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Savaitės 
įvykiai

LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA 
ATEINA į JUNGTINES TAUTAS

Pabaltijo respublikoms - Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai suteikė 
nepriklausomybės pripažinimą 
Gorbačiovo vadovaujama Vals
tybių Taryba savo pirmajam 
posėdy rugsėjo 6 d. Maskvoje. 
Šituo aktu užbaigta 51 metus 
užtrukusi sovietinė okupacija. 
Pranešimą spaudai padarė užsie
nio reikalų ministras Boris Pan- 
kin, neatskleisdamas dokumen
tų, surištų su tuo nutarimu. Tad 
dar liko neaišku, ar Sovietų Są
junga anuliavo Ribbentropo- 
Molotovo slaptąjį susitarimą ir 
Pabaltijo respublikų “savanoriš
ką” įsijungimą į Sovietų Sąjungą.

Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
dar reikės sėsti prie derybų stalo 
su “SSSR likučiais” ir išsiaiškin
ti, kaip atsipalaiduoti nuo tų 
ryšių, politinių, ekonominių ir 
kultūrinių, kurie yra perpynę 
visą tų respublikų sistemą. Pats 
svarbiausia dalykas — tai kariuo
menės atitraukimas iš Pabaltijo

Jungrinės Tautos. — Rašant 
šią informaciją, rugsėjo 10 d., 
prieš laikraščiui išeinant į spaus
tuvę, buvo aišku, kad Pabaltijo 
valstybės, kurių žiaurus likimas 
čia, šiuose tarptautinės organiza
cijos rūmuose, retkarčiais tebū
davo prisimenamas kaip sovie
tinės agresijos auka, dabar ateina 
kaip savarankūs ir lygūs nariai 
užimti joms seniai priklausančią 
vietą.

Jungtinių Tautų oficialiuose 
dokumentuose užfiksuota, kad 
Prancūzijos ir D. Britanijos 
užsienių reikalų ministrai krei
pėsi į JT generalinį sekretorių, 
pranešdami, kad Estija, Latvija 
ir Lietuva nori tapti Jungtinių 
Tautų nariais. Tasai jų laiškas čia 
laikomas kaip rekomendavimas, 
kad Pabaltijo valstybės būtų 
priimtos. Bet tuo dar nesibaigia 
pats reikalas. Pagal visas taisyk
les, nauji nariai priimami tik 
Saugumo Tarybai rekomenda
vus. Generalinė Asamblėja, kuri

rugsėjo 17 d., ateinantį antra
dienį, susirenka čia savo 46-osios 
sesijos, savo darbotvarkėje, kur 
ir taip jau esama daugiau kaip 
šimto punktu, turi ir naujų narių 
priėmimą. Bet prieš Asamblėjai 
susirenkant, dar turi būti 
sušauktas Saugumo Tarybos 
posėdis, kuriame būtų nutarta 
rekomentuoti Asamblėjai, kad ji 
priimtų Estiją, Latviją ir Lietuvą 
(alfabetiškai) naujais nariais. Ir 
Asamblėja tai turi patvirtinti 
dviem trečdaliais savo balsų.

Bent rašant šias eilutes, neat
rodė, kad kas nors galėtų sutruk
dyti Pabaltijo respublikų atėji
mui į Jungtines Tautas. Saugu
mo Taryba rekomenduoja nau
jus narius, bet penki jos nariai, 
kurių tarpe yra JAV, D. Britani
ja, Prancūzija, Kinija ir SSSR, 
vadinamieji nuolatiniai nariai, 
turi būti vieningos nuomonės. 
Jeigu bent vienas kuris iš tų pen
kių nesutiks, kas reikš veto, nu
tarimas negalės būti pravestas.

kaip ji pabalsuos. Ji gali balsuoti 
už ir gali susilaikyti. Jeigu dėl 
tam tikrų sumetimų ji panorėtų 
balsuoti prieš, ar bent siūlytų 
atidėti Pabaltijo respublikų 
priėmimo klausimą iki ateina
nčios JT sesijos, tai tąsyk Pabal
tijui reikės dar laukti. Tačiau 
tada žinos pabaltiečiai, kad čia 
esama politikavimo. Ir tada 
žinos, kur reikia taikyti nepasi
tenkinimo priekaištus. Šiuo 
metu dar neįmanoma perprasti 
Kinijos užmačių, bet ji, atrodo, 
nori pasinaudoti ir Pabaltijo val
stybių priėmimo į Jungtines 
Tautas pretekstu. Dar praeis sa
vaitė, ir viskas paaiškės.

Jeigu Pabaltijo respublikos 
bus priimtos Jungtinių Tautų na
riais dar šios sesijos metu, tai jos 
bus 164, 165 ird 166-oji iš eilės. 
Šios sesijos metu naujais nariais 
bus priimtos dar keturios val
stybės. Tai abi Korėjos (šiaurinė 
ir pietinė, iki šiol turėjusios savo 
atstovybes stebėtojų teisėmis), 
Maršalų salos ir Mikronezija. Ši-

Vilniuje rugpjūčio 23 ruošiamasi Lenino statulą nukelti nuo 
pjedestalo. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LIC PROTESTUOJA PRIEŠ 
NEW YORK TIMES DIENRAŠČIO 
TENDENCINGUS RAŠINIUS

respublikų.
Leningradas atgavo įstatymiš

kai savo buvusį vardą ir jau va
dinsis Petrogradu. Jo gyventojai 
apklausinėjimo metu buvo pasi
sakę už vardo pakeitimą, bet var
das įsigaliojo tik tada, kai įstaty
mą patvirtino Valstybės Taryba.

Valstybės Taryba, susidedan
ti iš respublikų, kurios pasilieka 
sąjungoje, ir prezidento Gorba
čiovo, yra visa, kas liko iš anks
čiau buvusios Sovietų Sąjungos. 
Dar neaišku, kaip viskas toliau 
vystysis, nes kiekviena diena vis 
ką nors naujo atneša. Už tai labai 
suprantamas Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
Landsbergio atsakymas užsienio 
korespondentams, klausiusiems 
dėl Lietuvos ryšių su Sąjunga. 
Esą “mes dar nežinome, kas iš 
tos sąjungos liks ir su kuo mums 
reikės tuos ryšius palaikyti”.

Makedonijos referendumo 
duomenys rodo, kad didžiuma 
nori nepriklausomybės panašiai, 
kaip ir anksčiau pasiskelbusios 
Kroatija ir Slovėnija. Taigi ir Ju
goslavijos federalinė sistema jau 
baigia savo dienas.

Kurdai šiaurinėje Irako dalyje 
išėjo į atvirą pasipriešinimą prieš 
Irako kariuomenę. Jungtinėms 
Tautoms pavesta rūpintis taikos 
reikalais, bet kurdų sukilėliai ne
pasitiki nei JT, nei Irako 
pažadais.

JAV įspėjo Filipinų opozicio
nierius dėl karinių bazių pasiliki
mo Subic įlankoje. Esą, jei Fili
pinai nesutiks, tai jie nustos di
delių sumų, kurias jiems Ameri
ka būtų mokėjusi. Dabar JAV 
galvoja karines bazes įsteig
ti savo teritorijoje, kaip Guam ar 
Havajų salose.

Jau daugiau kaip 60 valstybių 
pripažino Pabaltijo respublikų 
vyriausybes ir pareiškė norą 
užmegzti diplomatinius santy
kius. Jų tarpe yra Vatikanas, Ja
ponija ir Kinija. Tikslus sąrašas 
bus pateiktas vėliau.

— Kauno arkivyskupijai Lie
tuvos Respublikos vyriausybė 
grąžino Sv. Mykolo (Įgulos) 
bažnyčios pastatą Kaune. Ten 
prieš tai buvo įrengtas meno mu
ziejus.

— Vilniuje pirmą kartą kon
certavo Pasaulinis jaunimo sim
foninis orkestras. Jame dalyvau
ja ir lietuvaitė smuikininkė R. 
Rimkutė.

VLIKO
SVEIKINIMAI

LIETUVAI
Rugpjūčio 24, VLIKo vardu, 

jo pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
pasiuntė telegramą Lietuvos Au
kščiausiosios Tarybos pirminin
kui Vytautui Landsbergiui. 
Sveikinama su laimėjimais pake
liui į pilną Vakarų ir Rytų valsty
bių pripažintą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo laimėji
mą. Raginama ir toliau visiems 
kartu vieningai dirbti, ligi bus 
nugalėtos paskutinės kliūtys ir 
visi drauge džiaugsis ir didžiuo- 
sis laisva Lietuva.

Rugsėjo 2 telegramoje Lietu
vos Respublikos ministrui pirmi
ninkui Gediminui Vagnoriui dr. 
Bobelis dalijasi džiaugsmu 
ryšium su JAV prezidento Bush 
suteiktu pripažinimu Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Pabrėždamas, 
jog pasiekta didingo ir gražaus 
tautinio laimėjimo, VLIKo pir
mininkas sako, kad dabar bus 
reikalinga kiekvieno lietuvio ir 
lietuvės ranka ir pagalba bei visų 
bendras, koordinuotas ir nuošir
dus darbas, žengiant į galutinį 
valstybinį atstatymą.

PALEIDO 
PRIEŠININKŲ 
TARYBAS

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba rugsėjo 4 d. nu
tarė .paleisti Šalčininkų, Vilniaus 
ir Ignalinos rajonų Sniečkaus gy
venvietės tarybas.

Atleido iš pareigų Šalčininkų 
rajono tarybos pirmininką C. Vi- 
sockį bei jo pavaduotoją A. Mon
kevičių, Vilniaus rajono Tarybos 
pirmininką A. Brodavskį ir jo pa
vaduotoją V. Kirkevičių, Ignali
nos rajono Sniečkaus gyven
vietės tarybos pirmininką A. Ku- 
lakovąbei jo pavaduotoją S. Pro- 
chorenką. Šitie rajonai, savo ta
rybų inspiruojami, buvo pa
reiškę norą Lietuvoje įkurti au
tonomines sritis, nepriklausa
nčias Lietuvos Respublikai. 
Atrodo, kad juos kurstė komuni
stų partija, kuri, kaip žinia, da
bar jau paskelbta už įstatymo 
ribų.

