... Geriau vaikeli, ne
skųsk! Aš taip patariu. Juk ka
sdien poteriauni: ir atleisk 
mums, kaip ir mes atleidžiam. 
Atmink vaikeli!

Moteriškė pažadėjo neskusti; 
tik atsisveikinusi ir eidama 
namo, negalėjo nieku būdu su
prast, kodėl tas atsitikimas užva
kar buvo baisus, o šiandien nieko 
nekenkia? Kodėl užvakar reikėjo 
skųsti, o šiandien jau ne? Bet iš
siaiškino sau šitaip: taip liepė ku
nigas, tai taip turi būti gerai.

Vienok nė šiuo žygiu neteko 
viršininkui nei garbės, nei vy
riausybės pagyrimo ir niekas ne
kalbėjo, kad Vakkanalijus Vziat- 
kovičius yra maskolių reikalų 
gynėjas, o nuo vyriausybės juk 
tyčia buvo slepiamas tas atsitiki
mas su Gražiene. \

— Dar pabandysiu paieškot 
apskrityje žmonių su išvirkščio
mis nuomonėmis, — ramino sa
ve Kruglodurovas. — Reikia iš
bandyt visi keliai, iš viršaus nu
rodyti.

Tuoj davė išskirstytiems apsk
rityje žemskiams ypatingą įsaky
mą, kad žiūrėtų gerai, ar nepasi
rodys kur neištikima žmogysta ir 
apie tai tuojau jam praneštų.

Ūmu laiku gavo du raportu. 
Viename rašo: Apie Gala- 
gaudžius suka kažin koks žmogus 
poniškai apsitaisęs, vaikščioja po 
kalnus, dairosi į visas šalis, o pas
kui pasistatęs ant aukšto trikojo 
mašiną prikiša prie jos galvą, 
užsidengia juoda pala ir ką jis ten 
paskui daro nepatyriau, negalė
damas prisiartinti, kad nepaste
bėtų manęs ir nepabėgtų.

Kitas raportas toks: Apie 
Trumpuvą pasirodė kažin koks 
ponas, kuris vaikščioja po kai
mus ir matuoja žmonių galvas. 
Kam jis tai daro negalima žinoti. 
Vieni sako, kad rengia lietuvių 
kariuomenę ir matuoja galvas, 
kad kepurės gerai tiktų kiekvie
nam. Kiti sako, kd jis neva ma
tuoja, o tuo tarpu šnabžda į ausį, 
mokydamas kaip smaugti masko
lius.

— A! Turiu jau du paukščiu! 
— judošiškai nusišypsojo garbės 
trokštantis administratorius. — 
Tai litvomanai arba socialistai! 
Suimsiu juodu!

Nesistebėkime: juk parapijos 
administratorius dėl savo garbės 
atidavė į žvalgų rankas jaunos 
moteriškės garbę, tai kodėl ap
skrities administrtorius negalėtų 
dėl savo garbės paaukoti nekaltų 

žmonių laisvės?
įsakyta suimti reperiuose 

įskųstas neištikimas žmogystas. 
Tegul visi žino dabar, kad Vakka
nalijus Vziatkovičius viskam turi 
akį, kaip tikras administratorius 
ir valstybei negeistinų gaivalų 
naikintojas. Jau apie šitą dalyką 
tikrai turės sužinoti vyriausybė. 
Bet ir čia Kruglodurovas, garbės 
vietoje sulaukė tik juokų. Pasi
rodė, kad tuodu ponu buvo at
važiavusiu vasarą pasilsėt pane
munėse. Vienas buvo mėgėjas 
fotografas, o kitas garsus etnolo
gas. Jau kad nesiseka kam, tai 
nesiseka!

Kruglodurovas buvo net be- 
nustojęs galvot apie garbės įsigi
jimą, tik išgirdo, kad gubernato
rius pagyrė vieną viršininką už 
“ikonos” įtaisymą caro Aleksan
dro III išlikimui nuo mirties, su
sikūlus ties Barkais traukiniui, 
atminti. Atgijo mūsų viršininkas 
ir su visa energija stvėrėsi taisyto 
tokią pat 'ikoną".

— Čia tur pasisekti, ir vyriau
sybė negali nepastebėti! Neilgai 
laukdamas, pradėjo rinkti savo 
apskrityje tam reikalui “laisvas 
aukas". Visi valdininkai turėjo 
duoti, nes bijojo, kad nedavę, 
nenustotų vietos; dvarponiams 
netiko neduoti, ypač kad jų vi
suomeninės ir politinės nuo
monės sukosi vien apie tai: tinka 
ar netinka; vaitams raštininkams 
ir seniūnams buvo įsakyta duot; 

jeigu neduosite, tai aš jum s paro
dysiu! Kunigai davė “ikonai” su 
didžiu noru .

Tuo būdu trumpu laiku buvo 
surinkta “laisvų” aukų apskrityje 
apie 800 rublių. Grįždamas iš 
paskutinės kelionės su surinktais 
pinigais, važiavo Kruglodurovas 
panemune per Trumpuvą, tarp 
neišpasakytai gražių kalnelių 
apžėlusių medžiais ir krūmais. 
Vietos gražumas privertė admi
nistratorių svajot.

— Gerai vienok, kad trauki
nys ties Barkais susikūlė... Gali 
žmogus nors pakilt vyriausybės 
akyse... Kad dar vienas toks nuo
tykis, tai dar aukščiau galėtum 
iškilt... O kas žino, kad taip prieš 
apskrities viršininko gyvybę pa
sikėsintų, ar nepakiltų jis vyriau
sybės akyse? Juk viršininkas yra 
caro vietininkas, pildo jo valią, 
gali turėt nekenčiančių... Taigi 
ir prieš viršininką gali kėsintis 
... gali...

Lyg tyčia lekia akmenukas, 
krinta ant rato ir atsimušęs su
duoda į vežimo šoną.

— Stok! Pasikėsinimas prieš 
gyvybę! — sušuko Krugloduro- 
vas nesavu balsu.

Tuoj liepė važiuojančiam su 
juo zemskiui ieškot krūmuose 
galvažudžio, o vežikui paduot tą 
akmenį, kurs buvo mestas.

— Štai šitas ponas viršininke 
— tarė vežikas, paduodamas ma
žą akmenuką.

— Negal būt! — riktelėjo Kru
glodurovas. — Su tokiu prieš gy
vybę nesikėsina! Štai šitą pa
duok! — paliepė, parodęs pa
kelėje įaugusį į žemę akmenį, 
mažiausiai dvidešimties svarų. 
Vežikas išlupo akmenį, įdėjo į 
vežimą, o viršininkas vertė ko 
greičiausiai važiuoti į Trumpu- 
vos dvarą. Čia padarė triukšmą 
ir suvarė žmones ieškoti gal
važudžio.

Netrukus atėjo zemskis, ves
damas už rankų du verkiančiu 
vaiku kuriuodu mėtė ant kalno 
akmenukus, bandydamu katro 
geresnė ranka. Mat, vienas juod- 
viejų pamėtėjo smarkiau, pra
važiuojant pakalnėje viršininkui, 
ir pataikė į jo vežimą.

Kruglodurovas pareikalavo 
betgi nubausti vaikus, surašė 
protokolą ir nuvažiavo su akme
niu namo, ketindamas parodyti 
jį, kaip corpus delicti, kad ne tik 
prieš carą, bet ir prieš viršininko 
galvą buvo pasikėsinę. Kadangi 
visi pradėjo juoktis iš tos Kruglo- 
durovo pasakos ir corpus delicti, 
liepė akmenį išmesti ir ėmė vien 
tik rūpintis “ikona”.

Paskelbė visiems, kad neva 
davęs daryt “ikoną” Peterburge 
ir jį kainuosianti tiek ir tiek — 
vos išteksią apdarams ir altoriui. 
O iš tikrųjų dirbo “ikoną” Kaune 
ir viskas kainavo ne daugiau kaip 
400 rublių.

(Bus daugiau)
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STALINO ĮPĖDINIAI NEBAGALĖS IGNORUOTI 
.LIETUVIŲ TAUTOS LAISVĖS TROŠKIMO 
Lietuvos Cen. Konsulo Aniceto Simučio žodis New Yorke rugpjūčio 23 prisimenant 
Ribbentropo — Molotovo sandėrio 50 metų sukaktį

Chicagoje rugsėjo 9 mirė dai
lininkas Viktoras Petravičius, 
vienas iš iškiliausių lietuvių gra- 
fikų-tapytojų.

Buvo gimęs 1906 gegužės 12 
Bedalių kaime, Sakių valsčiuje 
ir apskrityje. Kauno Meno mo
kyklą baigė 1939 metais, drauge 
baigė ir privačią dail. M. Do
bužinskio grafikos ir dekoracijos 
studiją.

Toliau meno studijas gilino 
Paryžiuje, kur baigė dvi žymiau
sias meno mokyklas. Studijų 
metu lankėsi Italijoje.

Dar lankydamas Paryžiaus 
meno akademijas, jis pagarsėjo 
kaip originalus grafikas. 1937 
tarptautinėje meno ir technikos 
parodoje Paryžiuje jis už savo 
grafikos darbus gavo aukščiausią 
premiją — Grand Prix.

