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MASKVA PER SAVAITĘ PAKEITĖ TONĄ
— Suklastotas Gotlando salos komunikato tekstas —

NYT rugsėjo 7 paskelbė žur
nalisto Bill Keller straipsnį, pa
vaizduojanti Lietuvos nuotaikas 
po Maskvos aštrių kaltinimų dėl 
nepažaboto nacionalizmo. Auto
rius nurodo, kad pakeliui į ne
priklausomybę esu daug varian
tų ūkiniam ir politiniam savaran
kiškumui pasiekti, bet paskutinį 
žodį tarsiu Baltai, bet ne Mask
va. Panaudoti karinę jėgų prieš 
Baltijos respublikas Maskvai 
daug kaštuotu pasaulinės opini
jos ir krašto vidaus atžvilgiu. Bal
tijos respublikų komunistų par
tijos, norėdamos turėti gyvento
jų pasitikėjimų ir laimėti įvyksia
nčius rinkimus, turės derintis 
prie jų siekimų.

Vengrijos komunistų partija 
slapta sudarė privačių korporaci
jų ir pavedėjai tvarkyti visus par
tijos valdytus viešbučius, vasar
vietes, mokyklų pastatus, kom
piuterių tinklus, garažus ir kt. 
Opozicija iškėlė, kad visa tai 
priklausė valstybei, o partija jais 
tik naudojosi be jokių mokesčių.

Lenkijos parlamentas tik vie
nam balsuojant prieš ir 13 susi
laikius, patvirtino min. pirm-ko 
Tadeusz Mazovviecki pristatytų 
23 narių ministerių kabinetų, ku- 
rio.LLministeriųpriklauso Soli
darumui, 4 komunistų partijai, 
4 ūkininkų susivienijimui, 3 de
mokratų partijai ir 1 nepriklau
santis.

Lenkijos min. pirmininkas 
Mazovviecki paragino jaunimų 
neemigruoti, bet dalyvauti kraš
to atstatyme, kreipėsi į Vakarus 
prašydamas ūkinės pagalbos ir 
pažadėjo palikti Lenkiją Varšu
vos pakto nariu.

US News & World Report 
žurnalistas rūgs. 11 išspausdino 
2psl. iliustruotų straipsnį “Persi
tvarkymas prieblandos zonoj”, 
kur pavaizduojamos Baltijos res
publikos, įsipainiusios į rizikingų 
išsilaisvinimo iš sovietų veiklų. 
Rūpesčio sudarų jose esančių sla
vų skaičiai. Pabrėžiama, kad iki 
šiol vykusiame laisvėjimo proce
se buvo išvengta riaušių, bet 
Maskvai paskutiniu metu 
pritrūkę šaltumo. Nurodoma, 
kad Maskvos kieta Unija jai suda
rytų daugiau problemų nes su
keltu Vakarų protestus, kurių 
Gorbačiovas negalįs sau leisti. 
Gorbačiovui pralaimėjus, bal
tam tektų susidurti su Maskvos 
konservatyviųjų gauja.

JAV apkaltino Somalijų, kad 
jos kariuomenė nužudė 5000 ne
ginkluotų Isaak giminės, kuri su
daro prezidento Sad Barre opo- 
ziacijos branduolį, žmonių.

Pabaltijo kraštai dominuoja 
pasaulinėje spaudoje. Rugsėjo 
10 New York Times rašė pirma
me puslapyje ir dar įdėjo veda
mąjį.

Savo vedamajame siūlo tiesiog 
neįgyvendinamą idėją — bū
tent, remti Pabaltijo kraštų pilną 
nepriklausomybę ir tuo pačiu 
remti Gorbačiovų, siekiant pert
varkos ir atvirumo sovietinėje 
imperijoje.

Tokia laikraščio pozicija yra 
keista ir didelė nesąmonė, nes 
Gorbačiovas yra aiškiai ir katego
riškai pasisakęs prieš Pabaltijo 
nepriklausomybę — atsiskyrimą 
iš Sovietų Sąjungos, tad kaip gali 
remti Gorbačiovų ir tuo pačiu 
laiku Pabaltijo nepriklauso
mybę.

Šiaip New York Times dėme
sys Pabaltijo kraštams yra tikrai 
svarbus. Apie juos rašo ir rašo, 
ir visada palankiai.

Praeitos savaitės pradžioje 
Gorbačiovas kategoriškai pasi
sakė prieš laisvėjimo procesų Pa
baltijo kraštuose. Tai esančios 
nacionalizmo bacilos, jų veiks
mai gresia viso krašto gerovei, 
tai, esą vidaus krašto priešų 
yeiksmai. Jie gali kraštą privesti 
•net prie civilinio karo.

Tačiau savaitės bėgyje jo tonas 
pasikeitė?' Rugsėjo 13 jis pasi
kvietė į Kremlių Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos kompartijų vado
vus ir su jais gana draugiškai 
kalbėjosi. Atrodo, jis ieško kom
promisų — nenori užgniaužti 
pabaltiečių laisvėjimo, tačiau 
nenori ir paleisti nuo sovietinės 
grandinės.

Jis pažadėjo pabaltiečių kom
partijų vadams progresyvių tau
tiškumo programų, duoti jiems 
daugiau nepriklausomybės nuo 
centro, tačiau perspėjo, kad 
būtų didelė istorinė klaida su
silpninti tarybinę komunistų 
partijų, atskiriant nuo jos pabal- 
tiečius. O prie to kaip tik, atro
do, einama.

Puola Sąjūdžio pirmininką
Rugsėjo 13 Maskvos Pravda 

atspausdino straipsnį, kuriame 
stipriai puola Sąjūdžio pirminin
kų prof. Vytautą Landsbergį už 
bendradarbiavimą su užsienio 
informacijos priemonėmis. Ban
do įrodyti V. Landsbergio veid
mainystę, vieną kalbant ir dekla
ruojant Lietuvoje, kitaip kalbant 
užsienyje.

Pravdos korespondentas be
veik isteriškai pateikia Vyt. 
Landsbergio straipsnį, pavadin

tą “Lietuvos laisvės manifestas”, 
atspausdintą Washington Post 
laikraštyje rugpjūčio 20 d. Ko
mentuoja šio straipsnio kone 
kiekvienų eilutę.

Pravda sako, kad galima ir 
daugiau panašių straipsnių pa
teikti. Štai viena citata iš Prav
dos straipsnio “Vargu ar lietuvių 
tauta pritars jo ryšiams, koketa
vimui su reakcinės organizacijos 
ir Lietuvos nacionalistų organi
zacijų vadovais, su kuriais bend
rauja Sąjūdžio atstovas, pasi
rašęs deklaracijų, kurioje iš 
esmės keliamas reikalavimas dėl 
respublikos išėjimo iš Tarybos 
Sąjungos”.

Čia autorius kalba apie Got
lando salos deklaracijų. Šiame 
straipsnyje Landsbergis kaltina
mas nuslėpęs faktų, kad pasirašė 
ir angliškų deklaracijos tekstų, 
kuriame yra įrašyti žodžiai “so
vietų okupuotoje Lietuvoje”. 
Pravda išspausdino ir to teksto 
kopijų su visais parašais.

Vilniaus radijas, komentuoda
mas šį straipsnį meta gana aštrų 
kaltinimų apie šios deklaracijos 
.sufalsifikuotų tekstų. Per radijų 
kalbėjo: "Negalima patikrinti, 
kaip angliškame deklaracijos 
tekste atsirado vienas lietuviškas
sakinys “Viso-pasaulio lietuvių
gyvybinis tikslas yra nepriklau
somos Lietuvos valstybės atkūri
mas”. >

Sov. S-gos prezidento Gor
bačiovo opozicijos vienas vadų 
Boris N. Jelcin atvyko vizito į 
JAV, kur jį priėmė prezidentas, 
valst. sekretorius ir aukšti pa
reigūnai bei finansininkai.

Vatikanas paskelbė, kad pre
zidentas Gorbačiovas atsiuntęs 
popiežiui laišką, pageidaujantį 
pagerinti tarpusavius santykius. 
Ta proga Sov. S-gos ambasado
rius Italijai pareiškė, kad po
piežius Jonas Paulius II priim
siąs Gorbačiovą pastarajam lan
kantis Italijoje.

JAV ir kitos valstybės atmetė 
Izraelio raginimą pagerinti pa
lestiniečių stovyklų Izraelio oku
puotose arabų žemėse būklę, nes 
Izraelis ne rodąs noro spręsti pa
lestiniečių problemos iš pagrin
dų.

Paprašytas pakomentuoti šį 
straipsnį Pravdoje ir skelbiamų 
deklaracijų Tarybų Sąjungos 
liaudies deputatas savaitraščio 
Gimtasis kraštas redaktorius Al
gimantas Čekuolis Lietuvos ra
dijui pasakė, kad šis dokumento 
tekstas yra falsifikuotas. Visiems 
žinoma, kad buvo pasirašytas tik 
lietuviškas tekstas be žodžių, 
kad Lietuva okupuota. A. Če
kuolis sako, kad falsifikatų su an
glišku tekstu, kuriame įrašyti šie 
žodžiai, padarė Vliko pirminin
kas dr. K. Bobelis. Pagal Če- 
kuolį, Vliko pirmininkas sufalsi
fikavo svarbų dokumentų, ir tų 
sufalsifikuotų dokumentų at
spausdino maskvinė Pravda

Tai yra grynas Maskvos melas, 
perduotas A. Čekuolio lūpomis. 
Kad Maskva yra specialistė, kaip 
klastoti dokumentus, tų visas 
pasaulis žino. Ir šis falsifikatas 
yra kriminalinės veiklos posme
lis, o ne Vliko pirmininko dar
bas. Vliko pirmininkas tai 
griežčiausiai paneigia.

Atrodo, kad Pravda atspau
sdindama falsifikatų, nori pakirs
ti kylantį bendravimų tarp lais
vojo pasaulio ir Lietuvos lietuvių 
ir sukelti nepasitikėjimų vadais.

Kai Washingtone lankėsi prof. Vyt. Landsbergis, jis taip pat 
aplankė senatorių Bill Bradley ir su juo kalbėjosi 40 minučių. 
Nuotraukoje iš k. Asta Banionytė, prof. V. Landsbergis, šen. 
Bill Bradley, dr. Ant. Razma.

SENATORIAUS VIEŠAS LAIŠKAS

BALTIJOS TAUTOMS

VVashingtonas. — JAV Senato 
Užsienio santykių komiteto vy
riausias mažumos — respubliko
nų partijos narys senatorius Jes- 
se Helms pasiuntė Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos tautoms Hitlerio- 
Stalino pakto penkiasdešimtųjų 
metiniu proga šį pareiškimų.

Nuo šios dienos 1939 metais 
Pabaltijo žmonės Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje yra komunizmo 
ir Josifo Stalino darbų belaisviai. 
Prieš 50 ilgų metų rugpjūčio 23 
dienų dviejų didžiausių 20-tojo 
amžiaus tironų emisarai Moloto
vas ir Ribbentropas pasirašė na- 
cių-sovietų nepuolimo paktų, 
kuriuo nepriklausomos valsty
bės be jokio sąžinės graužimo

.Tačiau lietusiai puikiai supranta,— buvo pasidalintos gobšių Stalino
ko siekia Maskva. Jie nepasiduo
da ir toliau vieningai eina prie 
savo tikslo — išlaisvinti Lietuvą.

Juodojo Kaspino diena Clevelande. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

ir Hitlerio rankų.
1939 m. rugpjūčio 23 d ne

priklausomos Pabaltijo šalys 
Estija, Latvija ir Lietuva buvo 
sunaikintos paprastu Josifo Stali
no ir Hitlerio susitarimu. Hitle- 
rio-Stalino paktas atvėrė kelių į 
Pabaltijo šalis Raudonosios armi
jos kareiviams. Okupacinės So
vietų Sąjungos pajėgos užėmė 
Pabaltijo valstybes, tačiau prieš 
penkiasdešimts metų atvykę so
vietai nesugebėjo nugalėti ne
priklausomybės dvasios gyvena
nčios Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žmonių širdyse.

Metų metais nesilpnėjančio- 
inis Pabaltijo žmonių pastango
mis išsaugotas jų kultūrinis ir 
tautinis identitetas, nesiliaujan
tis priešinimasis priverstiniam 
įjungimui į Sovietų Sąjungų. Štai 
kodėl Jungtinės Valstybės savo 
užsienio politika niekados nepri
pažino Sovietų uzurpacijos tose 
žemėse.

Žmonėms teko dideli išbandy
mai, reikėjo pergyventi milžiniš
kus sunkumus Stalino laikais. 
Šimtai tūkstančių nekaltų vyrų 
ir moterų buvo išsiųsti į gulagus 
už tai, kad vertino laisvę ir pa
grindines žmogaus teises.

Tačiau ir dabar Pabaltijo 
žmonės moka brangių kainų, nes 
jie negali kontroliuoti savo pačių

šalies valdymo. Toli Maskvoje 
priimami nutarimai privedė prie 
aplinkos užteršimo ir pavojų, ku
rie kenkia Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ekologiniam stabilu
mui. Pabaltijo kraštai atsisako 
būti nevykusios sovietų veiklos 
sąvartynu. Be to, ir centrinių 
planuotoju iš Maskvos vadovau
jama ekonomika virto chaosu ir 
parodo, kaip blogai veikia mark
sizmo-leninizmo modelis, paly
ginus su laisvosios rinkos mode
liu.

Vakarietiška Pabaltijo žmo
nių dvasia negali sutikti gyventi 
su pūvančiais stalinizmo vaisiais. 
Dabar jau matome, kad Pabaltijo 
žmonės yra pasiryžę pakeisti 
savo, kaip sovietinių respublikų, 
likimų. Matome, kad jie vėl 
trokšta gyventi gerovėje klesti
nčiose laisvę mylinčiose šalyse. 
Rytdienos nepriklausomų Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vadai 
formuojasi šiandien Pabaltijo 
žmonių kovoje. Iš tikrųjų Liau
dies frontų grupės drąsiai imasi 
naujų metodų pasiekti tikslams, 
kurie dar prieš keletą metų 
atrodė neįmanomi.

Šiandien, 1989 m., rugpjūčio 
23 d. Baltijos žmonės žengia di
delį žingsnį nepriklausomybės 
kryptimi. Masinės taikingos de
monstracijos šiandien parodys p. 
Gorbačiovui, jog sovietų kariuo
menei jau seniai laikas palikti 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. Visa
me Pabaltijyje rengiami minėji
mai parodo, kad Pabaltijo šalių 
žmonėms šiandien svarbiausia 
panaikinti slaptųjų nacių-sovietų 
pakto protokolų pasekmes.

Kaip tik dabar Gorbačiovo 
režimas susiduria su esminiu 
prieštaravimu. Kaip jie gali pri
pažinti Hitlerio-Stalino pakto ir 
slaptųjų protokolų egzistavimų, 
neatsisakydami savo teiginio 
apie neginčijamų Sovietų Sąjun
gos teisę į Pabaltijo valstybes? 
TSRS Liaudies deputatų suva
žiavimo komisija dabar ieško 
būdų paaiškinti 1939 m. įvykius, 
tačiau mėgina išvengti svarbiau-

RELIGIJOS FILOSOFIJOS STUDIJŲ 
SAVAITĖ LIETUVOJE

Lapkričio 11-18 dienomis Lie
tuvoje — Marijampolėje, Vil
niuje, Kaune vyks pirmoji religi
jos filosofijos studijų savaitė. 
Rengia Pasaulio lietuvių kultū
ros, mokslo ir švietimo centras, 
Lietuvos filosofų draugijos reli
gijos filosofijos klubas, Lietuvos 
kompozitorių sąjungos muziko
logų sekcija.

Šių studijų savaitės svarbiau
sias tikslas — žadinti dvasinį at
sinaujinimą, puoselėti glaudesnį 
ryšį su Europos kultūra. Tarp 
kitų gvildenamų problemų 
norėtume apsvarstyti Katalikų 
mokslo akademijos atkūrimą.

Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto Filosofijos-Teologijos fa
kulteto veiklos gaires.