Kai JAV prezidentas Bush pa
skelbė Amerikos pripažinimą 
Pabaltijo valstybėms ir dabar, 
kai jau aišku, kad ir Sovietų Są
junga (ar bent kas iš jos ten tebe
liko) atsikabina nuo Pabaltijo ir 
pripažįsta jų suverenines teises, 
telieka vien Kinija. Nežinia dar.

tos keturios pastarosios skirtin
gos nuo Pabaltijo. Lietuva jau 
turi savo istoriją šioje tarptau
tinėje organizacijoje, kuri pra
sidėjo kaip Tautų Sąjungos tęsi
nys. Lietuva juk jau buvo pilnu
tinė Tautų Sąjungos narė prieš 
II Pasaulinį karą.

(nukelta i 2 psl.)

Lietuvių Informacijos Centro 
vedėja Gintė Damušytė parašė 
protesto laišką Neto York Times 
leidėjui ir redaktoriams dėl pa
staromis dienomis pasirodžiusių 
korespondento Stepben Kinzer 
tendencingų straipsnių.

Ji sako, kad savo straipsniuose 
Kizner iškreipia faktus, neobjek-

Lietuvos pripažinimo šventėje rugsėjo 2 Baltijos restorane kalba Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis. Iš k.: Arvydas Remėza, Janina Simutienė, už konsulo Marytė Šalins- 
kienė, Filomena Ignaitienė. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVOS ĮSTAIGŲ PRANEŠIMAI APIE REABILITACIJĄ

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiasis Teismas, kaip praneša 
Lietuvių Informacijos Centras, 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siajai Tarybai pateikė šias žinias: 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siasis Teismas išdavė 21,799 tei
sių atstatymo pažymėjimus. 
Reabilitavimo procesą pradėjo 
1988 m. rugpjūčio mėn.

Po 1990 m. gegužės mėn. iš
duota 16,090 pažymėjimų.

Atsisakyta išduoti pažymėji
mus 367 asmenims.

Šiuo metu turima 1,500 neiš
nagrinėtų pareiškimų dėl reabi
litavimo.

Iš viso gauta 24,500 prašymų 
reabilituoti.

Lietuvos Respublikos Vidaus 
Reikalų Ministerija Lietuvos Re
spublikos Aukščiausiajai Tarybai 
pranešė, kad,priėmus 1988 m.

rugsėjo 20 d. TSRS Ministrų Ta
rybos Nutarimą Nr. 274, paskel
bus LTSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiume 1988 m. spalio 
21 d. Įsaką “Dėl asmenų, iškel
dintų iš LTSR teritorijos 1941 - 
1952 m. reabilitavimo’ ir įsiga
liojus Lietuvos Respublikos 
1990 m. gegužės 2 d. Įstatymui 
“Dėl asmenų, represuotų už pa
sipriešinimą okupaciniams reži
mams, teisių atstatymo , buvo 
reabilituota 130 tūkst. su viršum 
ištremtų iš Lietuvos teritorijos 
piliečių.

Šiais teisiniais aktais Lietuvos 
Respublikos Vidaus reikalų mi
nisterijai buvo pavesta pagal pi
liečių pareiškimus išduoti jiems 
pažymėjimus apie tremtyje 
išbūtą laiką, nurodant, iš kur ir 
į kur jie buvo ištremti. Išduota 
pažymėjimų, kurie pažymi apie 
110,000 piliečių reabilitaciją.

Tarp ištremtų ir vėliau Vidaus 
reikalų ministerijos reabilituotų 
piliečių, žudžiusių beginklius 
žmones ir dalyvavusių darant ge
nocido nusikaltimus, nebuvo.

Lietuvos Respublikos Gene
ralinė Prokuratūra Lietuvos Re
spublikos Aukščiausiajai Tarybai 
pranešė, kad 1989 m. liepos 28 
d., kai buvo priimtas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Įsakas dėl 
asmenų, nuteistų neteismine 
tvarka, reabilitavimo Lietuvos 
Respublikos Generalinėje Pro
kuratūroje gauta apie 35 tūkst. 
piliečių pareiškimų.

Per šį laikotarpį Generalinė 
Prokuratūra yra išdavusi iš viso 
apie 25 tūkst. reabilitavimo 
pažymėjimų.

Nuo 1990 m. gegužės 22 d. 
įsakymo priėmimo yra išduota

tyviai nušviesdamas dabart inės 
Lietuvos politiką. Savo laiške 
Damušytė pateikia keletą pa
vyzdžių su kontraargumentais.

Straipsnyje “Militant Lithua- 
nian Now Gives Pause 
(91.08.31), Kinzer teigia, kad, 
kai “centrinių pažiūrų politikai 
pasiūlė Landsbergiui užmegzti 
ryšius su Sovietų komunistų par
tijos disidentais, tai jis pradžioje 
atsisakė, teigdamas, kad nėra to
kio daikto kaip reformuotas ko
munistas. Jis tik praeitą mėnesį 
sutiko užmegzti ry šius su Rusijos 
prezidentu Borisu Jelcinu ir ki
tais Maskvos liberalais”. Da- 
mušyte paaiškina, kaip buvo tik
rovėje, kad I^andsbergis pirmą 
kartą susitiko su naujai išrinktu 
Jelcinu 1990 m. birželio 1 d. ir 
paskui 1991 m. sausio 13 d. Ta
line. Landsbergis ir Jelcinas pa
sirašė Lietuvos-Rusijos sutartį, 
š. m. liepos 29 d Maskvoje.

Kitame straipsnyje, “Lithua- 
nia Disappointed by U. S. Ti- 
ming", Kinzer rašo, kad Kazi
miera Prunskienė buvo pašalinta 
iš ministrės pirmininkės posto 
sausio mėnesį, kai I^andsbergis 
nutarė, kad jos antitarybiškumas 
nebuvo pakankamas ’, nors 
Prunskienė pati pasisakė, kad at
sistatydino, nes nesutarė su par
lamentu ekonomikos reformos 
klausimais.

Tame pačiame straipsnyje, 
remdamasis Prunskienės nuo
mone, Kinzer tvirtina, kad 
l^mdsbergio valdžia nenorinti 
turėti ryšių su Rusija ir kitomis 
respublikomis. Pasak Prunskie
nės, “požiūris čia yra, kad geriau 
neturėti ko valgyti ir važinėti 
arkliais ar dviračiais, negu ben
drauti su buvusia Sovietų Sąjun
ga". Sis teigimas aiškiai priešta
rauja Lietuvos valdžios politikai. 
Net ir Sovietų ekonominės blo-

(nukelta į 2 psl.)

13,850 reabilitavimo pažymėji
mų.

Šiuo metu eigoje yra apie 6 
tūkst. pareiškimų Generalinė 
Prokuratūra nuo 1990 m gegu
žės 2 d. yra atsisakiusi reabilituo
ti 50 asmenų.

Vadovaujantis įstatymais, as
menys, daly vavę genocido nusi
kaltimuose arba civilių 
žudynėse, nereabilituojami
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Lietuvių Informacijos Centras darni ar asmenys dalyvavo geno- 
kelis kartus pranešė apie Lietu- ’jėido nusikaltimuose, remiasi

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja telalnluoaa reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WestSt ^Hnsbury, Conn. 
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GENERAL ASSEMBLY 
Forty-sixth session 
Item 20 of the provisional agenda* 
ADMISSION OF NEW MEMBERS TO THE 

UNITED NATIONS

SECURITY COUNCIL
Forty-sixth year

Applicatioa of the RepublicofLithuaniafor admission to 
me.-r.bership ia the United Nations

Note bv the Secretary-General

In accordance vith rule 13S of the rules of procedūra of the General 
Assembly and rule 59 of the provisional rules of procedūra of the Security 
Council, the Secretary-General has the honour to circulate herevith the 
application of the Republic of Lithuania for admission to merabership in the 
United Nations, contained in a letter dated 29 August 1991 frora the President 
of the Supreme Council of the Republic of Lithuania addressed to the 
Secretary-General.

vos Aukščiausiojo Teismo ir ben
drą reakciją j Neto York Times 
korespondento Stephen Kinzer 
straipsnį, sukėlusį audrą Vaka
ruose. Faksu buvo gauti pareiš
kimai. Aukščiausiojo Teismo pir
mininkas M. Lošys pareiškė:

“JAV spaudoje pasirodė pra
nešimas, jog Lietuvos Respubli
koje reabilituojami nacistiniai 
nusikaltėliai. Tai visiškai neati
tinka tikrovės.

Lietuvoje tikrai vyksta gana 
platus tremtinių bei politinių ka
linių, represuotų Sovietų okupa
cijos mętais, reabilitavimo pro
cesas. Šio reabilitavimo pagrin
dus bei sąlygas nustato 1990 m.

Gene vos konferencijos dėl geno
cido nuostatomis.

. ■ < Lietuvos Respublikos genera- 
- line prokuratūra ir Aukščiausia

sis Teismas atsisakė išduoti tei- 
. • šių atstatymo pažymėjimus apie 

2% asmenų, kurie kreipėsi dėl 
jų išdavimo. Pagrindinis atsisa- 

■ ukymo išduoti pažymėjimo moty- 
.vas — bendrininkavimas su naci
stais, dalyvavimas genocido nu
sikaltimuose”.

;i Ryšium su tuo pačiu klausi
mu, New Yorko dienraštis The 
Neto York Times (rugsėjo 5 d.) 
buvo paskelbęs savo korespon
dento iš Vilniaus, Stephen Kin-

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jsmalca Avė. (prie Fbrest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tek 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Core* . Sį mo
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN ™NQ^L HOME. 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 81į345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 
-9393.

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

Taip atrodo (sumažintai) oficialusis Jungtinių Tautų doku
mentas, kuriuo pranešama delegatams ir spaudai apie Lietu
vos pareiškimą tapti Jungtinių Tautų nariu. Pats laiško tek
stas, pasirašytas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ko Vytauto Landsbergio buvo antroje to dokumento pusėje. 
Panašius pareiškimus padarė ir Latvijos bei Estijos atstovai.

LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA 
ATEINA Į JUNGTINES TAUTAS

(atkelta iš 1 psl.)
Taigi, jau už savaitės Lietuva 

turėtų tapti 166-oji Jungtinių 
Tautų narė. Jos vėliava, kaip ir 
visų naujai priimamų narių, 
pradžioje bus iškilmingai pakelta 
priešais Generalinės Asamblėjos 
rūmus, o paskui alfabetiškai pi
kiuota į tą eilę, kuri pusrutuliu 
supa Generalinės Asamblėjos 
rūmus. Ji bus Jungtinių Tautų 
sargybinių pakeliama kiekvieną 
rytą ir nuimama dienai pasibai
gus. Yra ir daugiau panašių spal
vų vėliavų, tik tas skirtumas, kad 
geltona, žalia ir raudona spalvos 
išdėstytos skirtingai. Afrikos 
valstybių, Ghanos, net ir Bolivi
jos vėliavos yra tokių pat spalvų, 
bet lietuviai nepadarys klaidos, 
kai savo valstybės vėliavos ieš
kos.

Ir toji vėliava dabar plevė
suos, kaip ir visų tautų vėliavos, 
pilnoje savo didybėje, pačiame 
Viršuje stiebo ir be gedulo ženk
lo. O juk buvo dienos, kai priešais 
Jungtinių Tautų rūmus, kitoje 
gatvės pusėje, plevėsuodavo 
Europos Pavergtųjų Tautų vėlia
vos, nuleistos iki pusės stiebo ir 
su gedulo ženklu. Tai buvo dar 
prieš kokius dešimt metų. Ir 
tada New Yorko lietuviai rinkda
vosi priešais Jungtinių Tautų 
rūmus ir grūmodavo, dangaus 
keršto šaukdamiesi. Tik tada 
buvo tokios dienos, kai pasaulis 
neklausė tų tautų balso ir nek
reipė dėmesio. Kas gi galėjo pa
tikėti, kad pasaulio įvykiai taip 
greit pakryps teisingumo pusėn!

gegužės 2 d. Lietuvos Respubli
kos Įstatymas “Dėl asmenų, re
presuotų už pasipriešinimą oku
paciniams režimams, teisių at
statymo”. Jau pats šio Įstatymo 
pavadinimas rodo, kad Lietuvo
je reabilituojami asmenys, pasi
priešinę okupaciniams — tiek 
Sovietų, tiek nacistiniam reži
mams ir negali būti reabilituoti 
asmenys, bendradarbiavę su 
šiais režimais. Be to, Įstatymo 2 
str. nustatyta, kad nereabilituo
jami asmenys, dalyvavę begink
lių žmonių žudymuose bei kan
kinimuose ir genocido nusikalti
muose.

Kokie gi Lietuvos gyventojai, 
represuoti sovietų okupacijos 
metu, reabilituoti. Tai tremti
niai, kurie buvo ištremti vien dėl 
to, kad nepriklausomoje Lietu
voje turėjo atitinkamą turtą, 
užėmė tam tikras pareigas vals
tybės tarnyboje ar priklausė vi
suomeninėms organizacijoms 
bei jų šeimos nariai. Reabilituo
jami taip pat Ypatingojo pasitari
mo Karinių tribunolų bei buvu
sios Lietuvos TSR teismų įkalinti 
asmenys, kurie buvo nuteisti už

Salomėja Narkėliūnaitė

— Memorialinė lenta su Kazi
miero Skučo bareljefu liepos 29 
atidengta Kaune, prie buvusios 
Vidaus reikalų ministerijos 
rūmų Gedimino ir Donelaičio 
gatvių kampe. Prieš 50 metų 
buvęs Vidaus reikalų ministeris 
Kazimieras Skučas buvo sušau
dytas Maskvoje, Butyrkų 
kalėjime. Tragiškas likimas išti
ko ir Augustiną Povilaitį, buvusį 
Saugumo departamento direkto
rių. Kauno Arkikatedroje bazili
koje buvo aukojamos mišios už 
tuos abu žymius Lietuvos Re
spublikos veikėjus. Viena iš 
Kauno gatvių bus pavadinta Ka
zimiero Skučo vardu.

— Nidos gyventojai ir poil
siautojai vis dažniau ant restora
nų ir kavinių durų perskaito: 
“Laikinai nedirbame — aptar
naujame vokiečius”.

— Aniceta Sapolienė, statisti
kos departamento viršininkė, 
praneša, kad gegužės 1 d. jau

gavę žemės ir ją dirbo 4,200 ūki
ninkų. Daugiausia naujų ūkinin
kų buvo Marijampolės rajone — 
301, toliau Šilutės — 233, 
Plungės — 225, Telšių — 197, 
Kaišiadorių — 191 ūkininkas. 
Mažiausiai ūkininkauja Švenčio
nių rajone — tik 16. Šalčininkų 
— 17 ir Ignalinos — 23 ūkinin
kai.

— Kauno “Spindulio” leidyk
la lietuvių ir anglų kalbomis iš
leido spalvotą 238 puslapių fo- 
toalbumą Žygis per Atlantą 
(“Across the Atlantic”). Panau
dotos 18 autorių (12 iš JAV) nuo
traukos. Sudarytoja — S. Se- 
meškevičienė, įvadas — žygio 
dalyvio, klaipėdiečio žurnalisto 
G. Pilaičio. Albume vaizduoja
ma lietuvių jachtininkų kelionė 
į New Yorką iš Klaipėdos.

— Alytaus darbo biržoje nuo 
metų pradžios užsiregistravo 
400 bedarbių. Pašalpos moka
mos penkiems, o kiti įdarbinti.

zer, rašinį (dėl to korespondento 
rašinių neobjektyvumo jau ank
sčiau pasisakė ir protestavo Lie
tuvių Informacijos Centras) apie 
tai, būk Lietuvos prokuroras Ar
turas Paulauskas jam pasakęs, 
kad išteisinami Lietuvoje visi na
cistai. Ir tuojau pat savo tame 
pranešime korespondentas jau 
citavo įvairių žydų organizacijų 
pasisakymus bei protestus ir JAV 
prokuroro nuomonę dėl tokio 
Lietuvos žygio. Daugelis kitų 
laikraščių po to nusitvėrė tą in
formaciją ir, nepatikrinę faktų, 
taip pat purvino ką tik į neprik
lausomybę įžengusią ir pasaulinį 
pripažinimą gaunančią Lietuvą. 
Kai kurie, anksčiau lyg ir objek
tyvumu pasižymėję TV stočių 
pranešėjai, savo pranešimus 
puošė Lietuvos žemėlapiu su 
svastika. (Reikėtų reikalauti, kad 
tie irgi tokius savo “faktus” atitai
sytų.)

Žinias paneigė daug kas, jų 
tarpe ir Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis. Jis taip pat atk
reipė dėmesį, kad Lietuvos Re
spublikos įstatymai neatpalai- 

dalyvavimą rezisĮęncinėje kovo- duoja nusikaltėlių prieš žmonių 
je prieš Sovietų okupacinį reži
mą, jeigu jų veikla nebuvo susi
jusi su beginklių žmonių žudy
mais bei kankinimais, bei asme
nys nuteisti už taip vadinamąją 
antisovietinę agitaciją ir propa
gandą.

Į Lietuvos Respublikos gene
ralinę prokuratūrą ir Aukščiau
siąjį Teismą kreipiasi, prašydami 
reabilituoti, asmenys, kurie 
buvo nuteisti už bendradarbiavi
mą su nacistais — dalyvavimą 
baudžiamuosiuose būriuose ar 
žydų tautybės žmonių žudy
muose. Šiais atvejais kruopščiai 
tikrinamos bylos, o reikiamais 
atvejais prokuratūra atlieka pa- " 
pildomą patikrinimą. Tiktai tais 
atvejais, kai baudžiamosios bylos 
bei papildomo patikrinimo duo
menys neįrodo, jog šie asmenys 
bendradarbiavo su nacistais, 
vykdė genocido nusikaltimus, 
jiems išduodami teisių atstatymo 
pažymėjimai. Asmenys, talki
ninkavę nacistams, žudant ir 
kankinant beginklius žmones, ar 
darant genocido nusikaltimus, 
nereabilituojami. Pažymėtina, 
kad teisingumo organai, nustaty-

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. WlnterJ£drden Tavern.
Madfson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu

vėms Irkt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietus. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 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. FAX 718 769 - 3302.________________________________

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lithuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060.
Tel. 908 753 - 5636

I^enino statula rugpjūčio 23 Vilniuje nukeliama nuo pjedestalo. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

žudymą.

Reikia manyti, kad prie nura
minimo pakankamai prisidės ir 
Lietuvos parlamento užsienio 
komisijos pirmininko Emanue
lio Zingerio (kuris yra žydų tau
tybės) oficialus pareiškimas prieš 
Neto Yorko Times koresponden
to sukeltą audrą. Taip pat bus 
svarbios nuomonės ir kitų lietu
vių, kurie gal netrukus pasireikš, 
primindami pasauliui, kaip Lie
tuvos žmonės gelbėjo žydų tau
tybės žmones nacistų okupacijos 
laikais, patys rizikuodami savo 
gyvybe. Jau net ir pačiame 
Izraelyje yra platus sąrašas lietu
vių, kurie buvo pagerbti ir me
daliais atžymėti už tai.

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos informacijų biuras, kaip 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras, perduodamas Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirminin
ko pareiškimą, dar prideda, kad 
reikia apgailestauti, jog Neto 
York Times atspausdino savo ko
respondento rašinį, prieš tai ne
patikrinęs faktų tikrumo ir tokiu 

l’ ' būdu suklaidino savo skaityto
jus. Pabaigoje reiškiama viltis, 
kad gal Neto York Times pagaliau 
pateiks savo skaitytojams tikruo
sius faktus. Kaip jau teko pa
stebėti, bent pora atvejų Neto 
York Times stengėsi atitaisyti 
savo korespondento klaidą ir pa
teikė Lietuvos teismo ir Au
kščiausiosios Tarybos pirminin
ko Landsbergio pareiškimus.