Labai originaliai jis tada iliust
ravo dvi liaudies pasakas — “Gul
bė karaliaus pati” ir “Marti iš jau
jos”, iliustravo medžio raižiniais. 
Tada susiformavo jo dekoratyvus 
ir primityvus stilius, su plačia 
lietuviška liaudies meno įtaka. Iš 
to meno jis ir augo ir skleidėsi. 
Iliustravo eilę knygų, išlaikyda
mas tą patį primityvų stilių. Pa
garsėjo savo atskirais didesnio 
formato grafikos darbais, kurie 
buvo išleisti didelio aplanko for
ma. Daug grafikos darbų pasky

— Lietuvos aukščiausio teis
mo pirmininkas yra Jonas 
Misiūnas. Teismas šiemet panai
kino sprendimus - bausmes dvy
likai asmenų^ nuteistų pagal 
baudžiamojo-kodekso 68 straips
nį, kurio pritaikymu buvo bau
džiami už antitarybinę agitaciją 
ir propagandą.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG
Gerai žinoma firma su 30-ties 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 didelį 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 02127 
BROOKLYN, N.Y. 11222 
BROOKLYN, N.Y. 11235 
BUFFALO, N.Y. 14212 
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CHICAGO, ILL 60622 
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HERKIMER, N.Y. 13350 
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MINNEAPOUS, MN. 55418 
NEWARK, N. J. 07106 
NEWYORK, N.Y. 10009 
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ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J. 08611 
WATERVUET,N.Y.12189 
WORCESTER, MA. 01607 
WHEATRIDGE, CO. 80033 

YOUNGSTOWN, OH 44503

Dail. Viktoras Petravičius

rė tremties gyvenimui ir išblokš- 
toio žmogaus pavaizdavimui.

Panašiai jis kūrė ir tapyboje ir 
čia išlaikė primityvų liaudinį sti
lių.

į Ameriką atvyko 1949 metais 
ir apsigyveno Chicagoje. Čia jis 
buvo žinomas ir amerikiečių tar
pe kaip originalus grafikas. Su 
medžio rašiniais darė įvairius ek
sperimentus, panaudodamas tą 
pačią medžio klišę, jis tik keisda
vo dažus ir sukurdavo spalvingas 
gana primityvias kompozicijas.

Kadaise buvo keturi grafikai: 
Paulius Augius, Viktoras Petra
vičius, Vacys Ratas, Telesforas 
Valius. Jie tada reiškėsi kaip lie
tuviškojo meno novotoriai, mo
dernistai, ieškojo naujų išreiškos 
būdų. Jie visi buvo saviti, paliko 
didelį palikimą. Pirmas iš jų 
mirė Paulius Augius, paskui Va
cys Ratas, Telesforas Valius. Da
bar pasitraukė ir paskutinis mo
hikanas žymus mūsų dailininkas 
Viktoras Petravičius. Tąį didelis- 
nuostolis Lietuvių dailei. Šiemet 
buvo jo kūrinių paroda Vilniuje. 
(P- j-)

632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepshead Bay Road 
701 Hlmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street
RR No. 1, Box 765 McKennan Rd. 
3216 St. Jude Drive 
1082 Splrlngfleld Avė. 
901 E. County Line 
7706 Santa Monlca Blvd. 
1352 VVashlngton 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 
18283rd Avenue 
22 Carlstad Street 
4330 Quay Street 

309 Federal Plaza West

Šiandien lietuviai visame pa
sauly vieningai prisimename 
gėdingiausio dokumento, popu
liariai vadinamo Ribbentropo - 
Molotovo paktu, 50 metų su
kaktį. Jį prisimename ne tik 
mes, kurie buvome jo skau
džiausiai paliesti, bet ir visas ci
vilizuotas pasaulis. Stalino su 
Hitleriu slaptai suplanuoto 
sandėrio siaubingas pasekmes 
mūsų tauta tebekenčia iki šių 
dienų. Tie du kriminalinio men
taliteto diktatoriai sutartinai ir 
konspiratyviai veikdami sunaiki
no Lietuvos valstybę ir beveik 
trečdalį mūsų tautos. Šiandien 
maža yra likę šeimų Lietuvoje, 
kurios nebūtų buvusios paliestos 
areštų, įkalinimų ar deportacijų.

Kad galėtume suprasti ir blai
viau įvertinti pastarųjų metų 
įvykius Sovietijoj ir mūsų pa
vergtoj Tėvynėj, meskime 
žvilgsnį į aplinkybes, privedu- 
sias prie Stalino-Hitlerio 1939-jų 
metų sandėrio ir Antrojo pasau
line karo.

Daugeliui mūsų yra tekę vaikš
čioti Kaune pro Teisingumo Mi
nisterijos rūmus, ant kurių stam
biom raidėm buvo įspūdingas 
užrašas — Justitia Ėst Funda- 
mentum Regnorum, atseit, tei
singumas yra valstybių pamatas. 
Tokia romėnų teisės idealios 
santvarkos filosofija civilizuota
me pasaulyje viešpatavo iki 19-to 
šimtmečio pabaigos. 

Rusijos 1917 metų vadinamoji 
Spalio Revoliucija į gyvenimą at
vedė visiškai priešingą filosofiją. 
Revoliucijos vadas Leninas, įsi
savinęs Markso-Engelso teigi-; 
mus ir juos papildęs savo sam-> 
protavimais,“ paskelbė, kad. rie;, 
teisė ir moralė, bet melas, ap-. 
gaulė ir smurtas, ant kurių stato
ma komunistinės proletariato

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

diktatūros valstybė, yra valdžios 
pamatas.

Pagal Lenino svajonę Rusijoj 
pradėtoji revoliucija turėjo per
simesti į visą pasaulį. Jai skatinti 
ir plėsti 1919 m. Maskvoje buvo 
įsteigtas Kominternas.

Suprantama, kad toks l^enino 
užmojis iššaukė reakciją demok
ratiniame vakarų pasaulyje. Nuo 
komunistinės proletariato dik
tatūros gynimosi pretekstu 
pradėjo dygti kitokios spalvos 
diktatūriniai rėžimai kaip Mus- 
solinio fašizmas ir Hitlerio nacio- 
nalsocializmas. Jie lygiai taip pat 
kaip komunizmas atmetė tei
sinės valdžios ir moralės princi
pus, iškeldami melą ir smurtą į 
negirdėtas aukštybes.

Our store, the first and only during emlgration, sėlis 
high quality equipment for business and personai 
ūse. We have computers of 30 most famous firms. 
You will buy In our store only the best electronics; 
also you will receive profesional advice.

Hl TECH COMPUTERS

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

Special price for computers at 220 V and Pal Secam 
system electronics which you can ūse in Lithuania 
and Europe.
We speak English and Russian

41 W 35th Street, betvveen 5 and 6 Avė., Manhattan, 
212465- 0621 ' 
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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

L

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Jvairaus dydžio ir įvairių firmų)

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULAV1M0 IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečiu flr- 
Llet8uvojl0VAT,0N’ kUrl dUOda vlener,V metų garantiją

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

riniiH
PANASONIC M7 

COMCORDER VIDEO RIMAVIMO 
APARATAI PAL SISTEMAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

Tų bendrų savybių dėka ne
sunku buvo 1939 metais Hitle
riui su Stalinu susitarti dėl nu
matomo grobio pasidalinimo 
nes judviejų nevaržė jėkie juridi
niai bei moraliniai skrupulai. Iš
viršiniai susitardami, tikrovėje 
siekė vienas kito sunaikinimo.

Stalinui rūpėjo įmanevruoti 
Hitlerį į karą su vakarų demokra
tijom, kad karo išvargintas abi 
puses galėtų susiausti į savo 
maišą. Hitleris gi svajojo nu
galėjęs demokratijas duoti le
miamą smūgį Stalinui, užvaldyti 
Rusija ir tuo patenkinti daugelio 
vokiečių, senai svajotą gyvenimo 
erdvės — Lebensraum — troš
kulį.

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

VCR (Video juostų rekordą vi mo Ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(įvairių firmų, jskaltant Ir Panasonic)

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

Tad tokioje dvasioje gimė gar
susis Ribbentropo - Molotovo 
Sandėris, pavadintas nekaltu 
vardu — Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos nepuolimo sutartis. 
Esminę jos dali sudarė griežtai 
slaptas keturių straipsnių proto
kolas. Pirmajame straipsnyje 
Suoimija, Estija ir Latvija pave
damos Sovietų Sąjungos įtakos 
Suomija, Estija ir Latvija pave
damos Sovietų Sąjungos įtakos 
sferai, o Lietuva — Vokietijos, 
mas.

Rugsėjo 1 Vokietija, pradėjusi 
karą prieš Lenkiją, darė spaudi
mą į Lietuvos vyriausybę, kad 
jungtųsi į karą Vilnių atsiimti, 
bet Lietuva pagundai nepasi
davė viešai deklaruodama neu
tralumą.

Rugsėjo 27 Lenkijai kapitulia
vus jau sekančia dieną Ribben- 
tropas nuskubėjo į Maskvą tiks
lesniam grobio pasidalinimui.

(nukelta į 8 psl.)

ūh
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ATEITININKAI KOMUNISTŲ KANKINIAI
Antras sąrašas

Jau visai baigiama mošti kny
ga: ‘"Ateitininkai komunistų ir 
nacių kankiniai”. Čia skelbiame 
antrą jų sąrašą. Šių visų aprašai 
jau paruošti. Jeigu kas turėtų jų 
nuotraukų ar kokių iki šiol spau
doje nepasirodžiusių ypatinges
nių apie juos žinių, malonėkite 
atsiųsti adresu:

L. Kerulis, 5828 S. Campbell 
Avė,. Chicago, IL 60629. Taipgi 
jam malonėkite pranešti, jei 
buvo koks ateitininkas komunis
tų kankinys, kuris dar neįtrauk
tas į skelbiamus sąrašus.

Knygą rošia L. Kerulis, P. Na
rutis ir prel. dr. J. Prunskis. 
Žinias apie ateitininkus nacių 
kankinius siųsti adresu:

P. Narutis, 4120 W. 93 Place, 
Oak Lawn, 11 60453. Šie ateiti
ninkai komunistų kankiniai 
įtraukti j ruošiamą knygą:

Mkt. Jonas Abromaitis, kun. 
Pranas Adomaitis, kpt. Antanas 
Audronis - Krasnickas, kun. An
tanas Augustis, ats. jaun. Itn. 
Juozas Aukštikalnis.