Nakvyne, maistu, dienpini
giais aprūpins vietoje. Bilietu į

Lietuvą ir atgal reikia patiems 
pasirūpinti.

Pranešimai bus išleisti atskira 
knyga. Temų pavadinimus ir 
pačius darbus siųsti:

Dalia Marija Stančienė, Vir- 
šuliškių 71-60 232056, Vilnius, 
Lithuania SSR.

UKRAINIEČIO DEMJANIUKO BYLA

Po ilgesnio laiko vėl dėmesį 
patraukė ukrainiečio John Dem- 
janiuk byla.

Kaip žinome, Israelio teismas 
ji buvo nubaudęs mirties baus
me už tai, kad jis esąs Jonas Žiau
rusis, koncentracijos stovyklos 
sargas, išžudęs daug žmonių,

daugiausia žydų.
Dabar Demjaniuko advokatas 

sako, kad turi naujos medžiagos, 
kurių JAV valdžia buvo 
užslėpusi. Advokatas nori ta 
medžiagą pristatyt Demjaniuko 
apeliacijos teismui. Teismo eigų 
atidėjo iki kitų metų gegužės 14

FOTOGRAFIJOS PARODA 
VILNIUJE

Lapkričio mėnesį Vilniuje 
rengiama laisvojo pasaulio iški
liausių foto menininkų paroda. 
Atidaroma lapkričio 14.

Parodoje dalyvauti pakviesti ir 
ten vyksta: Kazys Daugėla iš 
Bostono, A. Kemežys iš Toron
to, Vytautas Maželis iš Nevv Yor
ko, Jonas Dovydėnas iš Lenox. 
Mass. ir Algimantas Kezys iš 
Chicagos.

d. Atrodo, kad Izraelis nežino ką 
daryti su Demjaniuku Nenori jo 
paleisti ir bijo nužuidyti. ('.ai lai
kys kalėjime iki natūralios jo 
mirties, jam dabar 69 metai.

šio klausimo apie neteisėtas pak
to pasekmes.

Tačiau Pabaltijo žmones ne 
taip lengva numaldyti. Juos visai 
teisėtai patenkins tik veiksmai, 
o ne žodžiai. Turi būti ne tik pri
pažintas Pakto egzistavimas, bet 
ir Raudonoji armija turi pasi
traukti iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos.

Tik pačiu paskutiniu metu ir 
tik nepaprastžia didele politinio 

spaudimo dėka Komunistų par
tijos Centro komiteto Tarptauti
nio skyriaus vedėjas p. Valenti
nas Falinas pripažino, kad proto
kolai egzistuoja. Dar pernai, p. 
Falinas tvirtino, jog nacių-sovie
tų paktas ir slaptieji protokolai 
yra tik Vakarų fantazijos vaisius. 
Taip nėra.

(nukelta į 2 psl.)



SENATORIAUS 
VIEŠAS LAIŠKAS
BALTIJOS 
TAUTOMS

(atkelta iš 1 psl.)

S. m. gegužės 18 d. aš Senatui 
pasteikiau plačios apimties do
kumentinius įkalčius iš Vokieti
jos Federacinės Respublikos. 
Užsienio ministerijos ir Jungti
nių Valstijų Nacionalinio archy
vo įrodančius, kad Stalino ir Hi
tlerio emisarai 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. pasirašė nacių - 
sovietų paktą ir slaptuosius pro
tokolus. Oficialios, patvirtintos 
mikrofilmų kopijos drauge su 
Kongreso bibliotekos paruoštais 
vertimais yra užregistruoti ir 
Užsienio santykių komiteto ar
chyve.

Paskutinis žingsnis į neprik
lausomybę gali būti žengtas tik 
tuomet, kai Sovietų Sąjungos vy
riausybė pripažins neteisėtas 
pakto pasekmes. Leninas ragino 
viso pasaulio darbininkus nusi
mesti grandines. Pabaltijo tautos 
savo grandines galės nusimesti 
tiktai tuomet kai komunizmas 
atleis savo mirtiną gniaužtą. Tik 
tuomet žmonės vėl gyvens, 
dirbs ir klestės savo pačių de
mokratiškai išrinktų vyriausybių 
valstybėse.

Atėjo laikas visa naikinančias 
Stalino ir Hitlerio užmačias pa
likti istorijai. Laisvę mylintys 
žmonės Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, siekiantys savo tautų 
nepriklausomybės privalo nu
galėti, kadangi jų reikalas teisus.

Senatorius Jesse Helms
VVashington, DC
1989 m. rugpjūčio 23 d.

Lenkijos prezidentas gen. 
Wojciech Jaruzelski pakeitė eilę 
Lenkijos kariuomenės aukštes
niųjų vadų jaunesniaisiais.

Rytų Vokietija pareiškė Ven
grijai protestą, kad ji padeda at
ostogų atvykusiem rytų vokie
čiam peržengti Austrijos sieną, 
o iš ten į Vakarų Vokietiją. 
Rugsėjo 10 savaitgalį daugiau 
kaip 10,000 rytų vokiečių išvyko 
į Vakarų Vokietiją. Vengrija nu
rodo, kad ji tai daro dėl jos tarp
tautinių santykių ir JT. priimtų 
konvencijų.

Jugoslavijos komunistų parti
ja numato panaikinti savo mono
polį ir pradėti varžytis lygiom 
teisėm su kitom partijom.

Sov. S-gos viceprezidentas 
Anatoli L. Lukianov atvyko ofi
cialaus vizito į Kiniją.

NYT rugsėjo 10 paskelbė ve
damąjį “Dvi nuomonės apie Bal
tijos valstybes”, kur nurodoma, 
kad amerikiečiai yra pasidaliję 
dėl Baltijos valstybių nepriklau
somybės: vieni nori, kad JAV pa
remtų Baltijos valstybių sieki
mus nepriklausomybės, o antri 
bijo, kad tokia pozicija nepa
kenktų Gorbačiovui ir kad jis ne
pralaimėtų konservatyviesiems.

Nobelio premijos laureatę 
Motiną Teresę ištiko širdies ata
ka. Įdėjus širdies plakimą regu
liuojantį įtaisą, jos sveikatos 
būklė pagerėjo.

Lenkijos vidaus reik, ministe- 
ris gen. Czeslaw Kisczek patiki
no, kad saugumo policija nesieks 
nuversti Solidarumo vyriau
sybės.

Prezidentas Gorbačiovas pas
kutinėj kalboj nusiskundė, kad 
persitvarkymo politikai kenkia 
vidaus priešai.

Vengrija numato vienašališkai 
sumažinti prie sienos su Austrija 
ir Jugoslavija puolamųjų ginklų 
ir tankų skaičius.

50 YEARS

New Yorko mieste kabėjęs plakatas rugpjūčio 23 d., kai prieš 
Jungtines Tautas vyko vigilijinės demonstracijos, pasmer
kiančios Molotovo-Ribbentropo paHą. Nuotr. L. Tamošaičio

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje, Statybininkų 
kultūros rūmuose birželio 16 
įvyko Lietuvos architektų visuo
tinis susirinkimas. Ta proga ten 
pat buvo surengta palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčios Vil
niuje konkursinių projektų paro
da.

— Vilniuje birželio 10 įvyko 
Vilniaus miesto dainų šventė 
pirmajai (1924 m.) Dainų dienai 
paminėti. Buvo dainuojamas 
pirmosios šventės repertuaras.

— Vilniuje, “Aušros” klube, 
birželio 10 įvyko Lietuvos TSR 
liaudies meno draugijos neeili
nis suvažiavimas. Nuspręsta 
draugiją reorganizuoti į kūry
binę sąjungą. Suvažiavimo dele
gatai įkūrė Lietuvos tautodaili
ninkų sąjungą. Ji suvienys Lietu
voje ir už jos ribų gyvenančius 
liaudies menininkus. Išrinkta 
Lietuvos tautodailininkų sąjun
gos valdyba, revizijos komisija. 
Valdybos pirmininku iš keturių 
kandidatų išrinktas dailininkas 
Žilvinas Bautrėnas. Priimtas 
kreipimasis į Liaudies švietimo 
ministeriją dėl tautodailės kurso 
įvedimo vidurinėse bendrojo la
vinimo mokyklose.

— Menininkų rūmuose Vil
niuje birželio 12 įvyko Lietuvos 
kinematografininkų aštuntasis 
(neeilinis) suvažiavimas. Jo dar
botvarkėje keturi klausimai: Lie
tuvos kino pertvarka, revizijos 
komisijos informacija, Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos 
įstatų tvirtinimas ir sąjungos val
dybos pirmininko bei revizijos 
komisijos rinkimai.

— Šiaulių “Aušros” muziejuje 
birželio mėn. buvo atidaryta pa
roda “Kančia ir viltis”. Jos orga
nizatoriai — miesto “Tremtinio” 

Ukrainos komunistų partijos 
aukšti pareigūnai, kalbėdami 
Ukrainos Sąjūdžio susirinkime,
reikalavo, kad partijos vadas Vla- 
dimir V. Sčerbicki atsistatydintų 
ir kad būtų įsteigta savaranki ir 
laisva Ukraina. 

klubas bei “Aušros” muziejus. 
Eksponatai — tremtinių laiškai, 
prisiminimai, eilėraščių posmai, 
kalinių drabužiai, fotonuotrau
kos — pasakoja apie šiurpią tau
tos tragediją stalinizmo metais. 
Eksponuojama ir daug rankdar
bių. Net ir sunkiausiose, tiesiog 
nežmoniškomis gyvenimo sąly
gomis žmonės puoselėjo tautos 
meną, relikvijas.

— Dailininko Alfonso Dargio 
tapybos ir grafikos kūrinių paro
da, skirta jo 80-mečiui, birželio 
mėnesį buvo atidaryta Vilniuje, 
Dailės muziejuje. Prieš 53 me-

VILNIAUS 
RADIJO 
BANGOS

Vilniaus radijo programa, 
skirta Amerikos lietuviams da
bar girdima šiomis bangomis: 31 
metras — 9,610 KHz, 25 m — 
11,675 KHz, 19 m — 15,180 
KHz, 16 metrų — 17,665 ir 
17,690 KHz.

Geriausiai New Yorko apy- 
linėje girdima 25 metrų banga 
— 11,675 KHz.

Anglų kalba programa trans
liuojama 6 v.v., lietuvių kalba — 
8 v.v. New Yorko laiku. 

Kretingoje vėl atstatyta Liurdo grota. Žmonės visą pavasarį 
tvarkė, negailėdami laiko, valė slėnį, mūrijo grotą, atgaivino 
šaltinėlį. Liurdą atšventino Telšių vyskupas Antanas Vaičius. 
Šią nuo tr auką įsidėjo “Tiesa” rugpjūčio 8 d. laidoje.

tus baigęs Kauno meno mokyk
lą, A. Dargis išvyko gilinti studi
jų į užsienį ir namo jau ne
begrįžo. A. Dargis yra plačiai 
Vakaruose pagarsėjęs grafikas, 
tapytojas ir scenografas. Dirbo 
Vokietijoje, Čekoslovakijoje, 
JAV. Prieš keturius metus 
įsikūrė Friedrichshafeno mieste
lyje, Vokietijoje. Iš viso sukurta 
daugiau kaip pusanstro tūkstan
čio tapybos bei grafikos darbų, 
laimėta daug premijų. 135 grafi
kos ir tapybos darbų kolekciją 
Alfonsas Dargis padovanojo Lie
tuvos TSR dailės muziejui.

— Vilniaus penktoji tarptau
tinė matematikų konferencija 
prasidėjo birželio 26. J konferen
ciją atvyko mokslininkai iš 25 
užsienių šalių. Tai — ir žinomi 
teoretikai, mokslinių monografi
jų autoriai, ir didelis būrys jaunų 
mokslininkų. Dalyvių skaičius 
rekordinis — apie 800 matema
tikų. Pranešimai, kurie buvo 
atrinkti konkurso keliu, skaityti 
septyniose sekcijose. Plena- 
niame posėdyje pranešimus 
skaitė prof. K. R. Parthasaratis 
(Indija) ir TSRS Mokslų Akade
mijos narys korespondentas A. 
Borovkovas.

— Vilniaus kamerinis ansam
blis dalyvavo tarptautiniame ka
merinių ansamblių konkurse to- 
kijo, Japonijoje. Į šį konkursą an
samblis vyko savo ruoštu, ne 
Maskvos siunčiams. Tai jo pir
moji kelionėj užsienį.

— Vilniuje, Respublikiniuose 
profsąjungų kultūros rūmuose, 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St, Simsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

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

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Ra-, 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 2Q0 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
-9393. --------- ’ —“

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1683 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Paintlng. Weldlng. Frames stralghtened. Flber glass work, 131-13 
Hillside Avė., Rlchmond HIII, N.Y. 11418. John R. Chlcavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

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

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552. 
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birželio 29 į suvažiavimą susi
rinkę bibliotekų darbuotojai, 
knygotyrininkai atkūrė Lietuvos 
bibliotekininkų draugiją. Su-
važiavimo dalyvius pasveikino 
Marija Zilvinaitė — viena iš dvy
likos steigėjų, kurie 1931 metais 

1Lietuvos Respubiįęo&bib- 
/'Fliotekininkų draugiją. Šij?xofe-

sinė bendrija, vadovaujama žy
maus bibliografo Vaclovo Biržiš
kos, veikė 10 metų. Ji leido lite
ratūrą, atliko didelę švietėjišką 
veiklą, rūpinosi profesinėmis 
problemomis, buvo Tarptauti
nės bibliotekų federacijos narė.

— Rimanto Dichavičiaus, 
dailininko ir fotomenininko, te
minė paroda Žiedai tarp žiedų” 
vyko Maskvoje, sąjunginiame 
Fotocentro” susivienijime. R. 

Dichavičius fotografuoja dau
giau kaip 20 metų. Jo nuotrauko
se ryškios pastangos atskleisti 
dvasinį ir fizinį moters grožį, 
žmogaus ir gamtos harmoniją. 
Tarptautinį pripažinimą pelnė jo 
knyga Žiedas tarp žiedų. Lanky
tojai turėjo progą susipažinti su 
daugiau kaip šimtu šios fotoseri- 
jos darbų.

— Vilniuje, Mokslų Akademi
jos salėje, įvyko mokslinė konfe
rencija “Lietuvių literatūra XX 
a. kryžkelėse”, kurią organizavo 
Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas bei 
Vilniaus universiteto lietuvių li
teratūros katedra. Konferencijo
je dalyvavo ir lietuvių literatūros 
tyrinėtojai iš JAV ir Kanados.

S. L. K.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM bangą 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. TeM. 
508 586-7209.

i— ................................ ............................................. ...................... i

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, pirmadieniais nuo 6 iki 7 v.v. Iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM banga. “Music of Lithuanla” programos, vedamos 

; ' anglų kalba, iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos 
~ pusvalandį anksčiau, nuo 5:30 iki 6 v.v. Dr. J. j. Stukas 4- direkto-

.. , ' . UHIi. ' • ■•'-■'I rr>.~
rius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė .......... -............ ......... .................-.........  «

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

66 - 86 80 ST MIDDl.E \ IMAGE. ŲVEEXS. \ Y 
l’IIONES (7I8) 326 - I282 326 - 3I5O

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

Tcasoliijo 

A NENORIAIS
KVECAS

JONAS 
1933 + l 97 6

r/*—1 ........ 1 -i T

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAJ APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Daugiau budrumo
Amerikoje besilankąs Boris 

Jeismas pasakė, kad Gorbačiovui 
liko pusmetis ar metai vadovauti 
kraštui, kad būtų padaryta pa
žanga, o jei ne, tai jam gresia 
“revoliucija iš apačios”. Ta revo
liucija jau prasidėjo tautiniais 
neramumais ir streikais.

Sovietų laikraštis jau rašo, jog 
prezidentas M. Gorbačiovas gali 
būti pašalintas perversmo keliu 
kaip Nikita Chruščiovas prieš 25 
metus, Maskvos Pravda rašo, 
jog tos sąlygos Gorbačiovui paša
linti kaip tik dabar egzistuoja: 
žlunganti ekonomija, partijos ne
sugebėjimas valdyti populiarųjų 
frontų veiklą ir streikų komitetų 
susiorganizavimas beveik visa
me krašte. Maskvos pravda yra 
Maskvos komunistų partijos 
laikraštis ir skiriasi nuo Pravdos 
laikraščio, kuris skiriamas visam 
kraštui.