Remkime

TAUTOS FONDĄ
ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas, 
Lithuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073,
VVoodhaven, N.Y. 11421.
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kados laikotarpiu Lietuva pa
laikė prekybinius ryšius su kito
mis respublikomis ir yra pakar
totinai pareiškusi norą palaikyti 
draugiškus ryšius su kaimynais, 
rašo Damušytė.

Baigdama savo laišką, Damu
šytė rašo, Neto York Times turi 
pareigą užtikrinti, kad jame iš
reikštos nuomonės yra pagrįstos
faktais, o ne fikcijomis”.

r-------- -------------------------------------------— ■ ■ ■ .
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LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ 
CENTRO VEIKLOJE

Kad Lietuva gyvuotų
Lietuvos respublikos neprik

lausomybės pripažinimas pasau
liniu mastu giliai sujudino lietu
vių visuomenę. Ir Lietuvoje ir 
išeivijoje buvo džiaugsmo 
šventė, palydėta didelių masinių 

. sueigų, dainų, šokių. Spontaniš
kai visi suėjo ir džiaugėsi, kad 
po tiek sunkių ir tamsių metų 
atėjo nepriklausomybė!

Mūsų ligšiolinė veikla buvo 
taip suorganizuota, kad viskas 
tarnautų vienam tikslui — atgau
ti nepriklausomybei. Dabar ten
ka prisiderinti prie naujų reika
lavimų ir uždavinių.

Iki šiol galėjom vadintis: trem- 
. tiniais, tremtinių organizacijos, 
nes Lietuva buvo okupuota, mes 
.prievarta turėjom iš jos pasi
traukti, bet kiti prievarta buvo 

■išvežti įtolimus Rytus, taigi, jie 
tremtiniai. Dabar tremtinio ter
minas mums jau nebetinka. Sau
liai bene pirmieji pataisė savo 
pavadinimą — Lietuvių Saulių 
Sąjunga Išeivijoje. Anksčiau rašė 
— Tremtyje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas — Vlikas buvo 
įkurtas vaduoti Lietuvai — orga
nizuoti ir vadovauti veiklai, ku
rios rezultate tauta atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę. Da
bar Vlikas jau jungiasi sii Lietuva 
į pilną, tobulą demokratinės val
stybės atkūrimą (kaip matyti iš 
telegramos Lietuvos premjerui). 
Reikia manyti, kad Tautos Fon
das, telkęs lėšas Lietuvos vada
vimui, atsieit Vliko veiklai rem
ti, taip pat atitinkamai persitvar
kys. Naujuose dirvonuose taip 
pat bus daug darbo. Vlikas savo 
telegramoje Lietuvos premjerui 
pabrėžia, kad dabar “čia reika
linga kiekvieno lietuvio bei lie
tuvės ranka ir pagalba ir visų 
mūsų bendras, koordinuotas ir 
nuoširdus darbas”. Taigi, naujas 
darbas, bet jau dabar koordinuo
tas su Lietuva.

Girdėti, kad ir Altas (Ameri
kos Lietuvių Taryba), įsikūręs 
tuojau pat, kai tik Sovietai oku
pavo Lietuvą, ir lig šiol atkakliai 
kovojęs Washingtone už neprik
lausomybės atgavimą, dabar pa
siekęs aukščiausiojo tikslo, gal
voja savo jėgas nukreipti tolime
sniam Lietuvos valstybės ne
priklausomybės stiprinimui. Su
prantama, tai vykdys ir toliau iš 
savo pozicijų Washingtone. Gal 
ir Altui prisieis veiklą labiau 
koordinuoti, bet, kaip veiksnio, 
ir jo darbas nesibaigęs.

Tik Balfas nepasiekė savo tiks
lo, nes materialinė pagalba dar 
ilgai bus reikalinga lietuviams 
tėvynėje ir pasaulyje. O dabar 
tai atsiveria jam nauji horizontai 
— šelpti žmones Lietuvoje.

Prisiminkime tik laikus po Pir
mojo pasaulinio karo, kai Lietu
va organizavo savo nepriklauso
mą gyvenimą. Amerikoje lietu
vių organizacijos rinko aukas 
Lietuvai. Buvo įkurtos net ir 
specialios organizacijos.

Nors Lietuva dabar atsikuria 
kur kas geresnėse sąlygose nei 
anuomet, bet jai ir dabar reikia 
milžiniškų sumų, didžiulės para
mos, kad galėtų sukurti savo 
valdžios aparatūrą, išvystyti 
žemės ūkį, sukurti tvirtą ekono
minį bei kultūrinį gyvenimą. 
Visa tai pareikalaus daug lėšų ir 
daug jėgų, sugebančių, organi
zuoti ir planingai veikti.

Lietuva tiek metų buvo pa
vergta, prispausta. Ji neturėjo 
sąlygų siekti vakarietiško išsila
vinimo, demokratinio išsivysty
mo. Visa tai reikės patiems suor
ganizuoti.

Cia'ypač daug galėtų padėti 
Amerikos lietuviai. Jau ir dabar 
yra daug išvykusių savanorių, 
kurie dirba mokyklose, įstaigo
se. Daug jaunuolių sėkmingai 
dėsto anglų kalbą.

Raimondas Šeštakauskas, 
Kauno televizijos ir radijo di
rektorius, atliekąs 2 mėn. stažą 
CNN televizijoje, Atlanta, GA, 
lankėsi Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centre Chicagoje. Šis 
jaunas, Lietuvos vyriausybės pa
skirtas, televizininkas daug pasi
darbavo, kad apie sausio 13-osios 
įvykius Vilniuje per Kauną patir
tų visa Lietuva ir pasaulis. Chi
cagoje Šeštakauskas su prof. 
Jonu Račkausku, LTSC pirmi
ninku, aptarė tolimesnes ben
dradarbiavimo galimybes, o taip 
pat ir dokumentinę programą 
Laisvos Lietuvos televizijai apie 
Chicagos lietuvių veiklą.

Trisdešimt septyni savanoriai 
atsiliepė į Lituanistikos Tyrimo 
ir Studijų Centro atsišaukimą ir 
per dvi valandas liepos 24 sukro
vė per 42,000 svarų Lietuvai 
suaukotų knygų į konteinerį prie 
Jaunimo Centro Chicagoje. Tarp 
krovėjų buvo ir svečių iš Lietu
vos. Siunta pasieks Vilnių per 
Gdynę.

Šio konteinerio persiuntimo 
išlaidas padengė JAV Lietuvių 
Bendruomenės “Dovana Lietu
vai”. Dr. Antanas Razma, JAV 
LB pirmininkas, pareiškė 
padėką Centrui už knygų surin
kimą, supakavimą ir technišką 
persiuntimo darbą.

Tai jau ketvirtoji milžiniško

Savanorių organizavimą turė
tų skatinti ir įvairios organizaci
jos, Lietuvių Bendruomenė. 
Ypač patartina vykti jaunimui — 
jauniems profesionalams.

Lietuvių spauda rašo, kad Lie
tuva dabar yra misijų kraštas. 
Pirmiausia jai reikia dvasinių 
vertybių, kurios buvo išplėštos, 
naikinamos, persekiojamos. Ten 
reikia naujų krikščionių, kurie 
parodys tiesos kelią, grąžins 
Kristų į lietuvių gyvenimą.

Dar anksčiau jie sakė, kad 
jiems reikia knygų ir vaistų, o 
tos knygos turi būti Vakarų 
kultūros ir krikščioniškos. Jie yra 
uždusę nuo ateizmo, nuo jo pro
pagandos. Jie visi yra išsiilgę 
krikščioniškos meilės. Tai todėl 
ir sako, kad Lietuva misijų kraš
tas, kad jai reikia šviesos — 
Evangelijos šviesos.

Pirma galėjom šūkauti, de
monstruoti, o dabar reikės auko
tis, melstis ir veikti, kad Vakarų 
krikščioniškoji kultūra ir kri
kščionybė sutvirtėtų ir iš naujo 
prikeltų tautą kūrybiniam gyve
nimui.

Lietuvių Fronto Bičiulių stovykloje Dainavoje, darbo posėdžio metu, iš publikos kalba 
prof. dr. Vytautas Vardys. Nuotr. V. Maželio

masto knygų siunta Lietuvos bi
bliotekoms, suorganizuota Li
tuanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centro pirmininko prof. dr. 
Jono Račkausko. Jo apskaičiavi
mu, visos keturios siuntos suda
ro per 160,000 svarų knygų. Ir 
priešpaskutinį konteinerį finan
savo JAV LB “Dovana Lietuvai”, 
o pirmuosius du — JAV LB ly
giomis su Lietuvių Katalikų Re
ligine Šalpa.

Knygos per Martyno Mažvy
do Lietuvos Nacionalinę Biblio
teką sėkmingai pasiekia daugelį 
Lietuvos bibliotekų, kaip rodo iš 
įvairiausių miestų gauti padėkos 
laiškai.

Prof. Račkauskas dėkoja ket
virtojo konteinerio knygų auko

Omejadų mečetė Damaske. Mečetė yra maldos ir poilsio 
vieta. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

tojams ir ypač jas krovusiems sa
vanoriams knygnešiams.

Tadas Navickas, Coeurd’Ale- 
ne, Idaho, gyventojas, pirmasis 
atsiliepė į Lietuvos Enciklopedi
jų Leidyklos atsišaukimą į išeivi
ją ir jai atsiuntė $200 auką per 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centrą Chicagoje. Ta proga teko 
patirti įdomių dalykų apie šį tau
tietį.

Navickas yra klasikinės muzi
kos fortepijonui kompozitorius, 
poetas ir rašytojas-istorikas. Šiuo 
metu jis rašo knygą The High- 
lights of the History of the Cath- 
olic Church. Jis yra autorius ke
turių klasikinės fortepijono mu
zikos albumų, su 94 kompozici

jomis, keturių kitų istorijos vei
kalų ir eilės ilgų poemų angliš
kai. Jo poemos “Lithuania” ir 
“The Tovvering Figure of Cardi
nal Joszef Mindszenty bei kitos 
yra atžymėtos auksiniu žyme
niu.