Mjr. Juozas Bačkis, kun. Juo
zas Bagdonas, kun. Petras Bag
donas, mkt. Simforijonas Baguc- 
kas, kpt. Stasys Balčiūnas, mkt. 
Stefanija Baldauskaitė, kun. 
Vaclovas Balsys, partiz. Jonas 
Baltrėnas, tarnaut. Antanas 
Bandža, mkt. Antanas Bandzai- 
tis, stud. Andrius Banionis, kun. 
Simonas Barčaitis, vienuolė, 
dantų gyd., agr Anastazija Bari- 
saitė, tarnaut. Benjaminas Baro
nas, tarnaut. Liudvikas Baltuš
ka, kun. Zenonas Baužys, kpt. 
teisininkas Povilas Beleckas, 
mkt. Bernardas Bendinskas, 
mkt. Juozas Bilius, mkt. Vincas 
Bojikis, kun. Jonas Bružikas, SJ, 
kup. Julius Budrikis, kup. Jonas 
Būga, kun. Jonas Buliauskas, 
Itn. Vladas Bulovas, kun. Myko
las Buožius, kun. Jonas Bumei- 
ka, kun. Vladas Butvilą.

Kun. Juozas Cekavičius, kun. 
Juozas Čepėnas, mkt. Viktoras 
Cesnavičius.

Kun. Juozas Dagilis, teisin. 
Jurgis Dagilis, pik. Itn., teisin.

kpt. Jonas Klivecka, tarnaut. 
Kostas Korsakas, kun. Juozas 
Kostrickas, kun. Antanas Kren- 
čius, kun. Stasys Krištanaitis, 
kun. Kazimieras Krušnauskas, 
kun. Jonas Kružikas, ekonomis
tas Antanas Kubilius, Stasė Nau
jokaitė - Kulikauskienė, Vedisla- 
va Kurmauskaitė - Kundrotienė, 
mkt. Jonas Kuras, kun. Petras 
Kuzmickas.

Vysk. Juozapas Labukas - Ma
tulaitis, gener. Kazys Ladiga, 
prel. Juozas Laukaitis, agr. Al- 
bertas Lekas, jaun. Itn. Kostas 
Lekšas, mkt. Ona Šeštokaitė - 
Leveckienė, žum. Juozas Levic
kas, kun. Boleslovas Ligeika, 
muzikas Apolinaras Likeraus- 
kas, kun. Petras Liutkus, kun. 
Jonas Lukošius, mkt. Antanas 
Lukša.

Poetas Vytautas Mačernis, 
kun. Jonas Marčiulionis, kun. 
Aleksandras Markaitis, kun Sta
sys Lucijus Martušis, kun. Alek
sandras Masaitis, Alfonsas Mati- 
kevičius, kun. Juozas Matule
vičius - Matulis, kun. Jonas Ma
tulis, kun. Antanas Mažeika, 
mkt. Juozas Mičiulis, kun. Sta
sys Mikelkevičius, mkt. Marcelė 
Paltanavičienė - Miknevičienė, 
kun. Kazys Miliauskas.

Žum. Aleksandras Narke
vičius, kun. Jonas Našlėnas, 
kun. Zigmas Neciunskas, gimn. 
mokt. Antanas Nemickas.

Kun. Juozas Olšauskas.

Antanas Dailidė, kun. Jonas Da
mijonaitis, kun. Juozas Danie
lius, kun. Jonas Daugėla, mkt. 
Jonas Daukantas, pik. Itn. Petras
Daukšys, kun. Vaclovas Degu
tis, kun. Antanas Augustinas 
Dirvelė, kun. Albinas Drazdys, 
ūkin. Leonas Dukauskas, pik. 
Kostas Dulksnys, kun. Gerardas 
Dunda, literatas Stasys Džiugas.

Mkt. Eidrigonienė - Kleivaitė 
Bronė.

Kun. Jonas Fabijanskas.
Kun. Bronius Gaižutis, mkt. 

Antanas Galinis, mkt. Petras 
Galvanauskas, inž. Vytautas 
Galvydis, Itn. Antanas Garkaus- 
kas, kun. Juozas Garška, Itn. 
Vincas Gavėnas, stud. Jonas Ge- 
cevičius, Itn. Feliksas Gelum- 
bauskas, mkt. Ona Urbonaitė - 
Girčienė, tarnaut. Antanas Gri
gaitis, Itn. Kazys Grigaliūnas, 
agr. Antanas Gudjurgis, žum. 
Juozas Gudjurgis, kun. Pranas 
Gustaitis, kun. Juozas Gustas, 
kpt. Pranas Gužaitis.

Tarnaut. Aleksandras Ignata
vičius, literatas Mamertas Indri- 
liūnas, ūkin. Koste Šutaitė In- 
driūnienė.

Mokin. Kazys Jakimavičius, 
mokin. Vytautas Jakimavičius, 
kun. Povilas Jančauskas kun. 
Lionginas Jankauskas - Jankus, 
rrikt. Jonas Janulevičius, kun. 
Petras Jasas, kun. Jonas Jatulis, 
mkt. Kazys Jazbutis, poetas Ge
diminas Jokimaitis (Jakima- 
včius), kun. Jonas Jonys, genero
las Jonas Juodišius, kun. Kazi
mieras Juršėnas, inž. Juozas Juš
ka.

Mkt. Juozas Kačiulis, mjr. 
Bronius Karevičius, kun. Juozas 
Katinas, kun. Jonas Kaušyla, 
kun. Antanas Kiela, mokinė Ele
na Kisieliūtė, dr. prof. Antanas 
Klimas, kun. Leonas Klimas,

Partiz. Vytautas Pakštas, Pet
ras Paliulis, ekon. Eduardas 
Pasakinskas, kun. Povilas Paške
vičius, kun. Bronius Paukštys, 
kun. Jonas Paukštys, kpt. Vytau
tas Pečiūra, kun. Konstantinas 
Petrikas, ministras Vytautas Pet
rulis, kun. Kazimieras Piva- 
riūnas, mkt. Aleksandras Po
cius, Itn. Bronius Ponelis, kpt. 
Kazys Povilaitis, vysk. Liudas 
Povilonis, prel. Leopoldas Prat- 
kelis, mkt. Jonas Pronckūnas, 
kun. Antanas Puodžiūnas, kun. 
Izidorius Pomiškis, kun. Liud
vikas Puzonas.

Kun. Juozas Rakickas, vysk. 
Pranciškus Ramanauskas, kun. 
Vadovas Gerasimavčius - Rasi
mas, kun. Juozas Razmantas, 
kun. dr. Stasys Rimkevičius, 
mokin. Jonas Rimkus, kun. Vin
centas Rudzinskas, kun. Stepo
nas Rudžionis, kun. Jonas Rusi
nąs.

Tarnaut. Zenonas Sabaliau
skas - Sabaliūnas, Itn. Juozas 
Sadzevičiu.s, kun. Benediktas 
Sakavičius, kun. Vincas Senkus, 
kun. Edvardas Simaška, kun. 
Kazimieras Simnas, mkt. Anta
nas Stadalninkas, mkt. Juozas 
Stankevičius, kun. Juozas 
Stankūnas, kun. Jonas Stanulis, 
kun. Juozas Stasiulis, kun. Adol
fas Staševičius, kun. Jonas Staš
kevičius, kun. Vaclovas Stirbys, 
literatas Antanas Strabulis.

Vokietijos ateitininkų šventėje Memmingene. iš k. A. Ba- 
leišytė, kun. A. Svarinskas, Ateitininkų Federacijos vadas J. 
Polikaitis ir J. Šukytė.Nuotr. M. Šmitienės

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po 
dvitaškio » aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. = atstovauja, 
asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1989 m. gegužės mėn.

2 x $35 Chicagos Aukšt. Lituanistinė mokykla, $1,500; 
Stugienė Bronė atm. įn.: įm. 2 asm., $35.

1 x $50 Žygas K. Paul, $50.
10 x $100 Dženkaitis Juozas ir Bronė, $1,075; 

Gudauskas dr. Gediminas atm. įn.: Gudauskienė Giedra, 
$535; Jasas Adomas P. ir Zuzana, $554; Kriščiukaitis dipl. 
inž. Jonas atm. įn.: Kriščiukaitienė Marija, $825; Lands- 
bergytė-VelIlon Irena, $600; Matasavage Vmcent, $100; Ok- 
sas Leonas ir Izabelė, $1,500; Sirutis Aloyzas ir Gražutė, 
$500; Venckus Jonas atm.: Venckienė Bronė, $500; Vidžiū
nas Jonas ir Ruta-Kleva, $600.

2 x $150 Gedgaudas Mindaugas ir Violeta, $650; JAV 
LB Phoenix Apylinkė, $1,459.

1 x $175 Kontautas Jonas ir Elena, $625.
4 x $200 Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertienė 

Monika, $1,500; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: 
Jokubaitienė Jadvyga $100, Meiliūnas M. $100, $6,500; 
Mitkus Juozas ir Dana, $400; Stasiūnas Vincas atm.: Kar
mai Albinas ir Angelė $25, Rinkienė One $25, Strijauskienė 
Adelaidė $25 ir 9 kt. asm., $425.

1 x $250 Kontrimas Ričardas ir Raimonda, $1,450.
1x $400 Dovydaitis Vincas ir Ema, $1,000.
1 x $2,389 Sragauskis Izidorius testamentinis 

palikimas, $3,369.
Iš viso $5,414.00

1989 m. birželio mėn.
2 x $20 Jakštys Jonas atm., $220; Palionienė Sofija, 

$125.
1 x $25 Stasiūnas Vincas atm.: Januška Antanas ir 

Aniceta, $425.
1 x $30 Zulpa K. atm. įn.: Statkus Jurgis, $30.
5 x $100 Birmantas Eugenijus, $200; Daytona Beach 

FL Choras „Sietynas”, $100; Kiaušas Jonas ir Natalija, $400; 
Kilius Povilas, $1,403.71; Kindurys Alfonsas (miręs) ir Ona, 
$4,125; Žemaitis Juozas, $100.