Sociologas Nikolajus Michai- 
lovas savo straipsnyje klausia: už 
ką mes esame — už demokrati
zaciją ar už naują stiprų žmogų? 
Sis klausimas esą dažnai kartoja
mas Sovietų gyvenime. Jis rašo, 
kad kalbama apie politinį per
versmą, pašalinant Gorbačiovo 
vyriausybę, arba kad ta vado
vybė bus** prf^ėfšfa 'p^eistl iki 
šioFvestą politiką/

Straipsnis pavadintas “Ar gali
mas 1964 metų spalis”? Tai yra 
data, kai Chruščiovas buvo paša
lintas tos grupės, kuriai vadova
vo Brežnevas ir Kosyginas. 
Straipsnio autorius rašo, kad yra 
tam tikros jėgos, kurios yra pasi
ruošusios perimti centrinę val
džią. Tai yra žmonių frontai, dar
bo kolektyvai ir streikų komite
tai. Jie turi savo rolę. Kaip kan
didatas į valdžią minimas ir besi
svečiuojąs Boris Jelstinas.

Gorbačiovas norėtų galingos 
partijos, bet jis sako, kad partija 
gali prarasti savo galią ir turės 
dalintis valdžia su kitomis 

grupėmis. Tokia dviguba situaci
ja privesianti prie chaoso krašte 
ir sukelsianti pasipriešinimą . 
Tas pasipriešinimas privestų 
prie karo stovio įvedimo, o tada 
bus suspenduota konstitucija ir 
paleistas parlamentas.

Partija prarado autoritetą. Ko
munistai rinkimuose pralaimėjo, 
visuomenė nebepasitiki komu
nistais. Respublikų partijų vadai 
viešai išeina prieš savo vadus 
Maskvoje.

Dėl tų priežasčių ir gali būti 
Gorbačiovas pakeistas. Jo poli
tinės ir ekonominės reformos su
silaukė pasipriešinimo iš vyre
sniųjų partiečių ir iš kariuo
menės vadų.

Tas pats Gorbačiovas dar rūs
čiai kalbėjo apie Pabaltijo respu
blikas, vadino senais terminais, 
reakcionieriais. Paskui sušvel
nėjo, lyg norėdamas jas išsaugoti 
Sovietų Sąjungos labui.

Kaip ten bebūtų, sovietinės 
valdžios pasikeitimas viršūnėse 
tikrai neigiamai paliestų ir Lie
tuvą Latviją, Estiją. Kas bebūtų 
valdžioje, visada stengsis išsilai
kyti tuos kraštus pririštus prie 
Maskvos.

Tai gali būti, kad pasikeitimai 
palies įr “persitvarkymus” ir “at
virumus”. Greitai pasibaigs toji 
politika, ir gali sutempti vadeles 
kitas žmogus, kad kraštą iš
gelbėtų iš chaoso.

Lietuvoje gali nubraukti daug 
lengvatų, vėl sustiprinti režimą, 
sumažinti ryšius su užsienio lie
tuviais. Ir tai gali atsitikti labai 
staiga ir greitai. Ar mes pajėgsi
me efektingai reaguoti?! Ar turi
me tiek įtakingų žmonių kongre
se, senate, kad galėtume sukelti 
triukšmą, reikalauti ir šaukti. 
Gal tai būtų pati svarbiausia išei
vijos pagalba besikeliančiam 
kraštui iš vargo į demokratinę 
laisvę. Turime daug organizaci
jų, bet ar jos bus pajėgios staigiai 

Tradicija tapusi ši studijų ir 
poilsio savaitė, jau 33-čioji, vyko 
Dainavoje nuo rugpjūčio 13 iki 
20-tos. Dienos, kad ir labai gra
žios, labiau tiko paskaitoms, nei 
Spyglio paplūdymiui, todėl ir 
skundų dėl paskaitų pertekliaus 
nesigirdėjo. Si 33-čioji savaitė 
yra pažy mėtina savo šiuolaikine 
ir įdomia programa.

Nauja išeivijos misija

Sparčiai besivystą įvykiai Lie
tuvoje, keičia ir išeivijos misijos 
veidą Lietuvai. Savaitės studi
jinės dalies tikslas galbūt buvo 
daug daugiau reikalaujantis pri
taikyti aktyvios išeivijos žing
snius Lietuvai, Lietuvos atgimi
mui. Daug laiko buvo skirta išk
lausyti pranešimus svečių iš Lie
tuvos. Išklausyta pranešimų ir 
išeivių, kurie po daugel metų 
lankėsi Lietuvoje. Išklausyti pa
siūlymai, planai LFB sambūrio 
veiklai, prisitaikant naujai išeivi
jos misijai.

Bažnyčios padėtis Lietuvoje

Rugpjūčio 14, pirmadienis. 
Pirmoji'studijų savaitės diena 
buvo skirta susipažinimui su da
bartine Bažnyčios padėtimi Lie
tuvoje. Kun. R. Repšio kruopš- 

veiklai. Turime ir lėšų, bet ar tas 
kapitalas, bus prieinamas tada, 
kai jo labai reikės.

Todėl ir prašosi: daugiau bu
drumo, ypač tegu budi didžio
sios, galingosios organizacijos, 
kad okupuotai tėvynei ne sun
kėtų, bet lengvėtų gyvenimas ir 
atvestų į pilną laisvę ir nepri
klausomybę.

Lietuvių Fronto Bičiulių stovykloje Dainavoje iš k. dr. Kazys Ambrozaitis, poetė Julija 
Svabaitė, Juozas Kojelis, Marija Remienė, poetas Bernardas Brazdžionis, dr. Petras 
Kisielius. Nuotr. V. Maželio

RŪPESTIS PAŽINTI DABARTIES LIETUVĄ
Šios vasaros Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitė Dainavoje (1)

JUOZAS ARDYS

čiai paruošta paskaita apie Lietu
vos Bažnyčios prasiveržimą į 
viešumą buvo priimta su dideliu 
susidomėjimu.

Apie jaunimą

Antradienį šios savaitės daly
viai girdėjo pranešimą apie jau
nimo organizacijas Lietuvoje. 
Pranešimą įdomiai paruošė Sau
lius Galadauskas, Amerioje be
silankąs svečias iš Lietuvos, jau
nimo veikėjas.

Apie Gotlando salą

Tą dieną taip pat išklausyta 
Juozo Ardžio pranešimo apie 
Gotlando saloje vykusią Europos 
Lietuvių studijų savaitę, kurioje 
gausiai dalyvvo su paskaitomis ir 
pranešimais Sąjūdžio veikėjai, 
kaip prof. Vytautas Landsbergis, 
LPS seimo Tarybos nariai: prof. 
A. Buračas, prof. C. Kudaba, 
adv. K. Motieka. Lietuvos 
Laisvės Lygos pirmininkas A. 
Terleckas ir LKPC ideologinio 
skyriaus vedėjas J. V. Paleckis.

Išeivijos organizacijų buvo du 
atstovai: dr. K. Bobelis, Vliko 
pirmininkas, ir I. Lukoše
vičienė, PLB valdybos vicepir
mininkė.

Savo pranešime Juozas Ardys 
išsamiai atpasakojo minėtų pre
legentų paskaitų, pranešimų tu
rinius, išryškindamas pagrindi
nes mintis. Kartu pranešime 
buvo iškelti Kajetono Čeginsko,

Saulius Galadauskas, jaunuolis iš Lietuvos, ten veikiąs jauni
mo tarpe, ateitininkų organizatorius, kalba lietuvių Fronto 
Bičiulių stovykloje Dainavoje. Nuotr. V. Maželio

Vinco Natkevičiaus, Juozo Lin
gio ir Jono Pajaujo indėliai į šios 
savaitės pasisekimą.

Kalba kun. A. Svarinskas

Trečiadienį šį supažindinimo 
ciklą su besikeičiančia Lietuva 
tęsė kun. Alfonsas Svarinskas, 
trumpai nupasakodamas rezis

tencijos kelią nuo 1940-1941 
metų iki šių dienų. įvairino savo 
pasakojimą asmeniškais pergy
venimais, kontaktų su okupantų 
tarnautojais, patirtimi.

Smulkiai gilinosi į šiuolaiki
nius įvykius Lietuvoje, 
pabrėždamas mintį, kaip ir prof. 
Landsbergis Gotlande, kad 
Sąjūdį kūrė ir sukūrė kuone
penkių dešimtmečių metų ne
nuslopintas laisvės troškimas 
tautoje, troškimas, kuris niekad 
nebuvo nei užmigęs, nei miręs, 
lygiai kaip ir trispalvės atgimi
mas nesustabdomai iš pačios tau
tos išsiveržęs vulkanu ir partijai 
telikę tik uždėti antspaudą.

Priminė, kad jokie įstatymai 
nepakeisti, jie vykdomi pagal in
strukcijas, kurios gali keistis įkę
rąs ir į blogas. Šiandien jos esan
čios neblogos, bet kun. Svarins
kas, baigdamas savo kalbą, pa
tarė skaičiuoti viščiukus rudenį.

Simpoziumas apie Lietuvą

Paskaitų ciklas, kuris galėtų 
būti pavadintas — “Išeivija žvel
gia į Lietuvą" — buvo dalinai

(nukelta į 5 psl.)

VINCAS KUDIRKA
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Kur dingo likusieji 
pinigai, niekas nė neklausė, nes 
tokiais atsitikimais priežiūros juk 
nėra.

Pargabeno “ikoną” ir vėl pra
dėjo rinkti pinigus, pašventini
mui, o geriau sakant, puotavi- 
mui pabaigus šventinimą. Dabar 
rinko jau ue iš visų, tik iš inteli
gentų.

Pašventinimo dienai prisi- 
ruošė, galima sakyt, prideran
čiai. Palengvint sau keliui į garbę 
nepamiršo ne apie korenpon- 
dentą. Pasikvietė vieną mokyto
ją ir prašė aprašyt pašventinimo 
ceremoniją ir “ikonos” atsiradi
mo istoriją. Tik perspėjo kore
spondentą, kad pats nedrįstų ati
duoti savo rašto spaudai iki jis, 
Kruglodurovas, peržiūrės.

Praslinkus kelioms dienoms 
po “ikonos” pašventinimo, 
atvažiavo Vakkanalijus Vziatko- 
vičius į Žydpilę, kur gyveno tasai 
mokytojas, korespondencijos 
peržiūrėti. Autorius skaitė, o ko
respondencijos didvyris klausė. 
Korespondentas, pripažinda
mas, kad Kruglodurovas vis 

dėlto ne taip sau žmogus, bet 
apskrities viršininkas, kuris kar
tais gali užtart, nesigailėjo ko 
švelniausių žodžių puošiančių 
didvyrio vardą. Tik “doblestnyj 
Vakkanalij Vziatkovič” ir “do
blestnyj Vakkanalij Vziatkovič” 
— nuolat skambėjo.Krugloduro- 
vui tas dalykas labai patiko, bet, 
norėdamas pasirodyt šiek tiek 
nusimanąs ir nevertas tokios di
delės garbės, perkirto:

— Tamsta, man rodosi, štai ši
toje vietoje galima būtų išmesti 
“doblestnyj Vakkanalij Vziatko- 
vič”. Anoje taigi galima. Matai 
tamsta, lyg per dažnai.... Juk su
pranti tamsta...

Autorius skaitė, o Kruglodu
rovas rodė, kuriose vietose gali
ma išbraukti “doblestnyj V. V. ”.

Paskaitė visą korespondenci
ją, luktelėjo ir viršininkas 
pasiūlė dar kartą perskaityt, kad 
dar geriau padailintų.

— Palauk, palauk, tamsta! Štai 
šitoje vietoje labai tiktu ‘doblest- 
ny Vakkanalij Vziatkovič”, — 
tarė Kruglodurovas, staiga pri
spaudęs kairės rankos smilium 
stalą lyg rodydamas tą vietą — 

Mat, ausis to reikalauja, — pa
baigė pakreipęs žemyn dešiniąją 
ausį ir smulkiai miklindamas pa
lei ją dešinės rankos pirštais.

Dabar autorius skaitė, o virši
ninkas rodė, kur būtų gerai 
pridėt “doblestny V. V.”. Pa
baigė antrąją korektūrą ir pasi
rodė, kad dabar kur kas dažniau 
kartojos “doblestny V. V.”, ne 
kaip pirmą kartą.

Didvyris pagyrė autorių už 
gražią plunksną, įsidėjo iš naujo 
perrašytą korespondenciją į 
kišenių ir išvažiavo. Ar buvo toji 
korespondencija išspausdinta 
kokiame laikraštyje, pasiliko 
slėpiniu amžinai.

Bet visgi Kruglodurovas at
kreipė į save vyriausybės akis, 
per ‘ikonos” pašventinimą buvo 
net pats gubernatorius.

Nuo to laiko Kruglodurovo 
širdis buvo kupina nesiliaujančio 
džiaugsmo. Dar labiau nudžiu
go, gavęs iš gubernatoriaus įsa
kymą lankyt kaimų mokyklas va
dinamųjų egzaminų metu ir pa
tirt, ar vaikai moka katekizmą. 
Mat, Vakkanalijus Vziatkovičiūs 
ir prie švietimo pridėjo savo ran
kas.

Pirmiausia atvažiavo į Žyd
pilę, ir, paprašęs mokytoją pa
klausinėt vaikus iš katekizmo, 
klausė atsidėjęs. Paskui, atsi
sveikindamas su mokytoju, taip 
prakalbėjo:

— Labai tamstai dėkui! Vaikai 

iš tikylx)s dalykų atsako puikiai. 
Nors aš lietuviškai nesuprantu, 
bet iš akių matyt, kad tamstos 
mokiniai katekizmą moka gerai. 
Taipjau vienas, skaitydamas cie
soriaus šeimyną, suklupo, bet 
tai, apskritai imant, katekizmo 
mokėjimą tamstos mokykloje 
dar ne visai gadina... Tikylx).s da
lykai didelis daiktas! Kas juos 
moka, tai moka viską! — baigė 
Kruglodurovas, pabrėždamas 
paskutinį žodį ir parodydamas, 
kad mokslo reikalų supratime ir 
jo kelnės ne per žemai.

Iš čia nuvažiavo į Pliuškių 
bažnytkaimį ir paragino mokyto
ją paklausinėt vaikus poterių. 
Mokytojas buvo žmogus tamsuo
lis, bet turįs labai miklią sąžinę. 
Ta antroji ypatybė duodavo jam 
progos taip gudriai pasielgti su 
vyriausybe atvirais ir slaptais ke
liais, kad žmonės negalėjo iš
mest jo iš moklyklos, nors kelis 
kartus buvo bandę. Taigi ir da
bar, nepasitikėdamas, ar vaikai, 
kalbėdami poterius, nesuklups, 
griebėsi savo gudrumo:

— Ponas viršininke, leiskite 
pirmiau paklausti apie ciesoriaus 
šeimyną!

— Gerai, gerai, — sutiko vir
šininkas.

Vaikiščią, net prakaitas išpylė, 
iki išrentė visą šeimyną nuo pra
džios iki galo. Vienok pasakė vis
ką ir dargi taip gražiai, aiškiai — 
tarytum riešutą krimto.

— I^abai gerai, labai gerai, — 
pagyrė Vakkanalijus Vziatko- 
vičius. — O dabar, štai, šitą vai
ką paklausk, tamsta, poterių!

Vaikas atsistojo.

— įleiskite, pone viršininke, 
aš dar ji paklausiu... Pasakyk, 
kaip aukštiname mūsų poną vir
šininką? — skubino mokytojas.

- Ne, ne, ne! - perkirto Krug- 
lodurovas. — Taip negalima... 
Pirmiau reikia gubernatorius...

— Na, tai kaip aukštiname 
poną gulx‘rnatorių, — klausia 
mokytojas vaiką.

— Vaikas išpleškino viską "po 
i meni, otčestva, cinu ir orde- 
nam”.