Lietuvių tarpe Tadas Navickas 
yra žinomas kaip autorius plačios 
apimties knygos apie savo gim
tinę Alytus ir jo apylinkės, mo
nografijos apie savo dėdę vysk. 
Vincentą Padolskį bei dviejų da
lių monografijos apie savo tėvą 
Muzikas Stasys Navickas.

Pagal profesiją Navickas yra 
farmacininkas. Baigęs Toledo, 
Ohio, universitetą 1954 m., jis 
išlaikė paskirų valstijų egzami
nus ir dirbo kaip registruotas vai
stininkas Ohio, Arizonos ir Cali- 
fomijos valstijose.

Jei jaunutis Tadas 1941 birže
lio 22, tai yra pirmą Vokiečių-So- 
vietų karo dieną, nebūtų buvęs 
vokiečių sunkiai sužeistas į 
dešinę ranką, jis tikriausiai būtų 
pasirinkęs muziko profesiją. Jis 
augo klasikinės muzikos aplinko
je, tėvo mokomas skambinti nuo 
mažens.

Lituanistikos Tyrimo ir Studi
jų Centras talkininkauja Lietu
vos Enciklopedijų Leidyklos pa
stangoms, Sovietų varžtų atsik
račius, praturtinti lietuvišką 
kultūrą naujais, tikrovę atspindi-

(nukelta į 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRĮŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje
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Manhattan Coilege J-

Žydai nebe- 
; laukė kenčiančio “Dievo Tarno”, 
; apie kurį kalbėjo pranašas Izaijas 
* (žr. Iz 52, 13-53, 12), bet kar- 
' vedžio ir politinio vado, apie 

kurį svajojo svetimųjų vargina- 
•' ma tauta. Pranašo skelbimas, 
- kad Dievo Tarnas — Mesijas 
k turės kentėti, visiškai nesiderino 
?. su daugumos žydų ateities vilti- 

. mis.

Nėra abejonės, kad Amha’- 
aretz — tie, kurie “vargsta ir yra 
prislėgti” — buvo labai atviri 

• laukimui Mesijo, kuris ateina įsi
jungti į varganą žmogaus buitį. 
, Tačiau net Jėzaus mokinių tarpe 
' buvo svajojančių apie pirmąsias 
vietas Mesijo karalystėje (žr. M k 

’ 10, 33-37). Net Apaštalas Petras 
priekaištavo Jėzui, kai jis 

įkalbėjo apie savo būsimą kančią 
’ (žr. Mt 16, 22; Mk 8,32). Ir po 

savo prisikėlimo iš numirusių 
Jėzus turėjo klausti mokinius pa
keliui į Emausą: “Argi Mesijas 
neturėjo viso to iškentėti ir 

įžengti į savo garbę?!” (Lk 24, 
26)?

Veltui vartau Damasko že
mėlapį, ieškodamas ženklo apie 
pirmąjį Sauliaus susitikimą su 
Kentėjusiu Mesiju, kurio moki
nius jis buvo atvykęs persekioti 
(žr. Apd 9, 3-5). Veltui pastan
gos! Tik dėmesį patraukia Bab 
Tuma — Šv. Tomo vartai. Mat 
ten viena prie kitos keletas kri
kščionių šventovių. O šiandien 
kaip tik sekmadienis, smagu pa
buvoti krikščionių tarpe.

Katalikų šventovę netrunku 
surasti. Nugirdęs itališkai kalba
nčius žmones apie Santa Messa, 
prisijungiau prie jų. Šventove 
rūpinasi jėzuitai. Pamaldos vyk
sta arabų kalba. Tuojau po mišių 
meldžiamasi į Švč. Jėzaus Širdį. 
Žmonių tik keletas. Graikų orto
doksų šventovė didelė ir puošni. 
Meldžiamasi ir graikiškai,ir ara
biškai. Giedotas šaunus choro 
žodis labai įsakmus. Suaugusieji 
pamaldose dalyvauja susitelkę, o 
vaikai žaidžia šventovės gale ir 

šonuose. Būdinga, kad jie triukš
mo nekelia, lyg netrukdo mel
stis. Tik retkarčiais vaikų moti
nos akimis permeta savo vaikus. 
Nejučiomis prisimenu Jėzaus 
žodžius savo mokiniams: “Lei
skite mažutėlius prie manęs...”

Graikų ortodoksų šventovėje 
vyrauja Apaštalo Pauliaus iko
nos. Kunigas, paklaustas apie 
Apaštalo ryšį su šventove, atsa
ko, kad visas Damaskas yra 
Apaštalui mielas ir brangus.

Sekmadienio popietė 
Damasko senamiestyje

Musulmonai meldžiasi penk
tadienį. Sekmadienis jiems yra 
darbo diena. Einu dar sykį Tie
siąja gatve link Bab al-Šarki. Tik 
ten teužtikau Apaštalo Pauliaus 
pėdsakus Damaske.

Sirai — paslaugūs šeiminin
kai. Bakšišo — rankpinigių už 
bet kokį patarnavimą iš svečio 
neprašo. Tai ne Egiptas! Nesi
jaučia, kad norėtų svetimtautį 
prigauti ar išnaudoti.

Krinta į akis moters buitis, 
moterys arba neša naštas ant gal
vos ir tempia vaikus rankomis, 
arba būreliuose, lyg juodos 
žąsys, palengva juda. Niekur ne
matau moters ilsintis O vyrai ir 
dirba, ir ilsisi. Kai kurie jų, atro
do, ilsisi nuo ryto iki vakaro! O 
ką bekalbėti apie popietę: ilsisi 
plepėdami prie arbatos ar kavos 
puoduko, kauliukais žaisdami, 

nergileh — arabišką pypkę rūky
dami, šiaip sau spoksodami... 
Sėsteliu vyrų “tinginių tarpe ar
batos išgerti tik vyrams skirtoje 
kavinėje.

Turistų iš Vakarų Damaske 
turbūt šiemet tik vienas kitas. 
Svetimtaučių iš Rytų labai daug: 
rusai, vokiečiai, čekoslovakai, 
lenkai... Jie atsiųsti dirbti. 
Būdinga, kad kur-ne-kur vaikai 
pasitinka su rusišku “zdrastvu- 
ju!” Tačiau rusiškų keiksmažo
džių dar negirdėjau...

Vakaro vėjas nuo Antilibano 
kalnų žvarbus ne1 karštoje 
saulėje. Saulė ir leisdamosi kan
da. Girdisi muezinų balsai iš 
daugelio minaretų. Verksmin
gai, maldaujantys, primenantys, 
reikalaujantys... kvietimo juose 

Šiaurės Sirijos vaizdas. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

nesijaučia, jauti reikalavimą: Al- 
lah yra Dievas! Jis reikalauja pul
ti veidu žemėn į Mekos pusę ir 
jam atsiduoti. Malda ne ‘Tėve 
mūsų” bet “Basm’allah” (Vardan 
Dievo). Musulmonai širsta ant 
krikščionių už tai, kad jie 
išpažįsta Triasmenį Dievą: Tėvą, 
Sūnų, Šv. Dvasią. Pagal islamą, 
Dievas yra vienas ir nėra nei 
Tėvas, nei Sūnus, nei Šv. Dva
sia, bet — vienas ir vienintelis 
Dievas, arabiškai Al-Lah. Mue- 
zinai šaukia maldai kone pusę va
landos. į mečetes mažai kas sku
ba. Daugumas nutyla ir lyg spok
so į Dievą, Al-Lah — į gailestin
gąjį Anapus mystery.

J Sirijos šiaurę

Šiaurinė Sirija kadaise buvo 

krikščionybės lopšys. Nūdien tik 
jos rytinė dalis priklauso Sirijos 
respublikai, o vakarinė Sirija — 
Turkijai. Vakarinėje Sirijoje yra 
Antiochijos miestas, kuriame 
Jėzaus Kristaus mokiniai buvo 
pavadinti ne jėzuitais, bet krikš
čionimis (žr. Apd 11, 26). Ry
tinėje Sirijos dalyje yra likučiai 
— griuvėsiai miestų, kuriuose 
pirmoji krikščionių karta iš pago
nijos garbino Dievą “per Kristų, 
su Kristumi, Kristuje".

Antiochija savo didumu buvo 
trečias miestas Romos imperijo
je. Jame buvo daugiau negu 
pusė milijono gyventojų. Tik im
perijos sostinė Roma ir Aleksan
drija Egipte jį viršijo gyventojų 
skaičiumi. Apaštalo Pauliaus gy
venimo kelias veda mus nuo di
delio ir svarbaus miesto į didelį 
ir svarbų miestą. į Romos impe
rijos telkinius. Po Jeruzalės, 
Antiochija tapo antrąja krikščio
nių Bendrijos motina. Pradinės 
krikščionybės kelias į Dievo 
ateitį ėjo iš Jeruzalės į Antiochi- 
ją, į Romą..., į Europą, į Afriką, 
Aziją..., į Lietuvą. Dvidešimt 
metų Antiochija buvo Apaštalo 
Pauliaus namai ir misijų centras. 
Kadangi Antiochija nūdien yra 
Turkijoje, ją lankysime, ieškoda
mi Apaštalo Pauliaus pėdsakų 
Turkijoje. Dabar Damaske pla
nuoju keliauti į šiaurinę Sirijos 
dalį arabiškoje Sirijoje.

(Bus daugiau)



GENIALUS LIETUVOS JAUNUOLIS 
SMUIKININKAS GROS AMERIKOJE
Keturiolikmetis Wilhelmas 

Čepinskis sakosi nieko nebijąs. 
Nei kad jį gali nušvilpti, nei kad 
gali suklysti. Vaikinukas jaučia 
žiūrovų reakciją į jo muzikavi
mą, bet dar daugiau pačią muzi
ką, j kurią jis panyra, vos paima 
rankon stryką. Smuikininkas at
sikvoši, pasigirdus plojimams. 
Audringiems, karštiems, kai salė 
atsistoja ir šaukia “bis”! Bet jie, 
tokie aistringi, nuskamba ne 
Lietuvos, gimtojo Kauno, o 
užsienio salėse.