1 x $150 Riesen Krasauskaitė Irena atm. įn.: Kra
sauskas Zenonas, $300.

1 x $155 Krasauskas Irėnijus atm. įn.: JAV LB 
Baltimorės apylinkės valdyba $50, Jurskių šeima $25 ir 5 kt 
asm., $155.

4 x $200 čiurlytė (Patrikas) Emilija P., $200; Dekeris 
Petras atm. įn.: Dekeris Jonas Albinas, $200; Deke- 
rytė-Rudaitienė Apolonija atm. įn.: Dekeris Jonas Albinas, 
$200; Pakalnis Vytautas Alfonsas, MD, $700.

1 x $300 Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis 
Algimantas, $2,025.

1 x $800 Dekeris (Sr.) Jonas atm. įn.: Dekeris Jonas 
Albinas, $600.

** x $1,000 Dekeris Jonas Albinas, $3,000; Kudirka 
Albin, $8,000; Sapetka Kazimieras, $9,000.

1 x $2,000 Krištolaitis Jonas testamentinis palikimas, 
$3,000.

Iš viso $7,700.00

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1989.VI.30 pasiekė 
4,280,322 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, 
lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 1,141,174 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 
Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., 
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS 

CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

Lietuviai esame vis! — 
Lietuvių Feode ar esi?

3001 WEST 59TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60629

PHONE: (312) 471-3900
U.S.A.

IIKIUMS /r U1RIIHIM HHMIM

Gražieji gėlynai šią vasarą Kennebunkporto pranciškonų vie
nuolyne. Nuotr. P. Ąžuolo

Kun. Antanas Vytautas Sam
sonas, kun. Alfonsas Šatas, kun. 
Ignas Šaučifinas, tarnaut. Česlo
vas Šičkus, kun. Valentinas 
Šikšnys, stud. Ignas Šilgalis, 
mkt. Juozas Silingis, inž. Stasys 
Šimkūnas, kun. Jurgis Šimonėlis 
pik., teisin. Jonas Šlepetys, kun. 
Pranas Šliumpa, mkt. Vincas 
Špakauskas, mkt. Paulina Gu- 
daitė - Štaupienė, muzikas Čes
lovas Šukaitis' tarnaut. Bronė 
Kutaitė - Šukaitienė, kun. Niko
demas Švoglys.

Gimn. dir. Antanas Tamulio- 
nis, kun. Steponas Telksnys, 
kun. dr. Kazys Trukanas, mkt. 
Pranas Tumasonis, kun. Jonas 
Tutinas.

Pik. Itn., teisin. Antanas Ur- 
belis, kun. Justinas Urbona
vičius.

Kun. Edvardas Vaišnoras, 
Ignas Vaitekūnas, techn. Vladas 
Vaitekūnas, kun. Juozas Vaite
lis, Bronė Mažeikaitė - Vaitule- 
vičienė, kun. Petras Valatka, tei
siu. Antanas Valavičius, kun 
Vincas Valevičius - Valys, kun. 
Benediktas Vanagas, mkt. Antat 
nas Varanauskas, Itn. Kazys Var
kalys, prel. Kazimieras Vasiliau
skas, tarnaut. Aleksandras Vaš- 
kys, kun. Vincas Vėlavičius, 
mkt. Adomas Verbickas, mkt. 
Povilas Vičiulis, mokt. Juozas 
Vidūnas, stud. Adolfas Vileišis, 
mkt. Stasė Jankauskaitė - Vili- 
mavičienė, kun. Titas Vinkšne- 
lis, red. Jonas Virbickas, prof. 
Balys Vitkus, mkt. Juozas Vosy
lius.

Kun. Vaitiekus Želnia, kun. 

Juozas Želvys, mkt. Juozas 
Žemaitis, mkt. Ona Paukštytė - 
Žemaitienė, agr. Mečys Žemai
tis, inž. Stasys Juozas Žemaitis, 
pik. Stepas Žukaitis, Itn. Anta
nas Žukas, kun. Antanas Zvink- 
lys.

Nežinoma, ar žemiau išvardy
ti kunigai — komunistų kanki
niai — priklausė prie ateitininkų 
sąjungos:

Antanas Akevičius, g. 1919, 
išv. 1942. Buvo kalintas.

Prosperas Bubnys, g. 1918, 
jšv. 1944. Buvo teistas ir kalin
tas.

Klemensas Gutauskas, g. 
1915, įšv. 1941. Buvo suimtas.

Leonas Mažeika, g. 1918, jšv.
1944. Plėšikų nužudytas 1981.

Kazimieras Mikelinskas, g. 
1889, jšv. 1914. Buvo kalintas 
ir ištremtas.

Jonas Morkūnas, g. 1918, jšv.
1945. Buvo kalintas.

Alfonsas Svarinskas, g. 1925, 
jšv. 19-54. Buvo ištremtas.

Sigitas Tamkevičius, g. 1938, 
jšv. 1962. Buvo ištremtas.

Apie juos, žinantieji prašo
mi pranešti 1. Keruliui.

Knygą išleis prel. VI Balčiūno 
vadovaujama “krikščionis Gyve
nime leidykla.

L.K., J. Pr.

—Pranciškus Speecher, ilga
metis Los Angeles, Calif., Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos ko
miteto ir Šv. Vardo draugijos 
pirmininkas, Darbininko skaity
tojas ir rėmėjas, sulaukęs 80 m. 
amžiaus, staiga mirė. Palaidotas 
rugsėjo 14.

ii vi«ur
— Arkivyskupas Audrys J. 

Bačkis, pro-nuncijus Olandijoje, 
rugsėjo 6 išvyko Lietuvon, kur 
jį pakvietė Lietuvos kardinolas 
V. Sladkevičius.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
spalio 21-22 Los Angeles mieste 
rengia suvažiavimą, kuriame da
lyvaus ALTO, VLIKO ir LB at
stovai. Bus tariamasi apie veiklos 
koordinavimą ir naujas iniciaty
vas sparčiai keičiantis padėčiai 
Lietuvoje. (E).

— Aštuoniasdešimt metų nuo 
“Draugo” įsteigimo ir septynia
sdešimt metų nuo Marijonų vie
nuolijos jo leidimo perėmimo ju
biliejus bus minimas banketu 
rugsėjo 24 Martinique pokylių 
salėje. Bankete žadėjo tarp kitų 
svečių dalyvauti ir Marijonų vie
nuolijos vyriausias vadovas kun. 
Donaldas Petraitis, atvykęs iš 
Romos.

— Tautos Šventės minėjimas 
Chicagos Jaunimo Centre įvyks 
rugsėjo 17. 11 vai. ryto žuvusių
jų pagerbimas prie paminklo so
delyje. Kalbės gen. konsulas Va
clovas Kleiza. Mišias didžiojoje 
salėje koncelebruoja kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, ir kun. dr. To
mas Žiūraitis, OP, kuris pasakys 
ir pamokstą: Gieda Dainavos an
samblis, Vidos Jonušienės pa
skaita. Meninėj programoj so
listė A. Gaidžiūnienė, fortepio- 
jonas — A. Vasaitis, smuikas — 
Valdas Vasaitis. Programai vado
vauja dr. V. Kerelytė. Minėjimą 
rengia Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga.

— A. a. Leonardo Valiuko 
kapo paminklinę lentą rugpjūčio 
27 Ix)s Angeles, Calif., Forest 
hwn kapinėse pašventino sve
čias kun. Alfonsas Svarinskas. 
Menišką lentos projektą sukūrė 
architektas Edmundas Arbas, 
įrašas — Alės Rūtos. Trumpą 
žodį prie kapo tarė Lietuvių 
Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūrio pirmininkas Algis Rau- 
linaitis.

— Balfo jubiliejinis seimas 
Chicagos Jaunimo Centre įvyks 
spalio 14.

— Vilniaus universiteto dainų 
ir šokių meno ansamblio koncer
tas Chicagos Jaunimo Centre 
įvyks spalio 7-8. Rengia “Margu
tis".

— Dr. Vinco Kudirkos ir 
“Varpo" minėjimas Chicagos 
Jaunimo Centre įvyks spalio 
20. Ruošia jaunimas. Globoja 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas.

— Viktoras Petkus, atsikūru
sios Lietuvos krikščionių demo
kratų grupės pirmininkas, pra
neša. kad okupuotoje Latvijoje 
atsikūrė Latvijos krikščionių de
mokratų sąjunga. Jau sudaryta 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjunga 
stipresnei tarpvalstybinei veiklai 
palaikyti.

— Reguliarūs oro linijų skri
dimai tarp Vilniaus ir Rytų Ber
lyno pradėti balandžio mėn. 
Tarp Erfurto ir Vilniaus lėktuvai 
pradės kursuoti 1990 m. Atei
nančiais metais taip pat pradės 
kursuoti lėktuvai iš V ilniaus į So
fiją Turkijoje ir į Helsinkį Suomi
joje.



TRANSPAK praneša naują, 
tikrai reikalingo ir naudingo 

maisto siuntinį.

SESELĖS BENEDIKTINĖS 
IEŠKO LIETUVAITĖS

SEKRETORĖS »i

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 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.

Kauno seselės benediktinės, 
gražiai įsikūrusios N.H. ramia
me Bedforde, kuris labai prime
ta Lietuvos gamtą, tyliai apašta
lauja pagal galimybes ir daug 
meldžiasi už savus ir visus kitus.

Tuo tarpu jos reikalingos sek
retorės lietuvaitės su admini- . 
straciniu universiteto diplomu 
padėti jų svarbiame darbe. Vieta 
labai graži ir sąlygos labai geros. 
Susitarirpui rašyti: REGINA PA
GIS, Benedictine Sisters, 333 
Wallace Rd . Bedford, N.HT“ 
1)3102 — 1808. Arba skambinti* 
603 472-3239 kiekvienu laiku.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

8727 SOUTH WE8TERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 6CC43 
TEL. (312) 238-9787

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

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

. Siuntinį sudaro 35 svarai delikatesimų maisto gamini į. Pilna kaina 
su pristatymu $185. Galima užsakyti pusę viso to siuntinio už S120.