— Na, o dabar... kaip poną 
viršininką0

— Jevo visokoblagorodije 
Vakkanalij Vziatkovič Kruglodu- 
rov, štabrotmistr ir 1.1, ir t. t. — 
atsakė vaikas aiškiai ir drąsiai. 
Matyt buvo, kad tą dalyką 
girdėjo ir kartojo mokykloje 
dažnai, tikrai dažniau, ne kaip 
poterius.

Viršininkas atsistojo, ištiesė 
rankas ir vos ištaręs:

— Vaikai,tai jūs ir mane pa
žįstate! — pravirko.

Daugiau vaikų jau nebeklausi- 
nėjo.

Žinoma, viršininkas padėkojo 
mokytojui už gražų rūpestingą 
vaikų mokymą ir pristatė ją vy
riausybei kaip geriausią jo apsk

rityje mokytoją, kurį reiktų ap
dovanot.

V

Atėjo vaitų rinkimo laikas. Jau 
ne tik šventomis, bet ir šiokiomis 
dienomis smuklės buvo pilnos 
žmonių. Tik geria, tik rėkauja. 
Tai kandidatai vaišina savo rinki
kus.

Mūsų žmonės dar nesuprato 
jokių savo teisių, nelabai nusi
manė, net kam tas vaitas reika
lingas. Tam, turbūt, — manė 
daugumas, — kad būtų ką rinkt. 
T<xlėl rinkdavo į vaitus ne tuos, 
kurie galėtų geriau atlikti ir gint 
valsčiaus reikalus, o tik tuos, ku
rie galėjo daugiau degtinės pa
statyt. Iš tokio žmonių aklumo 
naudojosi visokios erkės, visokie 
Patrumskiai ir Bavolskiai! Jie gali 
laimėti iš valsčiaus tol, iki val
sčius pats patirs savo teises, su
pras savo reikalus ir pradės rinkt 
sau vaitus, galinčius apmalšint 
raštininkų šunystes arba ir visai 
pašalint netikusius. Dabar to
kiems Patrumskiams labai rūpė
jo, kad būtų išrinkti į vaitus tik 
jų pačių paskirti parankūs kandi
datai. Tuo reikalu jie lankėsi jau 
kelis kartus pas viršininką, kuris 
juk buvo pažadėjęs jų neužmirš
ti. Pagaliau ir paties viršininko 
nauda reikalavo pildyt pažadą ir 
palaikyt savo uždarbio šaltinius.

(Bus daugiau)



mokiuosius lietuviškus žodžius.. > 
ir pabrėžti patirtį, kad lietuviai 
nenorėjo būti vadinami “sovie
tais”. Amerikiečiai greit suprato 
lietuvių tautinius troškimus ir iš
silaisvinimo problemas.

Tai buvo vienintelis toks dovanų 
stalas

Jų stalą puošė Lietuvos vaizdų 
albumai, ekskursijų nuotraukos, 
tautodailė, lietuviški ženkliukai 
ir kitokios dovanos, o taip pat 
kopijos ir originalai iš angliškų ir 
lietuviškų laikraščių, kurių geru 
pluoštu p. Mileris pasidalijo ir su

ALTO INFORMACIJA

Moksleivių pasikeitimo programoje prie Baltimorės lankėsi 
moksleiviai iš Vilniaus, o amerikiečių moksleiviai aplankė Vil
nių. Baltimorės lietuvių namuose buvo gražus Vilniaus mok
sleivių priėmimas, muziejaus apžiūrėjimas. Iš Amerikos lie
tuviai moksleiviai išsivežė gražiausius įspūdžius ir dar Ame
rikos lietuviams rašo laiškus. Ir amerikiečių moksleivių grupė 
aplankė Baltimorės lietuvių namus ir papasakojo, ką jie veikė 
Lietuvoje.

Prez. Bush laiškas 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
JAV prezidentas George Bush 

atsiuntė Amerikos Lietuvių Ta
rybai raštą, kuriuo jis dėkoja už 
ALT parodytą pritarimą prezi
dento akcijai ryšium su aukščiau
siojo Teismo sprendimu, kuriuo 
buvo palikta laisvė net sudeginti 
ar kitaip paniekinti JAV vėliavą. 
Prezidentas pažymi, kad tokie 
veiksmai būtų paniekinimas JAV 

manimi. Tai buvo vienintelis istorijos bėgyje rodytos pagarbos 
toks stalas, kur amerikiečiai eks
ponavo, dovanomis gautus lietu
viškus daiktus.

laisvės, teisingumo, garbingumo 
idealams. Prezidentas rašo, kad 
jis mano, jog bus svarbios pa
stangos pravesti konstitucijos re
formą, įvedant nuostatus, kurie 
reikalautų gerbti JAV vėliavą.

LIETUVOS IR AMERIKOS 
MOKSLEIVIŲ DRAUGYSTĖ

CEZARIS SURDOKAS

Birželio pirmasis savaitgalis. 
Baltimorės lietuvių festivalis. 
Didžiulė miesto festivalių salė 
papuošta lietuviškom dekoraci
jom ir lietuviška tautodaile. Tai 
Baltimorės lietuvių metinis pasi
rodymas — mugė, pradedanti 
etninių festivalių sezoną. Šiais 
metais festivalis įvyko birželio 3 
ir 4 dienomis.

pasikeitimą moksleiviais su tiek 
pat mokyklų iš Sovietų Sąjun
gos. Pasikeitimo programa per
nai buvo sutarta tarp prez. Rea- 
gano ir prez. Gorbačiovo.

Etninio festivalio programa
Meninę programą atliko tauti

nių šokių grupės: Malūno an
samblis, Ratelio yaikų tautinių 
šokių grupė ir.Wasl?ihgtono Do- 
nelaičioošėštadfeninės: mokyklos 
tautinių šokių grupė.

Pasigėrėję programa festivalio 
lankytojai domėjosi Baltimorės 
lietuvių muziejaus narių dar
bais. Medelio senosios spaudos 
rinkiniu, Gaidžio Lietuvos ka
riuomenės ginklų ir aprangų rin
kiniu bei įvairiais kitais meno, 
tautodailės, papuošalų ir lietu
viškų ženklų eksponatais. O pa
jutę alkį ar troškulį, suko prie 
maisto stalų pasivaišinti lietuviš
kom dešrom, bulviniais blynais, 
vyniotiniais ir kitokiais skanu
mynais.

Rusų kalbos mokytojo 
vaidmuo

Rusų kalbos mokytojų, 
minėtoje mokykloje yra Edvar
das Mileris (Edvvard Miller), ku
ris tos kalbos pramoko tarnauda
mas Amerikos kariuomenėje, 
vertėjų kursuose. John Carroll 
mokykloje rusų kalbos jis moko 
jau per 20 me(ų. Su Sovietų. Są
junga jis yra turėjęs eilę progų 
arčiau susipažinti, dalyvauda
mas ekskursijose ir kitomis pro
gomis ten apsilankydamas.

Jis yra prisidėjęs ir prie šios 
pasikeitimų programos suorga
nizavimo. Net ir suporavimas jo 
mokyklos su Vilniaus Salomėjos 
Neries vidurine mokykla buvojo 
paties pastangų pasėka.

Atvyksta moksleiviai iš Lietuvos

Draugiškumo ryšių mezgimas 
prasidėjo lietuvių vizitu į John 
Carroll mokyklą Bei Air, Mary- 
land. Jie buvo apgyvendinti 
moksleivių šeimose kaip svečiai, 
dalyvavo mokyklos pamokose, 
pažino aplinką ir žmones, jų gy
venimo standartą ir būdą, eks- 
kursavo po apylinkę ir dides
niuosius Lytinio pakraščio cen
trus, kaip Annapolis, Baltimorė, 
Nevv Yorkas, Philadelhia ir Wa- 
sbingtonas. Aplankė Baltuosius 
rūmus, Lietuvos Pasiuntinybę 
ir eilę muziejų, stebėjo Marylan- 
do legislatūros sesiją, dalyvavo diniais. Paskutinių metu, išleido 
profesionalų krepšininkų rung
tynėse Washingtono Capital 
Center, kuo pasirūpino Jonas Jo
naitis (Johnny Unitas) buvęs gar
sus lietuvių kilmės futbolinin
kas.

Aktyvus Jungtinis 
Pabaltiečių Komitetas

Jungtinio Amerikiečių Pabal
tiečių Komiteto (JBANC) nariai 
ir centro įstaigos tarnautojai ne 
vien uoliai palaiko ryšius su JAV 
valdžios atstovais ir Kongreso 
nariais, ne vien organizuoja de
monstracijas Washingtone, rei
kalaujant panaikinti Hitlerio Sta
lino slaptą susitarimą ir grąžinti 
laisvę Lietuvai, bet ir kelia Pa
baltijo laisvės klausimą savo lei-

Amerikos ir Lietuvos 
moksleivių draugystės stalas 

Tarp parodinių stalų šiais me
tais buvo vienas naujas ir skirtin
gas stalas. Tai Amerikos ir Lietu
vos moksleivių draugystės išraiš
ka. Jį paruošė amerikiečių priva
ti John Carroll mokykla iš Bei 
Air (70,000 gyventojų, 20 mylių 
į šiaurės rytus nuo Baltimorės). 
Bei Air yra Hartford apskrities 
centras.

John Garroll 1789 tapo pir
muoju Amerikos vyskupu (1811 
m. —arkivyskupu). Jo vardu yra 
pasivadinusi minėta katalikų 
rriokykla, kuri, tarp kitko, yra 
žinoma geru rusų kalbos moky
mu. Dėl tos priežasties ji ir pa
kliuvo) 30 Amerikos mokyklų są
rašą, kurios šiais metais pradėjo

Tai pirmas kartas...

John Garroll mokykla ir 
mokinu šeimos priėmė vienam 
mėnesiui čia atvykusius Vilniaus 
mokyklos mokinius, o po to Vil
niaus S. Neries mokykla priėmė 
amerikiečius Vilniuje. Tai pir
mas kartas, kad Lietuvos mok
sleiviai pakliuvo į tarptautinę 
programą praleisti mėnesį Ame
rikoje, susipažįstant su Ameri
kos mokykla, žmonėmis ir kraš
tu.

jos

vadovas mokytojas 
moksleiviai, kurie 

stalo festivalyje, su 
pasakojo apie savo

Amerikiečių moksleiviai 
lietuvių muziejuje

Grupės
Mileris ir 
buvo prie 
malonumu
patirtį Lietuvoje ir lietuvių vizitą 
Amerikoje. Kalbant jų akys bly
kčiojo malonių prisiminimų ki
birkštimis, o balse skambėjo en
tuziazmo gaida. Su pasididžiavi
mu bandė pademonstruoti pra-

Dalis Vilniaus moksleivių, apsilankiusių Baltimorės lietuvių 
muziejuje su mokyklos direktoriumi (5-tas iš kairės) ir anglų 
kalbos mokytoja Stefanija Kasiulaitiene, (antra iš dešinės).

Visur prisistatė kaip lietuviai
Nors oficialiai jie atvyko iš So

vietų Sąjungos, bet visur jie pri
sistatė kaip lietuviai ir visur jie 
paliko puikų įspūdį. Spauda ne- . 
sigailėjo vietos jų vizito aprašy
mams bei atskirų moksleivių pa-:’ 
sisakymams. Stebėjosi jų anglų 
kalbos mokėjimu, geru elgesiu 
ir lietuvišku susipratimu.

Kai buvo suruoštas jų oficialus 
susipažinimas, tai susirinko per 
tūkstantį studentų, tėvų ir jų 
draugų. Daugumas lietuvių 
moksleivių prisistatydami pasa
kydavo vieną kitą žodį, bet buvo 
ir tokių, kurie parodė savo su
gebėjimą puikiai angliškai per
duoti savo įspūdžius apie šį isto
rinį vizitą, O Andriaus Kamaro- 
vo pareiškimas, kad jis svajoja 
apie laikus, kada kiekvienas ga
lės laisvai kalbėti ir keliauti, 
nežiūrint ar jis būtų juodas, bal
tas ar raudonas, susilaukė entu
ziastiškų plojimų.

. “Molotov Ribbentrop Pact 50th 
Į Commemoration August 23, 

1989 , taipgi išleido plačią savo 
. darbų metinę apyskaitą: “Joint 

Baltic American National com- 
mittee”. Šio komiteto preziden
tas šiemet yra ALT pirm. Gr. 
Lazauskas. Pirmininkauja Wa- 

. shingtone prof. dr. J.Genys, 
ryšių su visuomene vadovė ir ir 
reikalų vedėja — G. Palubin
skaitė, vasarą kartu dirba pabal- 

<itiečių intemai.
Paroda apie Lietuvos y į 
tremtinius Clevelande

Susidarius progai su kitomis

grupėmis suruošti Clevelande 
parodą apie trėmimus į Sibirą, 
ten besidarbuojanti veikli lie
tuvė G. Klimaitė kreipėsi į 
Amer. Liet. Tarybą. Iš ALT jai 
buvo pasiųsta Ribbentroppo- 
Molotovo sutarties kopija su jų 
parašais ir dar apie 20 stambių 
nuotraukų iš ištremtųjų lagerių 
Igarkoje.

Rūpestingai ruošiasi 
Kongresui

Antano Mažeikos vadovauja
mas komitetas rūpestingai 
ruošiasi Amerikos Lietuvių Kon
gresui Los Angeles mieste. Kiti 
to komiteto nariai: vicep. Vytau
tas Šeštokas (ALT skyr. vald., 
ALT s-ga), vicep. Tadas Dabšys 
(ALT skyr. vald., Skautų S-ga), 
ižd^Ramūnas Bužėnas (ALT 
skyr ■ vald., Liet. Tautiniai Na
mai), Atstovų ir svečių registra
cijos kom. pirm. Laima Steikū- 
naitė (ALT skyr. vald., Skautų 
S-ga), transportacijos kom. 
pirm. Simas Kvečas (ALT sk. 
vald. Santa Monikos Liet. Klu
bas), kongreso banketo rengimo 
komisijos pirm. Liucija Mažei
kienė (Kalif. Respublikonų Tau
tybių Grupių Tarybos pirm.), 
nariai: Rūta Šakienė (ALT S-gos 
L. A. skyr. pirm.), Petras 
Maželis (Dramos Sambūrio 
rež.), Zigmas Brinkis (Fronto 
Bičiuliai), Vincas Dovydaitis 
(Dramos Sambūrio pirm.), Ema 
Dovydaitienė (Dramos
Sambūris), Vytautas Vidugiris 
(Kalif. Liet. Resp. S-gos pirm.).

garbės komitetą, pažadėdami 
dar ir raštu atsiųsti sveikinimus. 
Kai kurie savo sutikimą perdavė 
telefonu iš Washingtono skam
bindami Amer. Liet. Tarybai. 
Daugelis dar pažymi, kad jie re
mia lietuvių laisvės siekimus ir 
rems ateityje.

Ačiū už paramą 
Lietuvos reikalams

Amer. Lietuvių Tarybos Pa- 
gelbinis Finansų Komitetas yra 
išsiuntinėjęs laimėjimų knyge
les. Malonu, kad tas užmojis su
silaukė gražaus prielankumo ir 
daugelis atsiliepia su savo įnašu 
paremdami ALTo pastangas Lie
tuvos laisvinimo darbams.

Baltieji rusai domisi 
lietuviais

JAV-se leidžiamas baltųjų — 
antikomunistinių rusų dienraštis 
Novoje Ruskoje Slovo dažnai 
perteikia informacijas apie Lie
tuvą, apie siekiamą laisvę. Pa
skelbė apie Cidziko ir kitų bado 
streiką Vilniuje, apie protesto 
mitingus, pateikė tekstą pareiš
kimo Bernardo Toleikio atsisa
kančio tarnauti Sovietų kariuo
menėje.

Novoje Ruskoje Slovo rugpjū
čio 11d. numeryje įdėjo straips
nį, kur net antraštėje Pabaltijo 
valstybės pavadinamos Maskvos 
laboratorija — bandymai duoti 
daugiau laisvės, bet būtinai pasi
laikyti karinių jėgų ir vidaus rei
kalų ministerijos (slaptosios po- 
sicijos) kontrolę savo rankose.