— Savam kieme pranašu ne
būsi, — pastebi pirmasis ir pats 
reikliausias Vilhelmo mokytojas 
Stanislovas Čepinskis. Jis mato 
savo sūnuje tai, apie ką svajojo 
jaunystėje, kai jam šypsojosi 
smuikininko karjera.

Kadaise iš Linkuvos gimnazi
jos vyresnysis Čepinskis buvo iš
mestas už tai, kad nestojo j kom
jaunimą, o jo pavyzdžiu sekė visa 
klasė. Bet mokytis, ypač muzi
kuoti, norėjosi. Tai buvo jo gi
minės kraujyje. Dėdė Vincas 
Čepinskis, įžymus mokslinin
kas, chemijos, fizikos profeso
rius, vienas iš Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorių, 
grojo įvairiais instrumentais. 
Grojo, kūrė eilėraščius ir pačio 

•Stanislovo namiškiai.
Vėliau teko daryti kompromi

sų. Tačiau Vilniaus J. Tallat-Kel- 
pšos muzikos mokykloje vėl gau
na pylos, kad nevykdo komjau
nuoliškų įsipareigojimų. Kai nu
taria stoti į Rygos muzikos mo
kyklą, negauna charakteristikos. 
Tik dėstytojas Antanas Karosas 
surizikavęs parašo vienintelį sa
kinį: “Nepaprastai talentingas 
jaunuolis”. Šį sykį Stanislovui 
Čepinskiui pasiseka.

Rygos konservatorijoje jis stu
dijuoja pas pasaulinio garso mu
zikantą švedą Karolį Briuknerį. 
Dar studijuojant jį pakviečia so

listu į Rygos filharmoniją. Groja 
pirmuoju smuiku kvartete. Bet 
tolydžio Čepinskį vis labiau trau
kia dirigavimas. Šią karjerą jis 
pradeda Liepojoje.

Atvykęs į Kauną, Čepinskis 
stoja prie Muzikinio teatro or
kestro pulto. Diriguoja dauge
liui pirmą kartą Lietuvoje stato
mų operų, kurias išgirta teatro 
kritikai. Čia pirmą sykį Cio-cio- 
san vaidmeny operoje Madama 
Butterfly, Pajacuose ir kituose 
spektakliuose išgirsta stipraus, 
malonaus balso solistę Kristiną 
Krukauskaitę, kuri vėliau tampa 
Qepinsldene. Ji iki šiol ištikima 
operos menui.

Tą dieną, kai buvau pas Če- 
pinskius, jie rengėsi šeimos kon
certui Latvijoje. Vilhelmas dar 
nebuvo paėmęs smuiko, nors ka
sdien juo groja po dvi tris valan
das.

— Labiausiai bijau, kad sūnus 
neimtų bodėtis muzika, — kiek 
susirūpino tėvas. Ir papasakojo, 
kad Vilhelmas tolydžio vis labiau 
mėgsta groti vienas, tarsi 
pradėjo vengti reiklių jo pasta
bų. Gal tai brendimo požymis, 
kai kiekvienas paauglys vis dau
giau siekia savarankiškumo.

Vilhelmas mokosi J. Naujalio 
muzikos mokykloje. Jam nerei
kėjo nei diržo, nei kitų panašių 
priemonių, kaip kad daro tūli 
tėvai, norėdamni iš vidutinybės 
padaryti genijų. Dar visai pipiras 
pradėjo improvizuoti popieriniu 
smuikeliu, o keturių metukų vai
kiškai krykšdamas paėmė jau 
medinį smuikelį. Ne tik juo 
griežė išgirstas melodijas, bet ir 
pats kūrė.

Tėvai vesdavosi berniuką į 
spektaklius — nebūdavo su kuo 
namuose palikti. O jis kantriau
siai stebėdavo, kaip plastiškai 
juda tėvo rankos, girdėdavo mo

tinos balso treles. Dar prastai 
kalbėjo, o jau traukdavo arijas iš 
Sevilijos kirpėjo. Kartą susilaužė 
rankutę. Bet ir kęsdamas dide
lius skausmus smuikavo koncer
te. - . <

Vienuolikos metų Vilhelmas 
Čepinskis griežė kone visus Pa
ganinio kūrinius, kuriuos ne
lengvai įveikia ir subrendę me
nininkai. Tada įvyko pirmasis 
viešas jaunojo solisto koncertas. 
Jis griežė Vieniavskio koncertą 
smuikui su orkestru.

Berniuko talentas buvo aukš
tai įvertintas jaunųjų smuikinin
kų konkurse Čekoslovakijoje. 
Ten jis buvo vainikuotas 
laimėtojo laurų vainiku. Vilhel
mas tampa ir Balio Dvariono 
konkurso Vilniuje nugalėtoju. 
Išgiriamas ir apdovanojamas po 
koncerto Maskvoje.

TSRS kultūros fondas, kurį re
mia tokios žvaigždės kaip ameri
kiečių pianistas Clibum, italas 
operos solistas Pavarotti, kiti, 
paskyrė Vilhelmui Čepinskiui 
150 rublių mėnesinę stipendiją. 
Šimto rublių stipendiją jam 
moka Lietuvos kultūros ir švieti
mo ministerija.

Birželio mėnesį sūnus ir tėvas 
Čepinskiai sugrįžo iš Norvegi
jos, kur tarptautiniame muzikos 
festivalyje koncertavo su Lietu
vos nacionaliniu simfoniniu or
kestru. Pavartykime tų dienų 
Norvegijos laikraščius. Šalia 
Norvegijos karaliaus karūnavi
mo iškilmių spausdinamos Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko V. Landsbergio, ku
ris tuo metu lankėsi šioje Skandi
navijos šalyje, nuotraukos, taip 
pat virtuozo Vilhelmo Čepinskio 
atvaizdai. Tai jis lenkiasi salėje, 
tai kartu su tėvu. “...Jo grojimas 
— tikra sensacija... Šilti, nušli
fuoti, žaižaruojantys tonai, nepa
prasta, virtuoziška technika... 
Jaunasis smuikininkas yra tikras

Rimtam pokalbyje Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėje iš k.: dr. Adolfas 
Darnusis, Algis Raulinaitis, LFB tarybos pirmininkas. Vidury Vidmantas Valiušaitis. 
Nuotr. V. Maželio

savo tautos ambasadorius... ” Tai 
ištraukos iš recenzijų. Norvegai 
pažadėjo jam padovanoti labai 
gerą smuiką.

Girdėti, kad genialiu berniu
ku susidomėjo ir žymus Ameri
kos lietuvių veikėjas Juozas Ka
zickas. z

Kai Vilhelmas pavargsta nuo 
ovacijų, erdvių salių, jis prašo:

— Tetyte, važiuokime namo į 
mano mažą kambarėlį.

Menininkų Čepinskių šeima 
gyvena 33 kvadratinių metrų 
ploto bute blokiniame name, kur 
yra pereinamas trijų durų kam
barys ir dar dvi “kišenės”. 
Nebėra kur pastatyti ilgesnės so
fos ir Vilhelmui tenka miegoti 
susirietus. Miesto valdžia vis 
žadėjo pakeisti butą. Deja...

Vilhelmas, grodamas savam 
kambarėly, pritildo smuiką, kad 

netrukdytų kaimynams. Jis dar 
mėgsta tapyti, žaisti) šachma
tais, šunį Džeirą, tortus, saldai
nius ir — karatą. Šio sporto jį 
moko kaimynas, sakąs, kad kara
tas ugdo susikaupimą, ištvermę.

Tėvas būgštauja, kad dėl to 
gali sugrubti smuikininko ran
kos. Bet Vilhelmas patenkintas.

— Tas sportas jau man pra
vertė, — aiškina berniukas. Vie
ną. kartą buvau užpultas gatvėje, 
paskui laiptinėje, apsigyniau.

Rugsėjo viduryje Vilhelmas, 
lydimas savo tėvelio koncertuos 
Suomijoje, o mėnesio pabaigoje 
lankysis Amerikoje. Taigi, ame
rikiečiai turės galimybių susi
pažinti su jaunuoju Lietuvos vir
tuozu, ir reikliuoju jo tėvu bei 
mokytoju.

Jūra Baužytė
f / * » :

— Leningrade Lietuvos Re
spublikos įgaliota atstovė yra 
Jūratė Laučiūtė. Mieste veikia 
Lietuvių kultūros draugija, ku
riai vadovauja Regina Zutku- 
vienė. Draugija turi nemažą au
toritetą, nes jos renginiuose, 
pvz., ansamblių iš Lietuvos pasi
rodymuose, dažnai dalyvauja 
Leningrado miestp deputatai, 
kurie visokeriopai remia lietuvių 
veiklą.

— Alkoholinių gėrimų gamy
ba pereitais metais (palyginti su 
1989-aisiais) sumažėjo, bet juos 
pardavinėdama valstybė gavo 
3% daugiau pajamų — iš viso 
daugiau kaip 956 milijonus rub
lių. Vienas suaugęs Respublikos 
gyventojas pernai šiems gėri
mams vidutiniškai išleido 375 
rublius.

Kristina, Stanislovas ir Vilhelmas Čepinskiai. Nuotr. Romualdo
Rakausko

Dr. Antanas Razma
Pirmininkas 

815-727-1196 n. 
815-476-9182 d.
Linas Noruiis

Vykd. vicepirmininkas 
706-301-7177 n.
Kostas Dočkus 
Vicepirmininkas 

finansų reikalams 
708-652-4410 n.

Bronius Juodelis
Sekretorius 

706-986-1613 n.
Birutė Jasaitienė

Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė. 

Vicepirm. organizaciniams ir 
administraciniams reikalams 

312-434-2165 n. 
312-643-9200, Ext. 458 d.

Kultūros tarybos pirmininkė 
312-434-0706 n.

Regina Kučtonė 
Švietimo tarybos pirmininkė 

312-778-0358 n.

Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas 

312-471-0677 n.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC.