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

Laiku susimokėk laikraščio 
prenumeratą, nes tai 
sumažins administracijos iš
laidas.

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern 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.

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI

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 perdaug 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 skambink.:e.

Romas Pūkštys

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

Įstaiga volkla kasdien 10-Gv.v.
Šošt. 1O-:2 v. p.p. 

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

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKEPKITE IR PASILAIKYKITE!

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje:
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis Galima siųsti ir medžiagas.

2. Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dolerinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone.

Svarbesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios: auto
mobiliai. šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt.

3. Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis.

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra.

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame palikimus. į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU.

BALT1C STORES & CO. Z. Juras,
(....'* ”ir'LorfdO’ntane,;Bromley,

Keint, BRt 4HC Ėnį^nd. TeL 01 460 - 2592

AKTORIAUS HENRIKO KAČINSKO PLOKŠTELĖ

Visi prisimename su kokia išraiška aktorius Hen
rikas Kačinskas skaitydavo ar deklamuodavo lietuvių 
autorių kūrybą. Geriausi jo skaitiniai ir yra sutelkti ką 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje Iškaityti šių auto
rių kūriniai: Maironio, Vinco Krėvės, B. Sruogos, K. 
Donelaičio, A. Miškinio, St. Santvara, Putino, Bem. 
Brazdžionio, J. Kėkšto, A. Baranausko, K. Binkio, H. 
Radausko, O. Milašiaus, K. Inčiūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

BALTK 
TOURS

Duok Darbininką paskaityti 
tit rus, kurie jo neprenumeruo- 
ja. paskui paragink užsisakyti. •

INTERNATIONAL
INDUSTRIES <

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELTVER

296-4130

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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 Žigui)

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimu šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
oadėtį 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 
siiąsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
VVoodhaven, N.Y 11421.

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
KoBon* Nr. 102 lapkričio 2-15 S1,*«S iš Bostono ir Niujorko

iš Čikagos

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

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

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą Ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

BelUc Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminai&ams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:
BALTK TOURS

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02184 

T»L 817-845-8080

ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardiniu, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokia kita proga. Sveikinimai pristatomi) namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus ūsų kiaus mus.
ŽAIBAS 

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

Tel. 312 430 - 7272

INTERNATIONAL
Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos jau užpildytos. Dėkojame vi
siems savo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, Ir 
ruošiamės tikrai įdomiam Ir įvairiam 1990 m. sezonui.

Primename, kad G. T. INTERNATIONAL apskritus metus teikia 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 patyrusį asmenj jus pasitikti
Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė!

G.T. INTERNATIONAL, INC. 9525 S0. 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

o
Čia galite gauti: 

Lietuviškas VISA korteles
I i Pinigines perlaidas

/ Į Čekių sąskaitas
\ J Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCU A agentūros apdraustos iki 100,000 dol.__
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sodai Security 

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



Tautos šventės minėjimas
Stasės Gofensienės vadovau

jama Martyno Jankaus šaulių 
kuopa Brocktone rugpjūčio 27 
Sandaros salėje Brocktone su
rengė Tautos šventės minėjimą. 
Jame apie Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune atkūrimą kalbė
jo prof. Liucija Baškauskaitė,

Vilniaus 89 specligoninė, kuri gydo ir prižiūri tik partijos žmones ir aukštuosius rink
tinius valdininkus. Prieš tas ligonines kyla balsai, kad nereikia privilegijuotos klasės. 
Į demonstracijas įsijungia ir vaikai — Ligoninė visiems. Nuotr. V. Kapočiaus

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGA 
PROTESTUOJA DĖL TSKP CENTRO KOMITETO 
PAREIŠKIMO APIE PADĖTĮ PABALTYJE

melagingas. Priešingai viena 
mūsų nepriklausomybės sąlygų 
yra geri, kaimyniški santykiai su 
TSRS ir rusų teisė pasirinkti gy
venamą vietą.

Vadinasi, grėsmė mūsų tautos 
egzistencijai gali kilti tik iš vieno 
šaltinio — iš paties TSKP CK, 
kuris faktiškai apie tai mus ir 
įspėjo. TSKP CK, kviesdamas 
respublikos valdžią tapti 
padėties šeimininkais ir imtis 
“ryžtingų bei neatidėliotinų 
priemonių apvaldyti pertvarkos 
Pabaltijyje procesą nuo ekstre
mizmo destruktyvių, kenksmin
gų tendencijų” faktiškai duoda 
jai nurodymą uždrausti politinę 
opoziciją, neformalią opozicinę

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sąjunga vertina TSKP CK pa
reiškimą, kaip atvirą iššūkį lietu
vių, latvių, ir estų tautų taikiems 
siekimams, kaip grąsinimą šių 
tautų valstybinės nepriklauso
mybės siekimą neteisėtai numal
šinti karine jėga, kaip grėsmę 
pačiai šių tautų egzistencijai.

Pareiškiame iškraipoma tikro
ji Pabaltijyje vykstančio tautinio 
atgimimo prasmė. Tarybiniams

antinacionalistines nuotaikas, lo
zungus, provokuoja neatsakin
gus veiksmus, stumia į kažkokią 
katastrofą. Nacionalistai esą ne
teisėtai skelbiasi tikrųjų tautinių 
interesų reiškėjais.

Toks padėties Pabaltyje vaiz
davimas neatitinka tikrovės. 
Faktai iškraipomi, prieštarauja
ma sveikam protui, klaidinami 
tiek TSKP nariai, tiek visa TSRS 
visuomenė.

žmonėms primetama nuomonė,
esą Pabaltijo tautos — tai abejin- Tautinis atgimimas Pabaltyje 
gos savo isTornat^ tarnsjos-Jr^Mt-^^^vo tokį masinį, visa apimantį 
tĮklioš-mases',, gūžias egoistiniais' jis jau prakfišlcai ne-
tikslais kursto neatsakingos ek- gali būti kokių nors kurstytojų 
stremistų ir nacionalistų veiklos rezultatas, siekiąs atsta- 
grupės. Esą jie masėms prime- tyti valstybinę nepriklausomy- 
ta antirusiškas, antitarybines ir bę, kurią TSRS 1940 metais ne-

A. A.
PETRUI AUSIEJUI

mirus, reiškiame užuojautę dukrai Ritai, sūnui Linui 
Ir kartu liūdime.

LB Cape Cod apylinkės 
valdyba ir nariai

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems, prisiminusiems A.A. VE

RONIKĄ GINTAUTIENĘ - ŠLAPELYTĘ maldomis, žodžiu 
ar užuojautomis.

Brolis Petras su šeima

PADĖKA
Rugpjūčio 27 mirus mūšy globotlnlul a.a. Juozui 

Jackūnui, susllaukšme daug moralinės paramos, 
užuojautos Ir pagalbos iš velionio draugų Ir pažjsta- 
mųjŲ.

Dėkojame Šv. Kazimiero lietuvių parapijos admi
nistratoriui kun. Antanui Bertašlul už velionio lanky
mu namuose ir ligoninėj. Sakramentų sutelkimų, mal
das laidotuvių namuose, mišias ir pamokslų bažnyčio
je Ir palydėjimų J kapines. Dėkojame Mr. Eric Houghton 
už vargonavimų ir lietuviškas giesmes pamaldų metu.

Dėkojame Sv. Kazimiero parapijos Ir LB Paterso- 
no apylinkės nariam Ir visiem jo draugam Ir pažjsta- 
miem, atvykusiem su juo atsisveikinti laidotuvių na
muose, dalyvavusiam pamaldose, palydėjusiam j ka
pines, užprašiusiam už jo vėlę mišias ar papuošuslem 
jo karstų gėlėmis.

Širdinga padėka Mr. & Mrs. Mecionls, Antanui Ma- 
slonlul, Mr. Joseph Jacobus, Mr. George Yesolitls Ir 
Kazimierui Jankūnui už jų visokeriopų pagalbų tvar
kant laidotuvių reikalus.

Marta Iškeliūnienė ir šeima

teisėtai likvidavo—pagrindinius 
lietuvių, latvių ir estų tautų sie
kis. Todėl šios tautos remia tuos 
politinius judėjimus, kurie kovo
ja už šio siekio realizavimą. Ir 
priešingai, niekada nebus popu
liarios tos partijos, kurios nepai
so tautos lūkesčių!

Ne kieno nors kurstomi, o sa
vo iniciatyva žmonės masiškai 
buriasi į įvairias organizacijas, 
dalyvauja taikiose neparlamenti- 
nėse protesto akcijose, rašo į ne
formalią spaudą. Jie visiškai pri
taria LTSR aukščiausiosios tary
bos komisijos išvadoms apie Lie
tuvos priėmimą į TSRS 1940 me
tais neteisėtumą. Tai liudija ir 
jau surinkti pusantro milijono 
parašų po reikalavimu likviduoti 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
pasekmes.

Niekam nepavyks užgniaužti 
Pabaltijo tautų veržimosi į tau
tinę nepriklausomybę, kurią turi 
visos pasaulio tautos.

TSKP CK dokumente iškrai
poma reali padėtis, esą kyla iš 
masinių susirėmimų gatvėse, o 
jų pasekmės būtų baisios mums. 
Nei vienoje Pabaltijo respubliko
je nebuvo nei stichinių demon
stracijų, nei suiručių gatvėse, 
nei tarpnacionalinių susirėmi
mų, nei teisėtų šio krašto gyven
tojų streikų, reikalaujant desta
bilizuoti politinę padėtį. Priešin- 
gai-politinės jėgos gyventojus 
kvietė saugotis provokacijų, būti 
drausmingiems ir santūriems.