DĖMESIO!

Valdžios žmonės palankūs 
Lietuvių Kongresui

Atsiliepdami į Amerikos Lie
tuvių Tarybos raštą, jau daugelis

• JAV kongresmenų, ' šenatorii^f1

Vokiečiai skelbia lietuvių 
laisvės siekimus

JAV-se leidžiamas konserva
tyvių katalikų savaitraštis Wan- 
derer įsidėjo straipsnį kuriame 
informuojama apie Lietuvos 
žmonių suvarenumo siekimus,

atsiuntė savo sutikimą juos įrašy- aisvę. Laikraštį
ti į Amerikos Lietuvių Kongreso Ieidz,a JAV vokieciai-

DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY-LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484
Moksleiviai aplanko Baltimorės 
lietuvių namus

Nepaprastai šilta nuotaika 
buvo vilniečių moksleivių apsi
lankymo Baltimorės Lietuvių 
Namuose metu. Nuo atvykimo į 
namus iki išvykimo iš jų lietuviai 
moksleiviai buvo pagauti paki
lios nuotaikos ir susidomėjimo. 
Jie buvo nuoširdžiai sutikti, 
domėjosi namais, dainavo lietu
viškas dainas. Tarp svečių ir ank
stesniųjų ateivių užsimezgė šilta 
ir maloni atmosfera.

Ekskursija taip pat davė pro
gos šeimoms, kuris priėmė lietu
vius, arčiau pažinti lietuvių 
kultūrą.

Šio vizito metu apie Baltimo
rės lietuvių muziejų pakalbėjo J. 
Kardokas, o apie Lietuvos ka
riuomenės ginklus, aprangas ir 
ženklus H. Gaidis. Be skanių 
užkandžių, kuriuos paruošė 
namų šeimininkės A. Burienė ir 
O. Lekevičienė, svečius pasvei
kino lietuviškų organizacijų at
stovai. Visiems vilniečiams buvo 
įteikta dovanų.

P.S. Dovilė Bieliauskaitė, kuri 
su Salomėjos Neries moksleivių 
grupe praėjusį pavasarį lankėsi 
Amerikoje, su Edward Miller 
pagalba išgavo leidimą studijuoti 
Amerikoje. Rugsėjo pradžioje 
atvyko į Belair ir apsistojo Ed. 
Miller šeimoje.

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir Įvairių firmų) Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečiu fir

mos INNOVAT1ON, kuri duoda vlenerių metų garantiją

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASON1C M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAIriniiE
OO <vr.

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

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

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

I



AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Taryba 

visus kviečia
Šių metų spalio 21 ir 22 dieno

mis Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukia vienuoliktąjį Amerikos 
Lietuvių Kongresą, Los Ange- 
’es, Sheraton Town Hous 3, 2961 
Wilshire Blvd., Los Angeles, 
CA 90010. Tel. 213 382 - 7171.

Visos organizacijos ir nariai 
maloniai kviečiami Kongrese da
lyvauti. Prašome išrinkti atsto
vus į Kongresą. Kongrese daly
vauja:

1. .Visi Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir cėiitro valdybos nariai 
su balsavimo teise.

2. Centrinės, bendrinės orga
nizacijos, ALT skyriai siunčia po 
6 atstovus.

3. Vietinės draugijos, klubai, 
organizacijų kuopos^bei skyriai

PHILADELPH1JA IR APYLINKĖS

Laukiame vyrų dainininkų
Philadelphijos lietuvių koloni

ja nors ir nepasižymi gyventojų 
gausa tačiau dar turi apsčiai akty
vių organizacijų. Jų tarpe tau
tinėje, religinėje, politinėje, 
kultūrinėje srityje nemažą rolę 
yra suvaidinusi ir Lietuvos vyčių 
organizacija. Jos veikla itin 
plėtėsi, užmezgus glaudų ben
dradarbiavimą su Lietuvių Ben
druomene.

Pirmasis poatostoginis vyčių 
pasirodymas įvyks spalio 7 d., 7 
v.v. Lietuvių namuose, 2715 E. 
Allegheny Avė., Philadelphia, 
Pa. Norėdami kolonijos gyven
tojams, o ypač dainos mėgėjams, 
suteikti dvasinio peno, jie ruošia 
šaunų koncertą, kurio programą
atliks plačiai žinomas CIevelan-

RŪPESTIS PAŽINTI 
DABARTIES LIETUVĄ
(atkelta iš 3 psl.) 

pradėtas jau su kaikuriais Juozo 
Ardžio pranešimo fragmentais, 
kur buvo komentuoti dr. K. Bo
belio iri. Lukoševičienės pasisa
kymai.

Ketvirtadienio simpoziumo 
tema “Atgimstanti Lietuva išeivio 
akimis” ir dr. Kęstučio Griniaus 
paskaita apie Lietuvos politinius 
įvykius iš politinio taško gana sti
priai papildė šių dienų Lietuvos 
paveikslą ir savo turiniu ryškino 
uždavinius išeivijos veiklai.

įdomus buvo simpoziumas, 
nes savaitės dalyviai turėjo retą 
progą išgirsti įspūdžius ir poe
to ir mokslininko — visuomenės 
veikėjo, ir išeivijos žurnalistų 
politinėse ir visuomeninėse sri
tyse.

Simpoziume dalyvavo poetas 
Bernardas Brazdžionis, dr. A. 
Damušis, žurnalistai J. Kojelis ir 
V. Rociūnas, moderavo dr. V. 
Vardys. Šiame simpoziume 
buvo žvelgta į Lietuvą ne turisto 
akimis, bet darytas gražus
skerspjūvis Lietuvos atgimimo 
dabartyje, šiandien. Bernardas 
Brazdžionis maloniai dalinosi su 
klausytojais savo įspūdžiais, nors 
pirmutiniu sakiniu bandė klau
sytojus nuvilti, pradėdamas su 
“Aš nemačiau Lietuvos , tuo lyg 
sakydamas, kad Lietuvoje patir
to jausmo tvanas užblokavo vaiz
dus.

Bernardo Brazdžionio papa
sakoti įspūdžiai ir vakarais rody
tos video juostos aiškiai demon
stravo, kad poetas daugelio išei
vijoje nurašytas istorijon, staiga 
atgijo visa šio momento, šių die
nų šviesa ir jėga, ir vėl tapo at
gimstančios Lietuvos dainiumi ir 
Lietuvos balsu.

Vacys Rociūnas savo netruk
dytoje kelionėje po Lietuvą su
kaupė gausybę statistinių duo
menų, palyginimų įvairiose sri
tyse, netgi iš statistinių apklausų 
visuomeniniais reikalais.

siunčia po vieną atstovą nuo 
kiekvienų 10 narių.

4. Laikraščių redakcijos ir lie
tuvių radio valandėlės siunčia 
savo atstovus.

5. Dalyvauti pakviesti ir iš 
okupuotos Lietuvos organizacijų 
atstovai.

Kongrese maloniai kviečiami 
dalyvauti svečiai ir visa patriotiš
ka Lietuviška visuomenė.
Filed in 420

Amerikos Lietuvių 
Kongreso tikslas

pademonstruoti Amerikos lietu
vių vieningumą kovoje už Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mą, pareikšti padėką už paramą 
ir pasisakyti dėl JAV vedamos 
politikos Lietuvos išlaisvinimo

reikalu, aptarti pasiruošimu 
specialiai akcijai, kuri yra reika
linga visuomenės įsijungimo bei 
paramos.

Kongresuose, šaukiamuose 
kas penkeri metai, dalyviai išk
lauso ALT penkerių metų veik
los pranešimus, aptaria ir nusta
to ALT ateities veiklos gaires.

Kongreso šūkis: “Visi vienin
gai siekim nepriklausomybės 
Lietuvai” parodo, kad mes kartu 
su laisvės siekiančia tauta vienin
gai kovojame už Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atstaty
mą.

Amerikos Lietuvių Taryba

do oktetas, vadovaujamas Rai
mundo Kavaliausko, neperse
niausiai atvykusio iš Lietuvos. 
Okteto puošmena yra solistė 
Grigaliūnaitė.

Šis vokalinis vienetas neseniai 
lankėsi Lietuvoje ir su savo ga
strolėmis džiugino vietos gyven
tojus. Jų dainos menas kritikų 
buvo palankiai įvertintas. Jei ga
stroliuodami sugebėjo nustebin
ti operų, įvairių solistų bei chorų 
išlepintus žmones, tai nėra abe
jonės, kad jų dainos giliai palies 
ir mūsiškių širdis.

Po koncertinės dalies geros 
nuotaikos palaikymui ir šokiams, 
gros orkestras. Veiks baras ir bu
fetas.

Bilietus, kainuojančius po 12 
dol., ir stalus galima rezervuoti 
pas D. Drumstą 215 271 - 9005,

Dr. Adolfas Damušis išsa
miai papasakojo apie Vytauto 
Didžiojo Universiteto Kaune at- 
steigimą, atsteigimo eigą, daly
vius, dalyvių interesų sritis, di
skusijose ir susitikimuoise iša- 
ryškėjusias pažiūras į praeitį ir 
praeities socialines ir kultūrines 
sritis. Taip pat papasakojo cha
rakteringus dabartiniam Lietu
vos gyvenimui epizodus, belan
kant kai kurias įmones bei vieto
ves.

Juozo Kojelio kelionės analizė 
vedė į gana stiprius ir įdomius 
teiginius. Mitas, kad išeivija Lie
tuvos nepažįsta. Išeivija norėjusi 
Lietuvą pažinti, ją gerai pažįsta. 
Gal geresni keliai, geresnė elek
trifikacija, bet tai ir viskas.

Kultūros pasiuntiniai, 
kultūros misijonieriai, tvirtina 
Kojelis, klaidino išeiviją, klaidi
no visuomenę, o ne aiškino 
padėtį. Tik dabar, esą, yra įma
nomas kultūrinis bendradarbia
vimas.

Savo trumpoje simpoziumo
kalboje Kojelis ragina remti LP 
Sąjūdį, Lietuvos Laisvės Lygą ir 
priminė kaip toli dekristinizacija 
yra pažengusi, ir kaip stipriai 
tenka šia nužmoginimo našta 
išeivijai rūpintis.

Baigdamas teigė, kad dabar 
jau laikas pradėti kalbėti apie 
grįžimą į Lietuvą. “Read my lip- 
s”, antrino vėliau diskusijose Ko
jelis, “sekantis punktas yra mūsų 
grįžimas į Tėvynę”.

Į tai svečias iš Lietuvos disku
sijose komentavo: “Jūs čia Ame
rikoje Lietuvai esate neišsako
mai naudingi. Nebent norit ten 
nukaršti...tai prašom...”

Visi simpoziumo prelegentų 
pasisakymai buvo savaitės daly
vių priimti su dideliu susi
domėjimu ir ilgose diskusijose 
kilo virtinės pasiūlymų, kaip pa
gerinti kultūrinius, visuomeni
nius ryšius.

(Bus daugiau)

Aušrą Maknį 215 744 - 8744, J. 
Mickūnų 609 931 - 3306 ir B. 
Krokį 215 671 - 0397.
Čekius prašoma rašyti Knights 

of Lithuania C-3 ir juos siųsti
John Mickūnas, 333 DavisAve., 
Mt. Ephraim, N.J. 08059.

Į šį neeilinįą koncertą vyčiai, 
o ypač jų'energingasis pirminin
kas Vladas Mameniškis, malo
niai kviečia ne tik Philadelphi
jos, bet ir viso Delavvare slėnio 
lietuvius.

B.V.

VI MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Šeštasis Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas rengiamas lapkri
čio 22-26 Chicagoje. Pasirengi
mai vyskta visu tempu — kadan
gi yra daug darbų ir rūpesčių, ir 
viską reikia neatidėliojamai su
tvarkyti. Šis simpoziumas bus 
žymiai didesnis, tad rengėjams 
ir rūpesčių daugiau. Šiame sim
poziume planuojama turėti 60 
sekcijų ir apie 250 prelegentų. 
Prelegantų tarpe apie 60 bus iš 
ok. Lietuvos. Svečiai bus iš 
Mokslų Akademijos, Vilniaus 
universiteto ir Kauno Politech
nikos instituto. Tai vis žymūs 
mokslo darbuotojai, o kai kurie 
ir Sąjūdžio veikėjai

Tie atvažiuojantieji ir yra 
rengėjų didysis rūpestis. Kai 
simpoziumas buvo pradėtas or
ganizuoti, tai buvo kalbama apie 
6 - 9 iš Lietuvos galimus daly
vius, o dabar 60! Be to, ir atvy
kimo sąlygos pasunkėjo. Buvo 
galvojama, kad atvykstantieji ap
simokės kelionę iki Chicagos. 
Dabar reikalai pasikeitė į blogąją 
pusę. Už rublius dabar bilietai— 
tik iki Nevv Yorko, o paskui jau 
viskas į rengėjų sterblę. Okas į 
sterblę įkrito — būtų nemanda
gu iškratyti. Tad reikia rūpintis. 
Ne tik kelione iš Nevv Yorko, bet 
draudimais ir kitais reikalais.

Nenumatyta situacija gavosi 
dėl to, kad vieni kitų gerai ne
pažinojome. Dr. R. Vaičaitis, 
simpoziumo mokslinės progra
mos komiteto pirm., važiuoda
mas į Lietuvą nuvežė ir simpo-

Hl TECH COMPUTERS
Our store, the flrst and only durlng emlgratlon, sėlis 
hlgh quallty egulpment for buslness and personai 
tise. We have computers of 30 most famous flrms. 
You wtll buy in our store only the best electronlcs; 
also you wll I recelve profeslonal advlce.

We sėli all Computer components, accessorles and programs separately too.
We have a largecholce of TVs, Fax, Camcorders, VSRs, shortwave radlos, 2-cas- 
sette-recorders, phones, answerlng machlnes, kitchen supplles, etc., etc.

Speclal prlce for computers at 220 V and Pal Secam 
system electronlcs whlch you can ūse In Ltthuanla 
and Europa.
We speak Engllsh and Russlan

41W 35th Street, betvveen 5 and 6 Avė., Manhattan, 
N. Y. 212 465-0621

Liepos 26 Atlantic City buvo surengtas aktorės Ann Jillian 
— Jūratės Nausėdaitės vakaras, kuriame dalyvavo visas au
tobusas lietuvių iš New Yorko. Nuotraukoje aktorė su N.Y. 
lietuviais. Iš k. Alfonsas Marcelynas, Ann Jillian, Elena Ma- 
tulionytė, Jonas Adomėnas.

VYČIŲ PASIMATYMAS SU ANN JILLIAN

Kino ir televizijos žvaigždė 
Ann Jillian - Jūratė Nausėdaitė 
apšvietė Maspetho, Great Nec- 
ko, Riverhead, Aušros Vartų, 
Apreiškimo ir Nevvarko Lietu
vos vytes ir vyčius (kartųjų drau- 

ziumo “Kvieslį”. Jį ėmė ir iš
spausdino žurnale Mokslas ir 
Technika. Lietuvoje akademi
kai, paskaitę tą “Kvieslį”, palaikė 
tai oficialiu kvietimu ir pradėjo 
organizuotis kelionei. Net nesi
kreipę į rengimo komitetą dėl 
platesnių informacijų, pradėjo 
tvarkytis komandiruotes, vizas ir 
bilietus. Kurie lankėsi Lietuvoje 
paskutiniu metu, tai, sako, kad 
ten yra labai didelis susidomėji
mas simpoziumu. Visi, kurie tik 
yra gavę komandiruotes, rengia
si atvykti.

Dabar, ar mes galime tų žmo
nių nepriimti, jeigu jie jau viską 
susitvarkę. Taip pat reikia žinoti, 
kad daugelis iš jų yra aktyvūs 
“Sąjūdžio” veikėjai. Gerai žino
me, kad “Sąjūdis” gimė akade
mikų tarpe, jie ir dabar jam va
dovauja. Gal daugelis iš jų dar 
nėra buvę Vakaruose, tad dabar 
veržiasi visu būriu.