2713 VVest 71st St. • Chicago IL 60629 • (312) 436-0197 • FAX (312) 436-6909

SVEIKINAME

Nepriklausomą Lietuvos Respubliką 
Jos Aukščiausiąją Tarybą,

Jos Prezidiumo Pirmininką Vytautą Landsbergį, 
Lietuvos Ministrų Kabinetą,

Brangius Tautiečius Tėvynėje ir Išeivijoje

LITUANISTIKOS TYRIMO IR 
STUDIJŲ CENTRAS CHICAGO JE

(atkelta iš 3 psl.)

nčiais enciklopediniais leidi
niais. Juose pagaliau bus atkreip
tas dėmesys į išeivijos vertingą 
įnašą.

-o-
Lietuvos Enciklopedijų Lei

dyklos redaktoriams Vilniuje, 
ruošiantiems naujus žinynus, la
bai praverstų turėti Broniaus 
Kviklio šešių tomų veikalą Lietu
vos Bažnyčios. Jei koks gerašir
dis išeivijoje galėtų atgimusiai 
Lietuvai šias knygas paaukoti te
siunčia arba praneša apie tai Li
tuanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centrui, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636. Cen

tre šiuo metu darbuojasi LEL 
vyr. vadovas Mykolas Mika
lajūnas. Jo telefonas LTSC 
svečių mokslininkų rezidencijo
je yra 312-436-8087.

Teodoras Blinstrubas, kuris 
rinko ir išsaugojo pilnus Dirvos 
laikraščio komplektus nuo 1949 
m. iki 1990 m., juos per Lituani
stikos Tyrimo ir Studijų Centrą 
paaukojo Lietuvos Nacionalinei 
Bibliotekai Vilniuje. Sis ilgame
tis daugelio lietuvių organizacijų 
veikėjas šiuo metu yra Lituani
stikos Tyrimo ir Studijų Centro 
direktorių tarybos narys ir gyve
na Chicagoje.

(arza)

Religinių reikalų 
tarybos pirmininkas 

312-737-6400

sporto reikalams 
312-239-2179 n. 

312-664-7200. Ext. 4394 d.

informacijos reikalams
706-869-9686 n.
312-503-8109 d.

„Dovana Lietuvai" 
fondo iždininkas 
706-246-7506 n.

JAV Lietuvių Jaunimo

407-723-0566 n.

Reikalų vedėja 
312-436-8535 n.

2060 N. 14th St.. Suite 108 
Ariington. Vrginia 22201 

703-524-0696 d. 
703-522-0435 n.

RYŽTINGAI IŠKOVOJUSIUS LAISVĘ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĘ LIETUVAI. JĄ 

ĮVEDUSIUS J LAISVŲ TAUTŲ IR 
NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ ŠEIMĄ.

MVSįJ VIENYBĖ —
LIETUVOS GALYBĖ!

Mes su Jumis buvome, esame ir busime. 
Amžiais Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva!

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenė



GEDIMINAS PURLYS GRįŽTA j LIETUVĄ
Rugpjūčio 23 dienos vakare 

Clevelando Lietuvių Namuose 
susirinkęs LTM Čiurlionio an
samblio narių ir ansamblio bičiu
lių būrys atsisveikino su ansam
blio meno vadovu, dirigentu ir 
kompozitoriumi Gediminu Pur
liu.

Baigdamas savo antrą vieš
nagę, jis džiūgauja, kad pagaliau 
išsipildė jo didžioji svajonė diri
guoti išeivijos dainų šventės 
jungtiniam chorui. Pirmą kartą į 
Clevelandą atvykęs 1989 m. 
lapkričio 4 d., jis ansamblį pa
ruošė jo auksiniam jubiliejui ir 
jį įtikinėjo vykti gastrolėms į 
Tėvynę, kad įgyvendintų jo 
įkūrėjo a. a. Alfonso Mikulskio 
svajonę sugrįžti į Vilnių. Iškil - 
mingai atšventus jubiliejų, Ge
diminas Purlys ruošė repertuarą 
gastrolėms Lietuvoje, kurios 
praėjo dideliu pasisekimu Vil
niuje, Klaipėdoje, Nidoje, Kau
ne ir Panevėžy. Atsisveikinęs su 
ansambliu Rygos orauostyje, 
Gediminas pažadėjo sugrįžti.

S. m. sausio 3 d. Clevelando 
orauostyje džiaugsmingai pasiti
kome sugrįžusi Gediminą Purlį. 
Prasidėjo ir vėl įtemptos repeti
cijos, ruošiant repertuarus kon-

PHILADELPHIA, PA

Monografijos sutiktuvės
Lietuvių Tautodailės Instituto 

Philadelphijos skyrius rugsėjo 
22, sekmadienį, rengia įžymios 
dailininkės, lietuviškos tauto
dailės kūrėjos Anastazijos Ta
mošaitienės monografijos sutiki
mą. Knyga yra išleista 1989 metų 
data, bet platinti pradėta tik 
praėjusiais ir net šiais metais. 
Gausiai iliustruota spalvotom re
produkcijom, kurios išsamiai pa
vaizduoja jos sukurtus kilimus, 
aliejinę ir guašų tapybą. Tai yra 
pats gražiausias paminklas ką tik 
mirusiai dailininkei, ji mirė 
rugpjūčio 28. Palaidota rug- 
rugpjūčio 31 Mississauga, Ont., 
lietuvių kapinėse.

Savo plačia veikla dail. Ana
stazija Tamošaitienė išpuoselėjo 
lietuviškosios dailės kūrybą, pri
rašė eilę straipsnių, išleido kny
gų. Taigi sutinkant šią knygą, 
drauge bus ir velionės pagerbi
mas, jos mirties prisiminimas.

BIBLIOTEKA PRAŠO KNYGŲ
Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka Vilniuje raš
tu kreipėsi į Amerikos Lietuvių 
Rašytojų Draugiją, prašydama 
savo bibliotekai knygų. Bibliote
ką domina lietuvių tautos išeivi
jos kūrybinis palikimas. Laiške 
rašo: “Dideli atstumai skiria mus 
nuo Jūsų, dažnai atima galimy
bes nuosekliai susipažinti su 
Jūsų kultūriniu gyvenimu. 
Todėl leiskite kreiptis į jus su 
prašymu. Labai norėtume nuo

į ' ji

— „JI- ? ? ■ ____________
Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėje, pertraukos metu, grupelė diskutuo
ja. Iš k.: svečias iš Lietuvos dr. M. Mikalajūnas, Vytautas Volcrtas, prof. dr. Kęstutis 
Skrupskelis, prof. dr. Vytautas Vardys, Juozas Kojelis, dr. Kazys Ambrazaitis. Nuotr 
V. Maželio

ATLETŲ VEIKLOJE
New Yorko Lietuvių Atletų 

Klubas pradeda treniruotes 
Kultūros Židinyje spalio 9. 
Sportuojantis jaunimas 

____ kviečiamas dalyvauti. Ypač

certams New Yorke ir PhiladeL 
phijoje ir ruošiantis dainų šven
tei. Su didele meile lietuviškai 
dainai, tvirta ranka, aukštu mu
zikiniu išsilavinimu ir nuostabiu 
sugebėjimu valdyti chorą, jis pa
siekė puikių rezultatų, sukelda
mas ir publikos, ir pačių ansam
blio narių pasigėrėjimą. Kuklus 
ir nesiekiąs garbės, Gediminas 
nereklamuoja savo paties kom
pozicijų ir nedaugelį jų įtraukia 
į repertuarus, bet jo pagal Kazio 
Binkio žodžius sukurtas juokin
gas, temperamentingas ir link
smas “Tamošius bekepuris” vi
sur ir visada susilaukia audringų 
ovacijų.

Atsisveikinimo vakaras buvo 
jaukus ir nuotaikingas, nes buvo 
jaučiama, kad tai ne paskutinis 
atsisveikinimas. Lietuvoje 
brėkštant laisvės rytui, jo išvyki
mas neatrodo esąs praradimų 
ženkle tuo labiau, kad jis atsk
leidė “paslaptį”, jog ateinančiais 
metais žada grįžti ir Clevelando 
Valstybiniame Universitete įsi
gyti magistro laipsnį.

Sugiedojus tradicinės “Lietu
va brangi” giesmės vieną punk- 
telį, tylos minute pagerbus mi
rusius ansamblio vadovus ir na
rius, ansamblio ilgametis pirmi
ninkas Vladas Plečkaitis atsisvei
kinimo oficialią dalį pravedė šil
tu humoru, papasakodamas ir 
juokingų susipažinimo su Gedi
minu Purliu momentų. Kai Ge-
diminas pirmą kartą atskrido į 
Clevelandą, nedrąsiai pasisvei
kinęs su būriu jį sutikusių an
sambliečių, jis pirmininką tuoj 
paklausė, kada būsianti pirmoji 
repeticija. Lietuvos Muzikų są
jungos pirmininkei Zitai Kelmic- 
kaitei Gediminą Purlį rekomen
davus, Gražinai Plečkaitienei ir 
Danutei Dundurienei buvo pa
vesta su juo asmeniškai Vilniuje 
tartis dėl jo atvykimo į Clevelan
dą. Paklaustos, ką Gediminas su
sitikimo metu kalbėjo,juodvi tik 
galėjo atsakyti, kad “jis nieko ne
sakė, tik daug šypsojosi”...

Kun. Gediminas Kijauskas, 
Dievo Motinos parapijos klebo
nas, Gediminui Purliui suteikęs 
pastogę, po invokacijos žodžių, 
pasidžiaugė, kad parapija turėjo 
progos prisidėti prie Čiurlionio 
veiklos, kuria jis žavisi nuo Vo
kietijos laikų.

latos gauti po 1 - 2 egzempliorius 
pas jus pasirodančių lietuvių 
rašytojų kūrinių. Tai leistų užpil
dyti visas mums rūpimų leidinių 
komplektavimo spragas”.

Laišką pasirašė dr. Vladas Bu
lavas.

Bibliotekos adresas yra: 
232635 Vilnius, Gedimino pr. 
51. Tel. 62 91 14.