“Baltijos Kelio” akcijos, kurio
se rugpjūčio 23-ją visose trijose 
respublikose dalyvavo nemažiau 
kaip du milijonai įvairių šio kraš
to tautybių žmonių, metu buvo 
palaikoma tvarka ir organizuotu
mas. Taip vyksta visos masinės 
akcijos, tačiau TSKP CK savo pa
reiškime melagingai tvirtina, esą 
rugpjūčio 23-ją organizatoriai 
stengėsi sukelti isteriją.

Tokius pareiškimus mes laiko
me sąmoningu TSRS gyventojų 
klaidinimu. Aišku, kad pareiški
mas ruošia dirvą rimtesnėms 
provokacijoms. Jame tvirtina
ma, esą jeigu dabartinė įvykių 
eiga nebus sustabdyta, gali įvyk
ti katestrofa, gręsianti netgi Pa
baltijo tautų gyvybingumui. Mo
tinas kviečiame pagalvoti apie 
vaikų likimą ir 1.1.

Kodėl turėtų įvykti katastrofa? 
■Mes teisėtai siekiame valsty
binės nepriklausomybės, esant 
stabiliai politiniai padėčiai ir ra
miai, operatyviai situacijai parla
mentinėmis ir taikiomis neparla- 
mentinėmis priemonėmis. Tvir
tinimas, esą mes vienu metu sie
kiame nutraukti visus ekonomi
nius ryšius su TSRS, deportuoti 
rusų tautybės gyventojus, yra

spaudą, uždrausti opozicijai 
rengti mitingus ir demonstraci
jas, o masinio nepaklusnumo at
veju nesvyruojant atidengti 
ugnį, pralieti savo respublikos 
gyventojų kraują. Štai ką reiškia 
kvietimas motinoms^ pagalvoti 
apie savo vaikus.

Tačiau mūsų jau neįbauginsi
te. Mes turime visišką moralinę 
ir juridinę teisę į valstybinį sava
rankiškumą. Mūsų pusėje tarp
tautinė teisė ir bendražmogiškos 
moralinės normos. Pabaltijo tau
tos niekuomet neužmirš negir
dėtos neteisybės ir piktadary
bių, padarytų šalies, vadinančios 
savt^TSRS, ir santvarkos, vadi
nančios save socializmu. Būtent 
šitaip reikia suprasti tai, kas pa
reiškime demogogiškai vadina
ma antitarybinėmis užmačiomis.

Kaip tik todėl nei viena Pabal
tijo tauta niekuomet nesutiks su 
žeminančia TSKP “platforma”- 
nationaliniu klausimu. Būtų be
protybė imtis bet kokių kraš
tutinių priemonių Pabaltijyje. 
Tai nutrauktų gamybos procesą, 
sąlygotų tarptautinę TSRS izo
liaciją. Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjunga kviečia TSRK 
CK neiti šiuo keliu, netęsti Sta
lino nusikaltimų žmogiškumui. 
Mes prašome nutraukti melagin
gų, šmeižikiškų prasimanymų 
srautą TSKP CK spaudos orga
nuose ir suteikti visiems politi
niams judėjimams už Lietuvos 
nepriklausomybę ir analogiš
kiems kitų respublikų judėji
mams teisę reikšti savo nuo
monę sąjunginėje spaudoje.

Prašome neiti valstybinės be
protybės keliu. Pabaltijo respu
blikų nepriklausomybės klausi
mą turi spręsti šių respublikų 
tautos be jokio kišimosi iš išorės.

Lietuvos Demokratų Partija
■ Lietuvos Laisvės Lyga
Lietuvos Tautinio Jaunimo 

Sąjunga “Jaunoji Lietuva”

Lietuvos Krikščionių Demok
ratų partija

Politinių Kalinių Gelbėjimo 
Komitetas

Lietuvos Helsinkio grupė.

kuri buvo nuvykusi į Lietuvą da
lyvauti konferencijoje, svarsčiu
sioje atkūrimo galimybes ir lai
svojo pasaulio lietuvių profeso
rių įsijungimą į reikalingų dėsty
tojų skaičių. Po jos pranešimo 
parodytas filmas iš VHI-sios tau
tinių šokių šventės Kanadoje, o 
taip pat pateiktos video ištraukos 
iš įvairių televizijos kanalų, at
skleidusių paskutinius įvykius 
Lietuvoje.

Juozo Matero auka
Papildomus 500 dol. į Fulgen- 

to ir Marijos Janonių stipendijų 
fondą, veikianti Lietuvių Fonde, 
per Laisvės Varpą įnešė Juozas 
Materas iš Califomijos, Marijos 
Janonienės iš Brocktono sūnus. 
Tai gražus pavyzdys, kaip galima 
ir reikia jaunesniajai ir vidurinia
jai mūsų kartai jungtis į lietuviš
ką veiklą. Juozas Materas yra 
daugelio lietuviškų organizacijų 
rėmėjas. Sunkiomis sąlygomis 
baigęs mokslus šiame krašte, jis 
neužmiršta, kad kiekvienam rei
kia prisidėti prie lietuviškų rei
kalų.

Susitikimas su skautais 
iš Lietuvos

Brutenio ir Irenos Veitų sody
boje Miltone, rugpjūčio 2 įvyko 
susitikimas su skautų vadovais iš 
Lietuvos. Svečiai dalyvavo Ryti
nio Atlanto pakraščio lietuvių 
skautų stovykloje. Jais buvo Ri
mantas Ulevičius, vyriausias 
skautininkas; Laimonas Daujo
tas, vyriausiojo skautininko pa
vaduotojas; Monika Girdytė, vy
riausios skautininkės pavaduoto
ja; Lukrecija Malkevičienė, 
Kauno rajono skaučių atstovė ir 
kiti. Į susitikimą su jais buvo at
vykęs taip pat latvių skautų Bos
tono apylinkės vyriausias skauti
ninkas Vile Treimonis.

Pokalbio metu paaiškėjo, kad 
jau nuo 1988 lapkričio mėn. Lie
tuvoje atgaivinta skautų sąjunga. 
Dabar joje yra užsiregistravę 
1,500 skautų. Norinčių būti 
skautais yra ir daugiau, bet vado
vybė nustatė ribas. Vadovybės 
nuomone, svarbiau kokybė, ne
gu skaičius. Daugiausia skautų 
yra Vilniaus ir Klaipėdos mies
tuose.

Rimantas Ulevičius pagrindi
nis skautų organizatorius, yra 
taip pat Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio narys. Lietuvos skautų 
geras darbelis — tai dalyvavimas 
demonstracijose, Sąjūdžiui pa
rašų ar lėšų rinkimas ir kiti pa
našūs darbai, susiję su aktualiais 
Lietuvos reikalais.

Lietuvos skautai jau ruošiasi 
1993 jubiliejinei stovyklai Lietu
voje, o kurią tikisi sutraukti lie
tuvius skautus iš viso pasaulio.

Prasmingas mirusio įamžinimas
Cape Code rugpjūčio 25 miru

sio Petro Ausiejaus šerręenyse 
lankytojai suaukojo 545 dol. Jo 
įamžinimui Lietuvių Bendruo

menės paskelbtame vajuje 
padėti kovojančiai dėl savo 
laisvės Lietuvai. Pagal tą inašą 
Petras Ausiejus tampa to vajaus 
mecenatu. Tai prasmingas miru
siojo įamžinimas lietuvių tautos 
pastangose atgauti išplėštą Lie
tuvos laisvę.

Pakeista pamaldų tvarka
Norvvood, Mass., Sv. Jurgio- 

lietuvių parapijos bažnyčioje pa
keistas mišių aukojimo laikas. 
Pradedant rugsėjo 17 lietuviškos 
pamaldos toje bažnyčioje bus 8 
vai. ryto, o antros mišios angliš
kai — 11 vai. ryto. Parapijos kle
bonas kun. Vincas Valkavičius 
kviečia visus Nonvoodo ir apy- 
linės Lietuvius prisiderinti prie 
naujos mišių tvarkos ir gausiai 
dalyvauati sekmadieniais lietu
viškose pamaldose.

Talentai ir spauda 
koncerte

Kaip visuose Laisvės Varpo 
renginiuose, taip ir šiemet, spa
lio 1 d. 3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
įvykstančiame rudens koncerte 
veiks lietuviškos spaudos stalas 
su įvairiais leidiniais — knygo
mis, žurnalais ir laikraščiais. Mi
nimą lietuviškos spaudos stalą 
tvarkys Antanas Šeduikis iš 
Brocktono, kuris uoliai platina 
lietuvišką spaudą.

Koncerte meninę programą 
atliks dainininkė Laima Raste- 
nytė-Lapinskienė, jaunas smui
kininkas Aras Lapinskas ir kom
pozitorius — pianistas Darius 
Lapinskas. Programos visų nu
merių atliekime dalyvaus visi 
trys minėti menininkai. Tai bus 
retas trio pasirodymnas. Bene 
prieš 10 metų jie jau yra daly
vavę Laisvės Varpo surengto 
koncerto programos atlikime.

RENGINIAI
Spalio 1 d. 3 v. popiet So. Bos

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

Spalio 8 d. 3 vai. popiet Lietu
vių Kluo trečio aukšto salėje H. 
Nagio poezijos rečitalis. Gintarų 
paroda. Rengia LTI skyriaus val
dyba.

Spalio 28 d. 7 v. v. Maironio 
Parke Shrewsbury, prie Wor- 
cesterio, Lietuvos Šaulių S-gos 
70 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Naujosios Anglijos šaulių 
Trakų rinktinė.

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

Lapkričio 26 d., So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje Lietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjimas. 
Rengia LKVS-gos Ramovės Bo
stono skyrius.

Gruodžio 3 d. rankdarbių 
mugė. Rengia Bostono LTI sky
riaus tautodailininkai.