Būtų labai malonu tiek daug 
svečių turėti, bet kiekvienas 
svečias iš Lietuvos rengimo ko
mitetui kainuos apie 500 dol. Ir 
tai į šią sumą nėra įskaityta mais
tas ir nakvynės. Dėl to ir buvo 
kreiptasi į visuomenę. Buvo iš
siuntinėti laimėjimo bilietai ir 
prašoma aukų. Parama ne mums 
reikalinga, bet atvažiuojantiems! 
Visais simpoziumo reikalais 
kreiptis: L. Maskaliūnas, 6 
Brook Lane, Palos Park, U. 
60464. Telef. 361 - 5128.

J- Žygas 

gus ir pažįstamus) liepos 26, šv. 
Onos šventėje, Trump Plaza Ca- 
sino, Atlantic City, N.J.

Sis vakaras bus ilgai mūsų 
mintyse, nes Ann Jillian progra
mos pradžioje pagerbė Lietuvos 
vyčius ir dar paminėjo, kad ji 
yra lietuviškos kilmės.Tuoj su
skambėjo jos malonus balsas ir 
lietuviška daina, ir aštuonių šim
tų svečių plojimas nesustojo. 
Buvo girdėti šauksmai: “Lietu
va! Lietuva”!

Visas vakaras praėjo puikiai — 
jos energija (nežiūrint pavojin
gos ligos, pergyventos kiek ank
sčiau) buvo begalinė: be jokio 
poilsio ištisą valandą ji dainavo, 
šoko ir laikė publikos dėmesį. 
Norėjosi vis daugiau girdėti jos 
balsą! Još šio vakaro tema buvo: 
“Juokis”. Ar skausmuose ar ki
tose sąlygose — “Juokis”.

Prieš programos pabaigą Ele
ną Matulionytė, pasipuošusi tau
tiniais drabužiais, kartu su Ma
spetho 110 kuopos pirmininku 
Jonu Adomėnu įteikė Ann Jillian 
rožių puokštę. Pirm. Adomėnas 
pareiškė, kad ji yra tikras grožis 
ir garbė lietuviams, o Maspetho 
lietuvių veikėja E. Matulionytė 
priminė lietuviškai, “tegu gy
vuoja mūsų sesė” ir sveikino šv. 
Onos šventėje — artistės vardo 
dienoje.

Po programos vyčiai ir svečiai 
turėjo dar atskirą valandėlę su 
aktore — tarp kitko buvo sveiki
nimai, nuotraukos ir susipažini
mas su jos vyru Andy Murcia, 
pridedant iškilmingai sudainuo
tą “Ilgiausių metu

Garbė lietuviams, kad ši art
istė išlaiko ir pratęsia lietuvybę, 
bet gaila, kad daugiau lietuvių iš 
šios apylinkės nedalyvavo šiame 
vakare.

A. E. M.

Kas aukoja, Lietuvą vaduoja!

— Lietuviški chorai prašomi 
registruotis būsimai Dainų 
šventei, kuri įvyks 1990 liepos 1 
Chicagoje. Suaugusių chorams 
repertuarą galima gauti pas Fau
stą Strolią, 15325 Seųuoia St., 
Oak Forest, 111. 60452.

— Sąjūdžio vadovybė 
rugpjūčio 28 pasiuntė telegramą 
SSRS liaudies deputatų antra
jam suvažiavimui ir SSRS AT 
prezidiumo pirmininkui Gor
bačiovui: “TSKP CK vardu pa
skelbtame pareiškime dėl 
padėties tarybino Pabaltijo re
spublikose yra daug netiesos. 
Tai rodo, kad TSKP CK aparatas 
naudojasi arba nekompetetin- 
gais ar blogos valios informato
riais. Ir viena ir kita, kol TSKP 
G K aparato galia tebėra panaši į 
grupės žmonių diktatūrą sudaro 
pavojų Tarybų Sąjungos tau
toms. Atkreipdami į tai būsimo 
TSRS liaudies deputatų antrojo 
suvažiavimo dėmesį, kartu pro
testuojame prieš pareiškimo 
toną, įžeidžiamus epitetus, tau
tų nesantaikos kurstymą. Ypač 
pavojinga yra to pareiškimo anti
konstitucinė nuostata nukreipta 
prieš respublikų ir tautų apsi
sprendimo teisę”. Pasirašė SSRS 
liaudies deputatai Buračas, 
Landsbergis, Marcinkevičius, 
Ozolas, Prunskienė ir kiti. 
(E.)

— Iš Lietuvos patiriama, 
kad L'žugario mokykla, Ukmer
gės rajone, nuo rugsėjo pirmos 
dienos vadinama Antano Smeto
nos vardu. Antano Smetonos 
gimtinėje, pirmą kartą po 50-ties 
metų, rugpjūčio 12 buvo viešai 
atžymėtos pirmojo ir paskutinio
jo nepriklausomos Lietuvos re
spublikos prezidento 115-osios 
gimimo metinės.

— Clevelando Lietuvių namų 
salėje lapkričio 12 įvyks kultū
rinė popietė. Paskaitą skaitys 
prof. dr. Marija Gimbutienė. 
Rengia Skautininkų Draugovė.

— Metinė lietuvių fotografų 
paroda Chicagos Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo Centre, vyks 
spalio 20 - 29. Rengia Budrio 
vardo lietuvių foto archyvas.

— Lietuvos kariuomenės įžy- 
giavimo į Vilnių 50 metų sukak
ties minėjimas įvyks spalio 29 
Chicagoje. Rengia Vilniaus kraš
to lietuvių sąjunga, Ramovėnai 
ir šauliai.

— Persitvarkymo Sąjūdis 
praėjusių metų rugsėjo 16 išlei
do pirmąjį Atgimimo” numerį. 
Vyriausybė neremia jo leidimo. 
Jis didelių pastangų dėka eina iki 
šios dienos. Pirmieji du Atgimi
mo numeriai išėjo 30,000 eg
zempliorių tiražu ir buvo išdalin
ti nemokamai. Tai buvo svarbu 
prieš Sąjūdžio steigiamąjį su
važiavimą. Nuo trečiojo nume
rio Atgimimo tiražas šoktelėjo iki 
100,000 egzempliorių. Vienam 
Atgimimo numeriui išleisti rei
kia 3.5 tonos popieriaus. Popie
riaus ieško po visą Tarybų Sąjun
gą, mainydamį į Lietuvos gėry- 
!>es. Ir štai, popieriaus kombina
tams už Lietuvos ribų jau duotas 
nurodymas neparduoti lietu
viams nė kilogramo. Vyriausias 
redaktorius Romualdas Ozols 
dirba visuomeniniais pagrindais 
ir iš Atgimimo nėra gavęs nė vie
no rublio. Taip rašo Atgimi
me Audronė Urbonaitė.



TRANSPAK praneša naują, 
tikrai reikalingo ir naudingo 

maisto siuntinį.

SESELĖS BENEDIKTINĖS 
IEŠKO LIETUVAITĖS 

SEKRETORĖS

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

ir pristatytas į namus jūsų giminėms ir draugams

18 svarų

11 svarų

6 švara}

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

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

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. 
Susitarimui rašyti: REGINA PA
GIS, Benedictine Sisters, 333 
Wallace Rd., Bedford, N.H., 
03102 — 1808. Arba skambinti 
603 472-3239 kiekvienu laiku.

AMEMCAH TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 SOUTH NEŠTE R N AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 80643
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 delikatesinių maisto gaminių. Pilna kaina 
su pristatymu $185. Galima užsakyti pusę viso to siuntinio už $120.

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

SIUNTINIAI. Siunčiam į Lietuvą video, stereo magnetofonus^siuvimo, 
mezgimo mašinas ir pn. Minėtas prekes persiančiam UPS irį Jutus JAV 
miestus. /

VAISTAI. Siunčiame Lietuvių katalikų labdarių sąjungos sudarytą rinkinį 
reikalingiausių vaistų Lietuvoje: Bayer aspiriną, mufti-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 j savo klausimus — arba skambinkite:

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

Darbininko administracijoje 
dar gaunama anglų kalba šie lei
diniai: — A Radiance in the Gu- 
lag, 6 dol. — N. Sadūnaitės. 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitia by Ch. 
T. Pichel, 8 dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; When the Soviets

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.

(Jame... by R. Raid, 12 dol.; Lit- 
huania Minor by M. Brakas, 10 
dol.; Dr. Alexander Carolus 
Curtius, 4 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1.50 dol. už kny
gą. Šios bei kitos knygos, plokš-

■ teles ir įvairūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

LITHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Romas Pūkštys

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

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1.50 dol.

Vardas, pavardė .......

Numeris, gatvė............ .

Miestas, valstija, Zip .

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKEPKITE IR PASILAIKYKITE!
Duok Darbininką paskaityti 

tiems, 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

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

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

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS 

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

Tel. 312 430 - 7272

INTERNAT1ONAL
Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos jau užpildytos. Dėkojame vi
siems savo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, Ir 
ruošiamės tikrai jdomlam Ir įvairiam 1990 m. sezonui.

Primename, kad G. T. INTERNATIONAL apskritus metus telkia įvairias pa
slaugas. Visi jūsų biznio ar turistinės kelionės reikalai bus sutvarkyti pro
fesionaliai Ir sumaniai.

Norintiems viešėti Lietuvoje 5 dienas ar 5 savaites, sudaroma Individualius 
maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio reika
lus, Ir jūsų paslaugoms parūpiname patyrusį asmenį jus pasitikti

Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė!
G.T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272

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 kę 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje įskaityti 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, 0. Milašiaus, K. inčiūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

tani

&

DEXTER PARK PHARMACY ®
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuofede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
E'xempt No. 51-0172223). Aukas 
siiųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

1989 M. KELIONĖS 1 LIETUVĄ

LAPKRITIS
LIETUVA !R SUOMIJA — 14 dienu: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 81,699 iš Bostono ir Niujorko

81,682 iš Čikagos

GRUODIS '■
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelione, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
KeBonė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą Ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Baftfc Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pu jus, 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kauti* 
ir Klaipėdoje

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirus>ems gimin*ičiama 
Lietuvoje. _

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTK TOURS

Sutte 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02164 
Tai. 617-9954060

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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

t



IŠLYDĖJOME A.A. JUOZĄ JACKŪNĄ

Trapus yra žmogaus gyveni
mas. Žmogus gyveni, planuoji ir 
visada jauties turįs neįvykdytų 
uždavinių, kuriuos norėtum 
prieš iškeliaudamas į anapus 
užbaigti. Turėjo jų ira.a. Juozas. 
Visą savo netrumpą gyvenimą 
sielodamasis Lietuvos ir lietuvių 
reikalais, jis ir brandaus amžiaus 
sulaikęs ir paskutiniaisiais me
tais 'būdamas nejudrus, labai 
rūpinosi dabar Lietuvoj vyks
tančiais įvykiais ir tikėjosi su
laukti išsilaisvinusios Lietuvos.

Bet Dievo planai buvo kiti. 
Nenujausdamas artėjančios mir
ties, jis iki paskutinio sąmoningo 
gyvenimo akimirksnio domėjosi 
įvykiais Lietuvoje ir didžiosios 
amerikiečių spaudos tų įvykių 
komentarais. Bet rugpjūčio 21 jį 
ištiko nelauktas kraujo išsilieji
mas į smegenis, atėmęs sąmonę 
ir suparalyžavęs kūno judesius. 
Mirė jis tik rugpjūčio 27 rytą Šv. 
Juozapo ligoninėj Paterson, N. J.

Velionis buvo pašarvotas Sci- 
lierri laidotuvių namuose, Pater
son, kur su juo atsisveikinti atvy
ko ne tik vietos LB apylinkės ir 
parapijos nariai, bet ir jo draugai 
iš tolimesnių vietų. Čia Šv. Ka
zimiero parapijos administrato
rius kun. Antanas Bartašius su
kalbėjo rožančių ir kitas maldas 
už mirusiojo vėlę. Artimesniųjų 
draugų vardu atsisveikinimo 
žodžius tarė jį nuo karinės tarny
bos laikų Lietuvoj pažinojęs Ka
zimieras Jankūnas.

Velionis buvo gimęs 1907 
lapkričio 12 Panevėžio 
apskr.,Pušaloto valsčiuj, Palu- 
valkių km. Baigęs Panevėžio 
berniukų gimnaziją, velionis 
192 j) įstojo^ j Ljėtuvos karo mo
kyklą ir baigėjfižŠLLI laidą. L93Į-.

Įgijęs jaunesniojo leitenanto 
laipsnį, tarnybai buvo paskirtas 
į 4 pėst. Lietuvos karaliaus Min
daugo pulką. Nelaimingom ap
linkybėm susidėjus, jis turėjo 
anksti pasitraukti iš karo tarny
bos ir pradėjo tarnauti pasienio 
policijoj Gargždų rajono virši
ninku. Vėliau persikėlė į vidaus 
policiją ir buvo mokomojo būrio 
vadu, kol. Sov. S-gai okupavus 
Lietuvą turėjo iš tarnybos pasi
traukti. Okupacijos laikotarpį

A. A.

MARIJA

GRINCEVIČIENĖ

Emilijos Sandanavlčlenės sesuo, po sunkios Il
gos mirė rugsėjo 3 d. Ellzabeth, N.J. (Kita E. Sandana
vlčlenės sesuo, Veronika Avlžlenė, mirė prieš tris 
mėnesius).

Paliko dukrę Birutę Ir sūnų Antanę. Jos vyras mirė
* prieš 3 metus.

Laidotuvėmis rūpinosi Brazlnskl laidotuvių direk
torius. Laidotuvių šv. mišios buvo Šv. Petro Ir Povilo 
bažnyčioje Ellzabeth, N.J. Palaidota Rosdale ka
pinėse, Llnden, kur palaidotas jos vyras.

Nuošlrdžlę padėkę reiškiame klebonui kun. P. 
Žemelkiui už taip gražiai atkalbėtas maldas koplyčioje 
Ir šv. mišių metu su gilia užuojauta pasakytę žodj, 
kun. J. Pragulblckul už atėjimę j koplyčlę, sukalbėjlmę 
atsisveikinimo maldų Ir palydėjlmę j kapus. J. Stankū
nui už gražų gledojlmę šv. mišių metu. Mr. Budzevlčlul 
už skambinimę varpais, sutinkant ir Išlydint velionę ] 
kapus. Giminėms Ir draugams, atsilankiusiems j šer
meninę, užprašiusiems šv. mišias, už gėles, kurios 
gražiai puošė jos karstę, už pareikštas užuojautas.

Ačiū visiems.
Ilsėkis ramybėje, vargo Ir Ilgos Iškankinta, Bran

gioji Sesute Marija, o mes Tavęs nepamiršime savo 
maldose.

Sandanavičiai: Emilija, Irena, Marytė ir Petras, Bi
rutė, Antanas ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietu
voje.

A. a. Juozas Jackūnas 

praleido mokytojaudamas pra
džios mokykloj, buvo įsi
jungęs į pogrindžio veiklą, o, 
Lietuvai pasiskelbus nepriklau
soma, vėl grįžo į policijos tarny
bą ir buvo paskirtas Ašmenos 
apskr., Vilniaus krašte policijos 
vadu.