BRUK Bv mnil
Pastoge pairi bath 10095

— Vaikų knygų mugėje, kuri 
vyko balandžio mėnesį Italijoje, 
Bolonijos mieste, dalyvavo it 
Lietuvos autorių teisių agentū
ros viršininkas Jonas Leikauskas. 
Dailininko Kęstučio Kaspera
vičiaus darbais susidomėjo JAV 
leidykla “Harcourt, Brace, Jova- 
novich”, Leonardo Gutausko 
knygelę Dangaus kalvis 
Perkūnas paprašė atsiųsti JAV 
leidykla “Orchard Books”. Susi
domėta ir kitais lietuvių iliustra- 
torių darbais.

Thct's uutat BRnKinG-BVHnnilB 
□reltnl, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paitu So. Boston Savings _

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban
ke ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. JOsų skintą gavąa, bankas tuoj j-
-7^5 \ traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini-

jĮĮgO procentus, ----- ?
ES ig leidžiamus įstatymų. \ 
ęp lengvo taupymo bo- .»

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 288-2500



DARBININKAS DAILĖS PARODA - 
“ATGIMUSI LIETUVA

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Vyskupavimo penkerių metų 
sukaktį vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, paminėjo rugsėjo 14. 
Vyskupu buvo paskirtas 1984 
birželio 1, konsekruotas rugsėjo 
14 Portlande, Maine. Apsigy
venęs pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne, jis atliko daugelį ke
lionių, aplankė viso pasaulio lie
tuviškas kolonijas, lankėsi ir 
Lenkijoje, ir taip pat ir Lietuvo
je, aptvarkė lietuviškų parapijų 
reikalus, rūpinosi lietuviška sie
lovada. Rugpjūčio mėnesį buvo 
išvykęs atostogų į Vokietiją ir 
svečiavosi pas vysk. A. Deksnį, 
taip pat lankė ir Vokietijos lietu
vius.

Iš Lietuvos atvykusioms skau
tų vadovams rugsėjo 17, sekma
dienį, 3 v. popiet Kultūros Židi
nyje, rengiamas priėmimas. Šie 
skautai svečiavosi Amerikoje ir 
rugrėjo 19 grįžta atgal į Lietuvą. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Pageidaujama, kad skautai ir 
skautės atvyktų uniformuoti.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
grožinės literatūros premija už 
1988 metais išleistą geriausią 
knygą bus paskirta šį rudenį. į 
vertinimo komisiją pakviesta: 
Leonardas Andriekus, Kotryna 
Grigaitytė, Nelė Mazalaitė, 
Leonas Lėtas, Vytautas Voler- 
tas. Sudaryta 1988 metais išleis
tų knygų sąrašas. Premija — 
2000 dol. Jo mecenatas Lietuvių 
Fondas. Premija bus įteikta Chi- 
cagoje kūrybos ir mokslo simpo
ziumo metu.

Jonas Sakas, ekonomistas, gy
venąs Chicagoje, lankosi New 
Yorke ir svečiuojasi pas Juozą 
Giedraitį. Jo palydėtas, aplankė 
Darbininko redakciją ir papasa
kojo, kaip jis surinko Lietuvos 
seimų stenogramas bei protoko
lus ir juos ziraksiniu būdu at
spausdino. Visas projektas turi 
per 15,000 lapų. Seimo steno
gramos nyko, jų popierius 
trupėjo. Kad jos išliktų ateičiai, 
jis kruopščiai surinko visų pen
kių seimų stenogramas, surado 
tokia įmonę, kurį jam prieinama 
kaina atspausdino. Jonas Sakas, 
gyvendamas Vokietijoje, buvo 
Aidų žurnalo leidėjas.

Filmai iš rugpjūčio 23 demon
stracijų Lietuvoje — Rankų 
grandinė — bus rodomi rugsėjo 
17, šį sekmadienį, 7 v. v. Kultū
ros Židinyje. Komentarus pada
rys ir apie įvykį kalbės Edvinas 
Butkus, Vilniaus radijo direkto
rius. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti.

Ui

Demonstracijos rugpjūčio 23 New Yorke prieš Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašy
mą. Demonstracijos vyko visą dieną prieš Jungtines Tautas. Už plakato stovi K. Joseph 
Curtin, prie antro plakato — Austėja. Ant žemės padėtas juodas karstelis ir apstatytas
vigilijos žvakutėm. Nuotr. L. Tamošaičio

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

1-----------------------------------
Spaustuvė.........(718)827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718)827-7932 
Salė (kor.)......... (718)827-9645
Salės adm..........(718) 235-8386

Eugenija Klupšienė-Čepu- 
lytė mirė rugsėjo 8 Matulaičio 
namuose Putname. Buvo 92 
metų amžiaus. Liko sūnus Vai
devutis Klupšas su šeima Toron
te ir dukraitė Vida Matusaitienė 
su šeima N. Jersey. Nepriklau
somos Lietuvos laikais, velionė 
gyveno Šiauliuose, kur jos vyras 
buvo gimnazijos direktorius.

Tėv. Leonardas Andriekus,
OFM, rugsėjo 9 išvyko į Lietu
vą, savaitei sustos Vilniuje, pa
skui lankysis Kaune, Telšiuose, 
Kretingoje ir savo tėviškėje 
Barstyčiuose, kur gyvena jo bro
liai. Į New Yorką grįžta spalio 1.

Dail. Kazimiero Žoromsldo 
paroaa rugsėjo 8 atidaryta 
Maskvoje. Dailininkas ilgus me
tus gyveno New Yorke, į Lietuvą 
išvyko prieš trejetą metų.

N. Y. Alto posėdis įvyko 
rugsėjo 12 Kultūros Židinyje. 
Dalyvavo ankstesnieji Alto na
riai ir taip pat eilė naujų, įvairių 
organizacijų atstovų. Nutarė su
rengti Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą.

Vysk. P. Baltakis, OFM, šią 
savaitę dalyvavo Kunigų Vie
nybės seime, kuris buvo seserų 
vienuolyne Putname.

Alfonsas Marcelynas buvo su
negalavęs, buvo paguldytas ligo
ninėje, kur jam padaryta opera
cija.

Kun. Vytauto Palubinsko nau
jojo Apreiškimo parapijos klebo
no, pagerbimo pietūs suruošti 
rugsėjo 10 Apreiškimo parapijos 
mokyklos didžiojoje salėje. Atsi
lankė apie 180 žmonių, buvo 
puikus maistas, bet salėje buvo 
nepaprastai karšta, per 100 laips
nių. Pasakyta eilė sveikinimo 
kalbų. Plačiau kitame Darbinin
ko numeryje.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
rugsėjo 15 išskrido į Los Ange
les, Calif., kur rugsėjo 16 palai
mins moterystės ryšį tarp muz. 
Viktoro Ralio iš New Yorko ir 
Marytės Šalinskienės brolio An
tanaičio dukros Wendy. J šias iš
kilmes iš New Yorko išvyko taip 
pat ir Marytė Salinskienė bei Jo
nas Adomėnas.

Parsiduoda namas Brookly
ne, Canarsie sekcijoje, turįs 6 
kambarius ir rūsį. Du įėjimai 
priekyje ir iš galo. Kaina 
140,000. Skambinti 718 - 346 
- .5000 tarp 8:30 ryto ir 5:00 vaka
ro.

Rugsėjo 23 ir 24 dienomis 
Kultūros Židinyje Brooklyne rengia
ma tokio plataus masto paroda, ski
riama Atgimusiai Lietuvai. Joje da
lyvauja tapytojai ir grafikai iš Lietu
vos.

Tai bus tikrai reta proga pamatyti 
niekur dar nematytus kūrinius, susi
pažinti su naujais, jau Lietuvoje pa
garsėjusiais dailininkais.

Tai būtų lyg žalios šviesos signalas 
ateinančioms parodoms. Savo eilės 
laukia fotografų, skulptorių, liaudies

“Lietuvos atsiminimų” radijo 
valanda, vadovaujama prof. J. 
Stuko, nuo spalio pradžios bus 
girdima nauju laiku. Šiuo metu 
ji girdima kiekvieną pirmadienį 
nuo 6 iki 7 v.v. 89.5 FM banga. 
Po trijų savaičių pertraukos Mu- 
sic of Lithuania vėl transliuoja
ma. Tikimasi, kad Seton Hali 
universiteto stotis lietuviškai 
progamai paskirs dvi valandas 
laiko.

10 METŲ DARBO
L. R. ŠALPOJE

Rugsėjo 8 suėjo 10 metų, kaip 
į Liet. Religinę Šalpą atėjo dirbti 
Gintė Damušytė. Ji buvo ką tik 
baigusi aukštuosius mokslus, at
vyko tik laikinai patalkinti, bet 
čia ir paliko, nes ją sulaikė 
skubūs ir labai reikalingi darbai. 
Pradėjus organizuoti Lietuvių 
Informacijos Centrą prie Liet. 
Religinės Šalpos, ji paskirta jo 
vedėja, labai sumaniai išvystė in
formaciją, keliavo į kitus kraštus, 
keliavo net po Sovietų Sąjungą. 
Europos kraštus, išplėtė ir pro
fesionaliai įtvirtino lietuvių in
formaciją. Lietuviškoji spauda ir 
visuomenė jai dėkoja už tokį 
rūpestingą ir pasiaukojimo pilną 
darbą.

Marijona Skabeikienė, kiek 
anksčiau be atlyginimo pradėjo 
talkinti Liet. Religinei Šalpai, 
kaip nuolatinė tarnautoja į ją įsi
jungė prieš dešimtį metų, įsi
jungė porą dienų vėliau nei Gin
tė Damušytė. Ji čia dirba Liet. 
Religinei Šalpai ir Lietuvių In
formacijos Centrui.

Ji prisidėjo prie įstaigos iš
plėtimo ir patobulinimo. Pasi
darė kompiuterių specialistė, 
sudarė lietuvišką raidyną ir tuo 
kompiuteriu jau atlieka įvairius 
sudėtingus rinkimo darbus.

Ji taip pat su pranešimais 
važinėja po kitus miestus ir sie
kia tolimesnius kraštus. Ir jai 
dėkojame už tą puikų pasiauko
jimo kupiną darbą.

Sukakties proga sveikiname 
šias abvi uolias visuomeninės 
veiklos pareigūnes.

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

meistrų darbai. Lietuva trokšta 
abiem pusėm naudingų kontaktų su 
išeivija.

Kviečiame aplankyti šią parodą! 
Kviečiame prisidėti prie šio renginio 
visus lietuvius, mylinčius ir supran
tančius meną. Deramas jūsų dėme
sys suteiks vilčių Tėvynėje besidar
buojančiai kūrybinei inteligentijai.

Paroda lankoma šeštadienį nuo 12 
vai. iki 10 v.v., sekmadienį nuo 1C 
v. r. iki 5 v. popiet.

Parodos atidarymas — šešta
dienio vakare 7 v. v. Atidarymo 
žodį tars ilgametis parodų New 
Yorke organizatorius Paulius 
Jurkus.

Parodą rengia ir visus atsilan
kyti kviečia J. Shor International 
Antique, Ine.

Antanas Samalionis, gyvenąs Linden, N.J., radijo mėgėjas; 
kai jachtos plaukė per Atlantą, dažnai su jomis kalbėjosi. Jis 
palaiko radijo ryšį su Lietuva. Lietuvos radijo tinkle žinomas 
kaip Antanas iš New Jersey. Šį radijo siųstuvą operuoja jau 
nuo 1926 metų. Jo stotis turi kodo numerį W2BFL. Dažniau
siai jis kalba su Jonu iš Šaulių — UP1BZZ.

STALINO ĮPĖDINIAI NEBAGALĖS IGNORUOTI 
LIETUVIŲ TAUTOS LAISVĖS TROŠKIMO

(atkelta iš 4 psl.)

Rugpjūčio 23 d. slaptasis proto
kolas pakeičiamas ta prasme, kad 
Lietuva perleidžiama Sov. Są
jungos įtakos sferai.

Kada Numbergo teisme Rib- 
bentropas buvo užklaustas, ko
kiais sumetimais tas padaryta, tai 
jis atsakė, kad Stalinas pasakęs 
— arba jis gauna Lietuvą arba 
važiuok namo... Stalinui per
leidęs Lietuvą Ribbentropas 
buvo nuteistas ir pakartas, o Sta
lino įpėdiniai dar ir dabar nėra 
grąžinę Lietuvai neteisėtai iš jos 
išplėštos laisvės.

Nors rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 

__ JAV senatorius Al Amato, 
atstovaująs New Yon.ui, Rib- 
bentropo-Molotovo pakto 50 
metų sukakties proga išleido at
sišaukimą, pabrėždamas nacių ir 
komunistų grubų Pabaltijo kraš
tų užpuolimą bei ragindamas 
amerikiečius visomis galimomis 
priemonėmis prisidėti prie Pa- 
baltiečių kovos už laisvę.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos suvažiavime, kuris 

'vyko rugsėjo 2-3 Oak Brook, 111., 
iš New Yorko Lietuvių Gydytojų 

£ ir Dantų Gydytojų Draugijos da
lyvavo dr. V. Avižonis, dr. K. 
Paprockaitė-Šimaitienė, dr. R. 

*Ciurlienė ir dr. D. Saldaitytė.
Gera proga: norite pasiųsti pi

nigų į Lietuvą 1 dol. 9 rubliai 
kursu. Skambinkite 203 454- 
9801.

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 maš 
nas ir vaistus siunčiame į Lieti 
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.

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

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

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

28 d. slaptais susitarimais Lietu
vos likimas jau buvo išspręstas, 
bet tuometinis Hitlerio sąjungi
ninkas Stalinas leidosi į eilę ci- 
niškai apgaulingų manevrų. Pir-
miausia pasiūlė, geriau sakant iš
reikalavo, pasirašyti savitarpio
pagalbos sutartį su Vilniaus 
grąžinimu ir sovietų karinių ba
zių įvedimu į Lietuvos teritoriją.

Vėliau apkaltino Lietuvos vy
riausybę raudonarmiečių grobs
tymu kol, pagaliau, įteikė ulti
matumą įsileisti neribotą skaičių 
raudonarmiečių, kurie įvedė ga
lutiną Lietuvos okupaciją. Lyg 
tai to būtų negana, suvaidinama
seimo rinkimų komedija, taria- po-Molotovo paktu.
mai išrinktasis seimas 1940 lie- Anksčiau ar vėliau ateis laikas, 
pos 21 nubalsuoja įstoti į Sovietų ttkad Stalino įpėdiniai nebegalės 
Sąjungą, išrenka delegaciją, kuri ignoruoti lietuvių tautos valios, 
vyksta į Maskvą maldauti, kad reikalaujančios atitaisyti Stalino- 
priimtų. Rugpjūčio 3 d. vadina- Hitlerio smurtą.

NEW BRITAIN CONN.

Lietuvių parapijos veikloje
Šv. Andriejaus lietuvių para

pijos 12-tas renginys rengiamas 
šį rudenį. Visa programa vyksta 
lietuvių bažnyčios salėje.

Pernai mes pataisėme bažny
čios stogą. Iš šio renginio gautą 
pelną panaudojome bažnyčiai 
remontuoti. Dar mes prašėme 
parapiečių, kad kiekvienas 
asmuo duotų po 200 dol. Šį pro
jektą užbaigėme, bet mums dar 
reikia nedidelės sumos viską ap
mokėti.

Pradėsime rugsėjo 29, penk
tadienį, 6:30 įvyks arklių lenkty
nių naktis. Bus itališko maisto 
vakarienė, po jos galėsime 
žiūrėti arklių lenktynių filmus ir 
eiti lažybų.

Spalio 1, sekmadienį, bažny
čios salė atrodys kaip modemus 
restoranas, kur mes parduosime 
pusryčius. Pradžia 9 v. r.

Spalio 7, šeštadienį, mes ren
giame metinį bazarą. Pradžia vi
dudienį. Žmonės galės nusipirk
ti lietuviško, itališko, prancūziš
ko ir lenkiško maisto. Bus įvairių 
pramogų, taip pat ir pramogos 
vaikams.

Spalio 14, šeštadienį, įvyks 
15-tas lietuvių vakaras — puota. 
Pradžia 6 v. v. Ruošiame įvairų 
maistą, įskaitant barščius, sūrį, 
kugelį. Bus pagerbti parapiečiai 
sulaukę 80 metų ir daugiau. 
Vėliau bus loterija ir šokiai, gro
jant “Starlights” orkestrui, 
įėjimo auka 7.50 dol. asmeniui. 
Vietas reikia rezervuoti iki spalio 
9 d.

Kasmet mūsų žmonėms patin
ka aplankyti vaiduoklių namą, 
kuris bus atidaras penkis vaka
rus: spalio 21, 22, 27, 28, 29. 
Vaikams bus atidaryta spalio 31 
po 5:30 v. mišių.

Mūsų programa baigsis lap

masis sovietų parlamentas vie
ningai nubalsavo priimti.

Šiandien jau visas pasaulis 
žino, kad jokio savarankiško Lie- 
tuvos įstojimo į Sovietų Sąjungą
nebuvo. Lietuva tebėra okupuo
tas kraštas. Kaip pasaulio spauda 
praneša, vakar ir šiandien Lietu
voje vyksta prieš okupaciją nuk
reiptos milžiniškos demonstraci-
jos. Panašios demonstracijos 
vyksta Latvijoj ir Estijoj.

Vietoje lietuvių tautos balso 
iškausymo tokie Politbiuro tūzai 
kaip Jakovlev ir Falin dar ir da
bar drįsta teigti, kad Lietuvos 
pasidarymas Sovietų Sąjungos 
dalimi nesurištas su Ribbentro- 

kričio 5 d. vidudienį. Tada ren
giame suneštinį bufetą.

Rengimo komisijos nariai yra: 
klebonas kun. Jonas Rikteraitis
— pirmininkas, programų kny
gos Elizabeth ir Ona Rutkauskai, 
loterijos — Donald ir Violet 
Johnson, arklių lenktynių nak
ties — Kotrina Solka, vaiduoklių 
namo — Donald LeMay, bazaro
— Anthony Romerio, informaci
jos — Juozas Balčiūnas, lietuvių 
vakaro - Rose Zack ir Helen 
Nappi.

Visada mūsų rengiamas Šv. An
driejaus mėnuo ir lietuvių vaka
ras praėjo sėkmingai. Tikime, 
kad ir šiemet taip pat bus.

Juozas Balčiūnas

LB veikloje
Lietuvių Bendruomenės apy

linkė rugsėjo 30, šeštadienį, 6:30 
v.v. rengia vakarą bažnyčios 
salėje, 396 Church St.

Iš Bostono atvyksta sekstetas 
ir atliks dainų programą. Šo
kiams gros “Serenados” orkest
ras. Įėjimo auka—10 dol. Reikia 
atsinešti savo butelį. Salėje bus 
galima gauti pirkti maisto, 
sodės, ledų.

Kviečiame ne tik New Britai- 
no, bet ir visos plačios apylinkės 
lietuvius rugsėjo 30 apsilankyti 
LB apylinkės renginyje.

Juozas Balčiūnas

— Romo Kalantos byla bei 
visi su ja susiję 1972 - 1973 metų 
baudžiamieji dokumentai papil
domai tikrinami Vilniaus proku
ratūroje. Tos bylos peržiūrėjimo 
reikalavo įvairios žmonių 

grupės. Nutarta sudaryti spec
ialią teismo psichiatrinę eksper
tizę, tad nutarimas nutraukti šią 
bylą panaikintas. Komisija tirs iš 
naujo. Su byla gali susipažinti ir 
visuomeninių organizacijų atsto
vai, pateikę prašymą raštu.