Artėjant antrajai bolševikų 
okupacijai, pasitraukė į Vokieti
ją, bet Lietuvoj paliko kūdikio 
laukiančią žmoną, kurią buvo 
vedęs vokietmečiu. Vokietijoj 
gyveno Hanau stovykloj, o iš čia 
išvyko į Kanadą, į miško kirtimo 
darbus. Atlikę sutartą tarnybą, 
persikėlė į Torontą ir dirbo fabri
ke. Pagal savo pavaldinio iškvie
timą atvyko į JAV ir sustojo Pa
terson, N.J. Čia būdamas gavo 
darbą didelės farmaceutinės kor
poracijos Vėžio tyrimo institute, 
Mayvvood, N. J., ir dirbo iki pen
sijos. Išėjęs į pensiją, neilgai 
džiaugėsi pensininko laimės die- 

ZTTCnflis, nes jį jau buvo pradėję 
.vargjjiti kraujo apytakos sutriki
mai, dėl kurių 1981 m. neteko 
dešiniosios kojos iki viršum ke
lio. Bet ir likusioji koja jį visą 
laiką vargino ir- dėl tos turėjo 
turėti dar kelias operacijas. Sa
vaime suprantama, kad esant to
kioj būklėj, velionio gyvenimas 
negalėjo būti lengvas. Daug kar
tų darytos pastangos atsikviesti 
iš Lietuvos žmoną su jo niekada 
nematytu sūnum buvo 
bergždžios. Sūnus sergantį tėvą 
galėjo aplankyti tik Sov. S-goj

ŽL\IOS_

Etnografinis ansamblis 
“Sodauto”

Gitos Kupčinskienės vado
vaujamas lietuvių etnografinis 
ansamblis “Sodauto” reiškiasi ne 
tik lietuvių, !>et ir amerikiečių 
visuomenėje. Rugsėjo 10 jis daly
vavo Hatch Shell, prie Charles 
River, Bostone pasirodyme an
samblių ir dainininkų, kurie 
ateinantį sezoną ten atliks pro
gramą. Toje ateinančio sezono 
programoje “Sodauto” ansam
bliui skirta visa valanda. Rugsėjo 
23 d. ansamblis atliks programą 
New Havene, CT. Tai Moterų 
klubo organizuojama vakaronė, 
kuri vyks Vėbrų-Gust sodyboje, 
Durham, CT. O lapkričio 24 d. 
ansamblis pakviestas į Chicagą, 
kur vyks Mokslo ir kultūros sim
poziumas., Ten “Sodauto” an
sambliui teks įsijungti į meninės 
programos atlikimą.

Savanorio F. Janonio 
mirties sukaktis

Rugsėjo 11 sukako 10 metų, kai 
Brocktone mirė Lietuvos nepri
klausomybės kovų savanoris 
Fulgentas Janonis, nesulaukęs 
naujo Lietuvos pakilimo žygiui 
už išplėštos laisvės ir nepriklau
somybės atstatymą. Tačiau toje 
kovoje jis aktyviai dalyvauja net 
po mirties, nes jo ir jo žmonos 
Marijos įnašais sudarytas Lietu
vių Fonde stipendijų fondas, ku
kulio gaunamais nuošimčiais re
miamas neturtingas, bet gabus 
lietuvių jaunimas išeivijoje, kad 
pasiektu mokslu galėtų būti nau
dingesnis lietuvių tautai. Dabar 
tame fonde yra jau 27,500 dole
rių. Tai pats prasmingiausias pa
minklas kovotojui už Lietuvos

prasidėjus laisvėjimo reiškiniam 
1988 m.

Netekus kojos ir iškentus kitas 
operacijas, velioniui pasidarė 
nebeįmanoma gyventi atskirai ir 
tvarkyti kasdienius reikalus, o į 
prieglaudą tarp svetimų žmonių 
velionis nesiryžo eiti. Jį pri
glaudė čia pat Patersone gyve
nanti Martos Iškeliūnienės šei
ma, kuri juo rūpinosi iki pat jo 
mirties: važiuodavo pas gydyto
ją į ligoninę, į tyrimus ir rūpi
nosi visais kitais reikalais taip, 
kaip ir savo šeimos nario.

Laidotuvėm taip pat pasirūpi
no globėjos šeima.

Po Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj atlaikytų mišių, kurias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. 
Bartašius, velionio kūnas buvo 
palydėtas į Kalvarijos kapinių 
mauzoliejų Patersone amžinam 
poilsiui. Šermeninėj, bažnyčioj 
ir pačiose laidotuvėse dalyvavo 
jo draugai ir pažįstami užprašė 
užjo vėlę mišių, papuošė jo kars
tą gėlėm ir sugiedojo pagal lietu
višką paprotį Angelas Dievo.

Velionis, kol buvo sveikas da
lyvavo vietos LB apylinkės ir pa
rapijos veikloj, prenumeravo lie
tuvišką spaudą pirkinėjo knygas 
ir niekada neatsisakė aukoti įvai
riem lietuviškiem reikalam.

Velionis giminių Amerikoje 
neturėjo, o Lietuvoj paliko 
žmoną su sūnum Vytautu, seserį 
Anastaziją ir brolį Motiejų.

K. Jankūnas 

A. A.
REGINAI TREINYS

mirus, motinę Irenę Jonynlenę Ir Vytautę Jonynę, tėvę 
Apollnarę TrelnJ, seserį Gražinę Sakalauskienę,Vytau
tę Sakalauskę Ir Dailę Trelnytę, dėduli Stasį Griežę- 
JurgelevIčiŲ užjaučia

laisvę, kokiu buvo Fulgentas Ja
nonis. Kai brangiausio marmuro 
paminklai neturi jokios praktiš
kos naudos, tai sudarytas stipen
dijų fondas prisideda prie naujų 
kovotojų už Lietuvos laisvę pa
ruošimo. Jau eilę metų iš Jano
nių stipendijų fondo šelpiami 
Lietuviai studentai, kurių tarpe 
pažymėtina Sofija Žutautaitė iš 
Brazilijos.

Fulganto Janonio mirties 10 
metų sukaktis plačiai paminėta 
laisvės Varpo rugsėjo 10 d. lai
doje. Apie velionį kalbėjo pro
gramos vedėjas Petras Viščinis, 
ryškindamas jo jaunystėje sava
norišką tarnybą kovoje už Lietu
vos laisvę, vėliau lietuviškos dai
nos puoselėjimą už Lietuvos ribų, 
dalyvaujant įvairiuose choruose, 
o gyvenimo saulėlydyje stipedi- 
jų fondo sudarymą. Pabrėžtina, 
kad abudu Janoniai dirbo papra
stą darbą fabrikuose išmokslino 
du sūnus, rėmė savo aukomis 
įvairius lietuviškus reikalus.

Pažinkime ir remkime 
savo talentus

Laisvės Varpo rengiami kon
certai vyksta šūkiu: “Pažinkime 
ir remkime savo talentus”. Jų 
tikslas — ne tik sudaryti visuo
menei aukštesnio lygio kultūrinę 
atgaivą, bet taip pat iškelti jau
nus talentus. Šiemetiniame ru
dens koncerte spalio 1 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje tokiu nauju 
talentu bus jaunas smuikininkas 
Aras Lapinskas, komp. Dariaus 
Lapinsko ir solistės Laimos Ras- 
tenytės-Lapinskienės sūnus. 
Drauge su tėvais jis dalyvaus vi
soje to konacerto programoje, 
grodamas smuiku. Jis jau yra da
lyvavęs Laisvės Varpo koncerto 
programos atlikime 1980 ba
landžio 13, kada buvo minima 
Kristijono Donelaičio mirties 
200 metų sukaktis. Tada jis buvo 
dar vaikas, o dabar — jau Har
vardo universiteto studentas. 
Tai ypatingų gabumų jaunuolis. 
1985 jis laimėjo stipendiją į pri
vačią Morgan Park Academy, 
kurią šiemet baigė pirmu moki
niu. Pernai jis gavo Mokslo ir 
pramonės muziejaus žymenį ir 
piniginę dovaną, kaip “Outstan- 
ding Young Scientist of 1988”. 
Trejus metus iš eilės jis laimėjo 
pirmą vietą prancūzų kalbos re
gionalinėse varžybose, o mokyk
loje — žymenis iš biologijos, 
chemijos, matematikos, istorijos 
ir anglų kalbos. Gavęs pilną sti
pendiją jis Harvardo universite
te pradėjo studijuoti biochemiją 
ir muziką.

Būdamas trejų metų, Aras pra
dėjo groti smuiku, dvejus metus 
priklausė prie Ali City High 
School orkestro, su kuriuo kaip 
solistas atliko Mozarto smuiko 
koncertą, su tėvais jis dalyvavo 
koncerto programų atlikime 
Chicagoje, Bostone, Los Ange
les ir Hot Springs.

Kaip matyti, Aras yra gabus 
įvairiuose moksluose ir muziko
je. Laisvės Varpo koncerte jis 
dalyvaus J. Tallat-Kelpšos, St. 
Šimkaus, M K. Čiurlionio, K. 
Kavecko, G. Rossini, G. Bizet, 
G. Saint-Saens, J. Naujelio, D. 
Lapinsko ir S. Sodeikos kūrinių 
atlikime.

Kitais koncerto programos 
atlikėjais bus sol. Laima Raste-

Giedra ir Samuel Troncone

Solistė Laima Rastenytė- 
Lapinskienė. Nuotr. P. Male- 
tos

nytė-Lapinskienė ir kompozito- 
rius-pianistas Darius Lapinskas. 
Tai bus mezzosoprano, smuiko 
ir fortepiono trio.

Kaip Vasario 16-oji ženklina ne
priklausomybės atkūrimą, taip 
Rugsėjo 8-oji iškelia tautos vaid
menį. Jau du kartus Lietuvos 
valstybė buvo sunaikinta, o tauta 
išliko gyva. Ji vėl atkurs savo val
stybę, kai tik susidarys palankios 
sąlygos. Tai aiškiai rodo dabarti
niai įvykiai Lietuvoje. Lietuviai 
tėvynėje ir išeivijoje sudaro gyvą . 
organizmą, kuris siekia aukš
čiausios organizacinės formos — 
nepriklausomos valstybės, kad 
galėtų tinkamai atlikti savo užda
vinius kultūrinėje ir ekonomi
nėje srityje.

Pakeista minėjimo data
LKV Sąjungos Ramovės Bos

tono skyriaus rengiamas Lietu
vos kariuomenės atkūrimo su
kakties minėjimas įvyks ne lap
kričio 26, kaip anksčiau buvo 
skelbta, bet lapkričio 18, šešta
dienį. Minėjimo datos pakeitimo 
priežastis — Clevelando vyrų 
okteto negalėjimas atvykti j Bos
toną lapkričio 26 dėl įsipareigoji
mo atlikti tą dieną meninę pro
gramą minėjime Clevelande. 
Minėjimas lapkričio 18 vyks-So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje.

Tautos šventė per radiją
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

laisvės Varpas plačiai paminėjo 
tautos šventę, perduodamas 
programos vedėjo Petro Viščinio 
mintis apie jos esme ir prasmę, 
atitinkamą muziką ir ištrauką iš 
Balio Sruogos dramos Milžino 
paunksnio, atliktą Birutės Pūke- 
levičiūtės vesto Montrealio lie
tuvių dramos teatro. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad ištikimas savo tau
tai. atsparus ir ry žtingas lietuvis 
yra mūsų tautos pagrindas ir 
ateities laidas. Tokio lietuvio ug
dymui skirta Tautos šventė.

Gintaro paroda
Lietuvių Tautodailės Instituto 

skyrius kviečia visus atsilankyti 
į Gintaro parodą, kuri įvyks spa
lio 8, sekmadienį, 3 vai. p. p.. 
Lietuvių K1u1m> III-čio aukšto sa
lėje. Daugumą parodos ekspo
natų sudaro įvairūs gintaro pa
puošalai, bet turėsite progą pa- 
natyti ir nemažą rinkinį ekspo
natų su inkliuzais: kaip medžių 
šakelėmis, samanomis, muselė
mis ir panašiai Nepraleiskite 
progos pasigėrėti tikrai turtinga 
gintaro par<xia. (g. g J

Poezijos rečitalis

Henrikas Nagys, šiuo metu 
vienas iš daugiausiai skaitomų 
poetų Lietuvoje, atvyksta į Bo
stoną ir spalio 8, sekmadienį. 3 

vai. p. p.. Lietuvių Klubo III-čio 
aukšto salėje, skaitys savo jjoezi- 
ją. Drauge atvyksta ir jo žmona 
Birutė \ aitkūnaitė-Nagienė, 
kuri skaity s poeto verstą iš kitų 
kalbų poeziją. Po poezijos rečita
lio vyks vaišės. Renginį organi
zuoja Lietuvos Tautodailės Insti
tuto skyrius, (g.g.)

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 Pil. dr-jos klubo trečio aukš
to salėje dr. Henriko Nagio poe
zijos rečitalis ir gintarų paroda. 
Rengia LTI Bostono skyriaus 
valdyba.

Spalio 28 d. 7 v.v. Maironio 
Parke Shrevvsbury, prie Wor- 
cesterio, Lietuvos Saulių 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.

LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS
Du Bois, Pa., rugsėjo 22-24 

įvyks Lietuvos vyčių Vidurio 
Centro apy gardos suvažiavimas. 
Posėdžiai vyks Sv. Juozapo 
baž.ny čioje.

Du Bois vyčių 86 kuopa rengia 
seimą ir pamaldas kuriose bus 
prisiminti vyčių mirusieji.

Siame seime daly vaus delega
tai ir svečiai iš Cleveland. Oh., 
Dayton. Oh.. Detroit. Mi., Sa- 
ginavv, Mi., Southfield, Mi., ir 
Pittsburgh, Pa.

Penktadienį, rugsėjo 22 d ,8 
vai v ak. Best \\ estem Motei 
prieangy bus delegatų registra
cija ir svečių susipažinimas bei 
užkandžiai Daugumoj, visi vy
čiai čia ir apsinakvos.

Šeštadienį, rugsėjo 23 d., 9 
vai. ryto Šv. Juozapo bažnyčios 
salėj bus vidurio centro apygar
dos delegatų susirinkimas ir re
gistracija.

9:30 - 12 vai. ryto bus religinis 
seminaras.

1 vai. p. p. delegatai rinksis 
šeiminiam susirinkimui. Tarp 
svarbesnių šių laikų klausimų, 
bus svarstoma jaunimo reikalai 
ir tėvynės Lietuvos laisvės 
pažanga demokratijos keliu. 
Kiek Lietuva patyrė rusų 
žadėtos laisvės?

7 v. v. bažnyčios salėj vyčiai ir 
svečiai gėrėsis pietumis ir šo
kiais.

Sekmadienį, rugsėjo 24 d. 10 
v.d ryto Šv Juozapo bažnyčioj 
Ims pamaldos

11:30 vai rv to Šv Juozapo ka
pinėse bus sĮM'cialios pamaldos 
įnirusiems prisiminti. Kapinės 
įspūdingai įrengtos su Kryžiaus 
Keliais ir šventove.

12 lovai p. p. Lietuvių klubo 
valgykloje bus specialūs pietūs.

Vincas Gražulis
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Frances A. Covalesky-Kava- 
liauskaitės piano rečitalis bus 
spalio 7, šeštadienį, County of 
Morris kolegijoje, Randolph, 
N.J., studentų centro auditorijo
je. Pradžia 7:30 v. v. įėjimo auka 
5 dol. Pelnas skiriamas studentų 
stipendijos fondui, kurį admi
nistruoja Šiaurinės New Jersey 
lietuvių amerikiečių klubas. 
Koncereto programoje: Chope- 
no, Beethoveno, Liszto ir Čiur
lionio kūriniai. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

MAIRONIO MOKYKLOS 37-TOJI LAIDA

noti įvairiomis dovanomis, pasa
kyta sveikinimo ir linkėjimo kal
bų. Ir baigusieji apdovanojo mo
kytojus ir padėkojo už mokslą.

Šį savaitgali Kultūros Židiny
je: — dailės paroda “Atgimusi 
Lietuva”, dalyvauja menininkai 
iš Lietuvos. Paroda vyksta šešta
dienį ir sekmadienį, atidarymas 
rugsėjo 23, šeštadienį, 7 v. v.

Antano Maceikos vardo bi
blioteka Kultūros Židinyje pra
dedant šiuo sekmadieniu bus ati
daryta nuo 12:30 v. iki 2 vai. po
piet.

Apie Lietuvos vyčių metinį 
seimą, kuris buvo praeitą 
mėnesį Chicagoje, rugsėjo 24, 
sekmadienį, tuoj po sumos 
Apreiškimo parapijos mokyklos 
salėje bus rodoma vaizdajuostė. 
Taip pat bus vaizdų iš Balzeko 
muziejaus, Marąuette Parko, 
Jaunimo Centro. Įėjimas nemo
kamas. Po rodymo bus kavutė su 
pyragais.

Pavergtų tautų išsilaisvinimo 
mitingas rengiamas spalio 8 
Laisvės statulos papėdėje. 
Pradžia 12 vai. rengia antibolše- 
vikinių tautų blokas. Mitingas 
tęsiasi iki 2 v. popiet. Kalbės 
JAV viceprezientas D. Quayle.

Kazimiera Prunskienė, žino
ma ekonomistė Lietuvoje, at
vyksta į Ameriką ir dalyvaus 
Mokslo ir kūrybos simpoziume. 
Ji taip pat lankysis ir New Yorke. 
LB apygardos valdyba bandy s 
suorganizuoti jos susitikimą su 
Nėw Yorko lietuviais.

Sportininkų kambarys 
Kultūros Židinyje pagrindinai 
remontuojamas. Darbus atlieka 
Liet. Atletų Klubo nariai. Į dar
bą įsijungė ir jaunimas. Visam 
projektui vadovauja Pranas Gvil
dys.

Edvinas Butkus, Vilniaus ra
diofono užsienio lietuviams pro
gramos direktorius, buvo at
vykęs į Ameriką, svečiavosi Ma- 
dison, Wisc., kur miestas 
užmezgė bičiulystės ryšius su 
Vilniumi; grįždamas buvo su
stojęs New Yorke, svečiavosi pas 
Romą Kezį ir jam paliko vaizda
juostę iš rankų grandinės įvykių.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, šiuo metu lankosi Lietu
voje. Praeitą savaitę jį paminėjo 
Vilniaus radijas savo programo
je, skirtoje Amerikos lietuviams. 
Pranešė, kad jis Vilniaus kate
droje laikys pamaldas ir skaitys 
savo poeziją. Apie šį literatūros 
vakarą katedroje buvo žinoma 
dar jam neišvažiavus. Vakarą or
ganizavo katedros klebonas. Re
dakciją pasiekė Literatūros ir 
Meno 3 nr., rugsėjo 9 d. Ten 
įdėta poeto Leonardo Andrie- 
kaus nuotrauka, aprašymas ir 
pluoštas eilėraščių.

Regina Treinytė, 28 metų 
amžiaus ištikta širdies priepuo
lio, staiga mirė rugsėjo 15 penk
tadienį. Buvo pašarvota Queens 
Village rajone. Atsisveikinimas 
buvo rugsėjo 18, pirmadienį, an
tradienį. Jos palaikai buvo sude
ginti, gi laidotuvių mišios buvot 
to rajono vienoje bažnyčioje.

Liuda Bandžiukienė, išėjusi į 
pensiją, rugsėjo 12 išsikėlė gy
venti į Colorado, kur gyvena jos 
trys dukros. Naujas jos adresas 
yra 10713 Pecon St., Apt. 602, 
Northglenn, Colo. 80234.

Ekskursija, suorganizuota 
Romo Kezio vadovaujamos ke
lionių agentūros Vytis, rugsėjo 
24 išvyksta į Europą, aplankys 
Portugaliją, Ispaniją ir Maroko, 
grįžta spalio 8 d.

AUKOS MŪSŲ 
FONDAMS

Eltos biuletenis skelbia, kad 
nežinomas aukotojas iš New Yor
ko Tautos Fondui paskyrė 
50,000 dol. Šis Fondas remia 
VLIKo darbus.

Lietuvių Fondas irgi skelbia, 
kad turi aukotoją, kuris paaukos 
50,000 dol. bet su sąlyga, kad 
visi kiti lietuviai šio vajaus metu 
iki gegužės 31 d. suaukotų Lie
tuvių Fondui 100,000 dol.

Lietuvių Fondas pirmoje vie
toje remia kultūrinę veiklą, tei
kia stipendijas studentams, re
mia Lietuvių Bendruomenės 
veiklą.

LB NY apygardos valdyba 
posėdžiavo rugsėjo 13 Kultūros 
Židinyje. Valdybos iniciatyva, 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
sukakties proga buvo išsiun
tinėta informacinė medžiaga 
spaudai, televizijai, radijui. 
Pridėtas ir gerai paruoštas lank
stinukas. Šis laiškas atkreipė 
dėmesį į sukaktį, todėl spaudoje 
buvo ir žinių, ir vedamųjų ta 
proga. Apygardos surengtą 
minėjimą rugpjūčio 23 Kultūros 
Židinyje paminėjo Vilniaus radi
jas — Kalbėta apie Lietuvos ne
priklausomybės šventę ir kitus 
renginius. Valdybai pirminin
kauja Vytautas Alksninis, sekre
torė yra Malvina Klivečkienė, 
iždininku — Gediminas Rajec
kas, vicepirmininkas informaci
jos reikalams — Romas Kezys, 
vicepirmininkas renginiams — 
Kęstutis Miklas, vicepirminin
kas kultūros reikalams — Pau
lius Jurkus. Į posėdžius taip pat 
kviečiami ir šios apylinkės LB 
Tarybos nariai. Posėdžiai šaukia
mi kiekvieno mėnesio antrą 
trečiadienį.

Arvydas Juozaitis, filoso
fas, profesorius, vienas iš 
Sąjūdžio aktyvistų, organizato
rių, su žmona Laima yra atvykę, 
į Ameriką, svečiavosi pas dr. 
Juozą ir Aleksandrą Kazickus,
dalyvavo Šviesos-Santaros sto-,.

- vykioje, kur skaitė paskaitą. Spa
lio 11, trečiadienį, jis atvyksta į 
Nėw Yorką, tos dienos vakare 7 
v. Kultūros Židinyje rengiamas 
jam susitikimas su New Yorko

Maironio lituanistinė mokykla Židinyje. Abiturientai apdova- 
Nevv Yorke šį pavasarį išleido 
savo 37 laidą. Ją baigė 7 moki
niai: Monika Bilerytė, Tomas 
Gedminas, Gina Jankauskaitė, 
Tomas Liogys, Tomas Matusai
tis, Sanda Simonavičiūtė, Nida XT • i i . »< .’ , . . Naujus mokslo metus Mairo-Stankūnaite. . . .. . , ...nio lituanistine mokykla pradėjo

Mokslo metų pabaigtuvės ir rugsėjo 9 Holy Child Jesus para- 
abiturientų išleistuvės įvyko 
birželio 3. Tą dieną mokyklos pa
talpose mokslo metus baigė kiti 
skyriai, o abiturientų išleistuvių 
iškilmingas aktas įvyko Kultūro

pijos mokyklos patalpose, Rich- 
mond Hill. Taigi 1990 metų pa
vasarį mokykla išleis savo abitu
rientų 38 laidą. Mokyklai dabar 
vadovauja Pranas Gvildys. Monika Bilerytė

Tomas Gedminas Gina Jankauskaitė Tomas Liogys

Tomas Matusaitis Sanda Simanavičiūtė Nida Stankūnaitė

lietuviais, rengia LB apygardos 1 
valdyba. Jis papasakos, kas deda- 

,_jii Lietuvoje. Lankydamasis
Amerikoje jis specialiai studijuo
ja demokratijos techniką, kaip 
pravesti susirinkimą, kaip orga
nizuoti suvažiavimus ir kita. Po 
šio pokalbio su New Yorko lietu
viais jis greitai išvyksta atgal į 
Lietuvių.

N.Y. šaulių kuopos valdybos 
posėdis bus rugsėjo 23, šešta-
dienį, 3 v. popiet pas kuopos 
sekretorių, Kazimierą Bačaus- 
ką.

DINGO VIDA SIDRYTĖ
Skaudi nelaimė ištiko Vidą Si- 

drytę. Ji gyveno Santa Moniko
je, Calif., ir buvo vidurinės mo
kyklos mokytoja.

Ji atostogavo Indijoje ir lėktu
vu skrido į Pakistaną pakeliui į 
New Yorką. Himalajų kalnuose 
lėktuvas dingo be jokios žinios.

Dvi savaites gausybė žmonių

ieškojo lėktuvo, bet nerado jokio 
pėdsako. Ieškojimas nutrauktas. 
Manoma, kad visi keleiviai, su 
jais ir Vida Sidrytė, žuvo.

Vida yra Rimo Sidrio ir 
Giedrės Šalčiūtės duktė. Almus 
Šalčius iš Great Necko yra Vidos 
dėdė. Jos giminės yra ir Felicija 
ir Algis Jesaičiai iš Great Necko.

ELIZABETH, N.J.
Lietuvos vyčių 52 kuopa glo

bos Vidurinio Atlanto apskrities 
Lietuvos vyčių suvažiavimą, ku
ris bus spalio 1 Šv. Petro ir Po
vilo parapijos salėje, tuojau po 
11 valandos mišių.

Pasta pietūs su salotų bufetu 
bus rugsėjo 23, po 5:30 v.v. 
mišių. Rengia Altoriaus draugi
ja.

SKAUTAI IŠ LIETUVOS
NEW YORKE

ke. Jie atvyko iš Lietuvos, kad 
čia geriau susipažintų su skautų 
veikla.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N. Y., organizuoja sep
tynių dienų kelionę laivu Karibų

Vaizdajuostė"frus parodyta už ke- 
letos savaičių, gi pats Edvinas 
Butkus rugsėjo 19 išskrido atgal 
į Lietuvą.

Kun. Eugenijus Savickas, 
Aušros Vartų parapijos, Manhat
tan, N.Y. klebonas, nuoširdžiai 
kviečia lietuvius ir draugus daly
vauti metiniuose parapijos pie
tuose, kurie įvyks spalio 15, tuo
jau po 11 vai. sumos. Auka 20 
dol. Bus gausi loterija ir gera 
proga susipažinti su nauju klebo
nu. Del rezervacijų prašom 
skambinti: 1-212-255-2648.

ATVYKSTA SVEČIAI RAŠYTOJAI 
IŠ LIETUVOS

Rugsėjo pačiame gale Kana
doje vyksta PEN klubo suvažia
vimas. Kaip esame skelbę, į 
PEN klubą jau yra priimti ir Lie
tuvos rašytojai. Jie atvyksta į šį 
suvažiavimą. Pradžioje sustoję 
Montrealyje, paskui vyksta į To
rontą ir vėl grįžta į Montrealį.

Iš Kanados atvyksta ir į Ame
riką. Pirma sustoja Bostone iš 
ten keliauja į New Yorką. Svečių

literatūros vakaras ir susitikimas 
su New Yorko lietuviais bus spa
lio 15, sekmadienį, Kultūros 
Židinyje. Iš New Yorko dar va
žiuoja į Washingtoną, kur taip 
pat bus jų literatūros vakaras.

New Yorke jų literatūros vaka
rą rengia Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba, talkinama 
įvairių talkininkų.

Skautų vadovai iš pavergtos 
Lietuvos: Rimantas Ulevičius, 
Leimonas Daujotas, Monika Gi- 
ršytė, Laurencija Malkevičienė 
rugsėjo 17 svečiavosi New Yor-

LAIŠKAS REDAKCIJOJE
Kai New Yorke lankėsi trys 

jachtos iš Lietuvos, viena jachta 
atvežė klaipėdietės laišką savo 
pusbroliui, kurio adreso neturi, 
lėliškas keliavo ir šen ir ten, kol 
dabar pateko į Darbininko re
dakciją. Laiškas skirtas Diktanui 
Jonui, sūnui Jono. Laišką parašė

New Yorke dalyvavo pamal
dose Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, gi 3 v. popiet iškil
mingoje skautų-skaučių sueigoje 
Kultūros Židinyje. Į šią sueigą 
atsilankė ir pirmūnas v. s. Petras 
Jurgėla. Svečiams iš Lietuvos tai 
buvo tikrai didelė staigmena su
sitikti šį žymųjį skautijos įkūrėją.

Būdami New Yorke, jie ap- 
ankė ir kitas lietuviškas įstaigas 
ir miesto įžymybes. Į namus iš
vyko rugsėjo 19, antradienį.

Gera proga: norite pasiųsti pi
nigų į Lietuvą 1 dol. 9 rubliai

jūroje. Išvykstama gruodžio 3 iš 
San Juan, P. R. Kelionė lėktuvu 
į San Juan ir atgal nemokamai. 
Lankomos šios salos: St. Tho- 
mas, St. Maarten, Barbados ir 
Martiniąue. Bus keliaujama 
laivu Festivale, kurį administ
ruoja Carnival Cruise Lines ben
drovė. Vakarinėms programoms 
gros Joe Thomas orkestras. 
Užsisakant anksčiau duo-. 
dama 20 nuošimčių nuolaida. 
Ekskursijos kapelionas bus kun. 
dr. Kornelijus Bučinys, OFM, 
Darbininko redaktorius. Kelei
viai turės kiekvieną dieną gali-

APREIŠKIMO PARAPIJA PAGERBĖ KLEBONĄ pusseserė Danutė Lukoše
vičienė.

kursu. Skambinkite 203 454- 
9801.

rnybę išklausyti mišias, priimti 
komuniją ir atlikti kitas religines

Rugsėjo 10, sekmadienį, kun. 
Vytautas Palubinskas buvo pa
gerbtas parapiečių kaip naujas 
tos parapijos klebonas. Parapijo
je šią vietą užima nuo liepos 2. 
Tada jis buvo įvesdintas į šias pa
reigas. Parapiečiai norėjo ką 
nors daugiau padaryti ir special
iai pagerbti kleboną, nes liepos 
2 sekmadienis sutapo su Liepos 
4 švente, be to, tuo metu pra
sidėjo atostogos. Taip ir kilo su
manymas šį pagerbimą surengti 
vėliau, kad būtų daugiau laiko 
pasiruošti.

Taip kun. klebono pagerbti 
susirinko apie 180 svečių, 5 ku
nigai ir generalinis konsulas.

Mišias koncelebravo kun. An
tanas Rubšys, kun. Vytautas Pik
turna, Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, kun. Vytautas Palubin
skas** kun. Jonas Pakalniškis, ku
ris taip pat pasakė įspūdingą pa
mokslą. Vargonais grojo kun. 
Danielius Staniškis. Buvo atlik
tos žinomos giesmės ir taip pat 
naujų kūrinių, kuriuos kun. Sta
niškis specialiai sukūrė šiai pro
gai. Sopranas Elizabeth Hyon 
sugiedojo Panis Angelicus, Will- 
iam Kučinskas, Astra Butkutė, 
Ritonė Ivaškaitė iriom. Staniškis 
atliko pastarojo sukurtą kvartetą 
Dievo Avinėlį.

Po mišių visi persikėlė į mo

kyklos viršutinę salę, kur įvyko 
banketas. Oras buvo labai tvan
kus. Iš bažnyčios buvo atnešti 
vėsintuvai.

Programą pravedė parapijos 
tarybos pirmininkas Bill Kurnė
ta. Sveikinimo telegramą at
siuntė kun. Eugenijus Savickas, 
dabartinis Aušros Vartų parapi
jos klebonas, buvęs kun. V. Pa
lubinsko vikaras ir Lietuvos 
vyčių 12 kuopa. Gen. konsulas 
Anicetas Simutis savo žodyje ap
tarė kun. V. Palubinsko veiklą.

Po įspūdingų mišių, gražaus 
banketo kun. V. Palubinskui 
tenka tik palinkėti vaisingų ir 
sėkmingų metų šioje Apreiški
mo parapijoje. (KDS)

Jis pats, ar kas jį pažįsta, 
prašom kreiptis į Darbininko re
dakciją.

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

ATTENTION - GOVERN
MENT HOMES from $1 (U-r<- 
pair). Delinųuent tax propert). 
Reposessions. Call 1-602-838- 
8885. Ext. G H 6057.

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

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 
4.30 - 4145.

Video, stereo, siuvamas maš 
nas ir vaistus siunčiame į Liet» 
vą. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pukštvs, 
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.

pareigas. Dėl kelionės informa
cijų kreiptis į Eleną Matulio- 
nytę, 61-3656th Avė., Maspeth, 
N.Y., 11378. Tel. 718326-3398.

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 ry to ir 5:00 vaka
ro.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

Lietuvių kalbos, meno ir 
kultūros pamokos vyksta nuo 
rugsėjo 11 iki gruodžio 18 Coun
ty College of Morris, N.J. Kursų 
dėstytoja — Aldona Pintsch.