Galintys prašomi šiai bibliote
kai pasiųsti lietuvių autorių kny
gų-

Ansamblio jubiliejaus rengi
mo komiteto pirmininkas Jurgis 
Malsiąs, žurnalistė Aurelija Ba- 
lašaitienė ir ansamblio įkūrėjo 
Alfonso Mikulskio našlė, kanklių 
orkestro vadovė Ona Mikul
skienė atsisveikino su brangiu 
svečiu, dėkodami jam už jo veik
lą, darbą ir pasišventimą bei tal
ką įvairiuose darbuose. Ansam
blio vicepirmininkė Violeta 
Zilionytė-Leger Gediminui 
įteikė ansamblio ir svečių dova
nas.

Zi.
Pagaliau ir garbusis svečias 

gavo žodį. Jis buvo susijaudinęs 
ir viešai prisipažino, kad pla
navęs daug ką pasakyti, bet stai
ga pristigęs žodžių. Jis viešai 
padėkojo visoms ir visiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie jo viešnagės, o ypatingą 
padėką pareiškė ansamblio pir
mininkui Vladui Plečkaičiui, jį 
pavadindamas “ansamblio širdi
mi”. Jo kalba buvo palydėta il
gais ir karštais plojimais. Vladui 
Plečkaičiui pranešus, kad už 
penketo dienų Gediminas šve- 
siąs savo gimtadienį, vakaro da
lyviai sugiedojo “Ilgiausių me
tų”. Pradėjo sproginėti šampano 
butelių kamščiai...

Pirmadienį, rugsėjo 2 d., Ge
diminas pakėlė sparnus, nešinas 
maloniais prisiminimais, palikęs 
čia dalį savo širdies. Jo talentas 
ir sugebėjimai yra Lietuvai labai

NEW YORKO LIETUVIAI ŠVENČIA, 
AMERIKAI PRIPAŽINUS LIETUVĄ

Per radiją ir televiziją buvo 
skelbiama, kad pirmadienį, Dar
bo dieną, rugsėjo 2, Amerikos 
prezidentas Bush paskelbs svar
bią žinią Pabaltijui. Visi žinojo-,' 
kas tai bus: Amerika pripažins 
Lietuvą defacto. De jure ji visa
da buvo nepriklausoma. JAV 
niekada nepripažino Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Sąjun
gos.

Rugsėjo 1 Amerikos preziden
tas skambino Lietuvos respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkui Vytautui Landsbergiui 
ir kalbėjo apie tai, kas bus pada
ryta pirmadienį. Gi pirmadienio 
rytą prezidentas Bush paskambi
no ir Estijos bei Latvijos Au-
kščiausiųjų Tarybų pirminin
kams.

Prezidentas skelbia

Visos paskelbimo ceremonijos 
vyko lietuviams žinomoje vieto
je, Kennebunkport, Maine, pre
zidento vasaros rezidencijoje. 10 
vai. ryto, dalyvaujant daugybei 
reporterių, prezidentas pasirodė 
iš savo vasarnamio, kuris yra ap
kaltas pilkom lietaus ir vėjo nu
plaktom lentelėm, kaip ir visi 
pajūrio namai. Pievelėje buvo 
įtaisytas kalbėjimo pultas ir pra-

Gediminas Purlys ir Ona Mikulskienė atsisveikinimo vakare 
Clevelando Lietuvių namuose rugpjūčio 23. Nuotr. Aurelijos 
Balašaitienės

reikalingi, bet ir išeivija pra
turtėjo jo buvimu, o LTM An
samblis Čiurlionis išgyveno savo 
veiklos renesansą. Reikia tikėtis, 
kad už metų ir vėl pasitiksime 
Gediminą Purlį, matysime jo 
mielą šypsnį ir gėrėsimės jo dar
bais.

Aurelija M. Balašaitienė 

vesti garsiakalbiai. Prezidentas 
buvo jau apsirengęs kostiumu, 
ne su golfo ar meškeriojimo dra
bužiais. Jis ir paskaitė praneši
mą, kad Amerikos vyriausybė 
niekada nebuvo pripažinusi Pa
baltijo valstybių inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą. Dabar Ameri
kos vyriausybė tuojau pat jungia
si prie kitų valstybių, kurios jau 
pripažino L.ietuvą, Latviją ir 
Estiją, ir atnaujina diplomati
nius santykius.

Korespondentai klausinėjo, ar 
bus tik vienas pasiuntinys vi-

V-JI TUNTININKŲ 
KONFERENCIJA

LSS Seserijos ir Brolijos vado
vybės ruošiama tuntininkų kon
ferencija įvyks spalio 26 - 27 Cle
velando Lietuvių Namuose.

Konferencijai vadovaus LSS 
VS pavaduotoja v. s. fil. I^aima 
Kiliulienė ir LSB VS pavaduoto
jas s. fil. Gintautas Taoras. Daly
vauti kviečiami visi tuntininkai 
— vietininkai. Vietovėje gerai 
veiklai užtikrinti ši konferencija 
virš minėtiems vadovams yra 
būtina.

ATGIMIMO MOKYKLA
“Atgimimo mokykla — Con- 

neetieuto lituanistinė mokykla 
— ketvirtus mokslo metus 
pradės rugsėjo 28, šeštadienį, 
Šv. Andriejaus lietuvių parapijos 
patalpose, 396 Church St., Nevv 
Britain, CT. Pamokos vyks nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Kviečiami visi vaikai jau nuo 
ketvertų metų amžiaus (darželio 
grupė). Mokiniai studijuoja lie
tuvių kalbą ir kultūrą, lietuviškas 
dainas ir tautinius šokius. Kvie
čiami ir lietuviškai nekalbą vai
kai. Veiks speciali grupė, skirta 
suaugusiems, kurie silpnai kalba 
lietuviškai.

Registracijos informaciją tei
kia Genovaitė Zdanienė, telef. 
249 - 9940. 

siems trims Pabaltijo kraštams. 
Prezidentas atsakė, kad bus vi
soms trims valstybėms skirtingi 
pasiuntiniai. Suminėjo, kad da
bar bus pasiųsta į tas valstybes 
įvairūs atstovai, bus suteikta vi
sokeriopa pagalba ir 1.1.

Korespondentai dar klausė, 
kaip bus su kitomis Sovietų Są
jungos respublikomis, kurios 
taip pat pasiskelbė nepriklauso
mos. Prezidentas aiškino, kad 
kiekvienos jų atvejis bus spren
džiamas atskirai. Pabaltijo vals
tybės buvo nepriklausomos ir 
dabar vėl grįžta į pirmykštę 
padėtį.

Tą dieną visos žinių tarnybos 
kartojo šį pranešimą. Tai, su
prantama, sukėlė lietuvių didelį 
entuziazmą.

Vėliavos prie Baltijos restorano
Telefonais Nevv Yorke buvo 

paskleista žinia, kad visi renkasi 
prie Baltijos restorano 12 vai. 
Ten bus priėmimas, šios džiu
gios žinios sutikimas.

(nukelta į 8 psl.)

kviečiamas jaunimas nuo 10 
m. amžiaus. Treniruotės pra
dedamos 7:30 vai. vak.

Treniruočių tvarkaraštis 
yra toks:

Pirmadieniais — jaunių ir 
vyrų krepšinis. Jaunių trene
ris — Rimas Kezys.

Antradieniais — tinklinis 
pradedantiems.

Trečiadieniais — tinklinis 
pažengusiems.

Ketvirtadieniais — vyrų 
krepšinis.

Dėl papildomų informacijų 
galima skambinti P. V. 
Gvildžiui 718 356 - 7871 arba 
A. Jankauskui 718 849 - 2260.

ELIZABETH, NJ
Altoriaus ir Šv. Vardo draugi

jų metinis rudens piknikas buvo 
rugsėjo 8 parapijos salėje. Buvo 
puikus maistas, įvairūs žaidimai, 
laimėjimai.

Organizuojamas autobusas į 
Šiluvos Marijos koplyčios šventi
nimo 25 metų sukakties 
minėjimą, kuris bus spalio 13 
VVashingtone. Organizuoja Lie
tuvos vyčių kuopa.

Dail. Anastazija Tamošai
tienė, mirė rugpjūčio 28. Palai
dota rugpjūčio 31 Mississauga, 
Ont., lietuvių kapinėse. Apie šią 
iškiliąją dailininkę yra išleista 
monografija, kur sudėta daug 
spalvotų reprodukcijų. Aidų 
žurnalas š. m. nr. 2 paskyrė jos 
kūrybai ir išspausdino knygos re
cenziją.

Neužmirškime lietuviškos 
knygos Ji šaukte šaukiasi 
mūsų pagalbos

IŠ VISUR
— Amerikos Lietuvių Tary

bos 50 metų veiklos sukaktuvinis 
minėjimas įvyks spalio 20 Marti- 
nique pokylių salėje, Chicagoje

— Vilhelmas Čepinskis pa
garsėjęs jaunutis smuikininkas, 
gyvenąs Kaune, koncertuos Ch i - 
cagos Jaunimo Centre rugsėjo 
29. Jo koncertą rengia “Margu
tis”.

— Londone, Anglijoje, Brit- 
ish Refugee Council liepos 28 
šventė 40 metų Pal>ėgėlių kon
vencijos pasirašymo sukaktį. 
Minėjimo festivalis vyko Kent- 
sington Parke, kuriame tuo 
metu Didžiojoje Britanijoje ga
stroliuojantis Kauno ansamblis 
“Rasa” atliko programos 40 mi
nučių dalį. Ansamblio nariai dai
navo, grojo ir šoko, o juos 
stebėjo anie 5000 žmonių.

— Draugo banketas įvyks 
rugsėjo 22 Martiniųue pokylių 
salėje, Chicagoje.

— Sofija Smetonienė, pasku
tinio nepriklausomos Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
našlė, 1968 metais, Australijos 
lietuviams Amerikoje renkant 
eksponatus steigiamam .Ade
laidėje muziejui, įteikė velionio 
prezidento vasarinę skrybėlę. 
Našlė išreiškė pageidavimą 
skrybėlę atiduoti pirmajam ne
priklausomos Lietuvos žmogui, 
jei kada būtų atstatyta nepri
klausoma Lietuvos valstybė. S 
m. rugpjūčio 15 Australijos lie
tuvis Vladas Dumčius Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
skrybėlę įteikė AT prezidiumo 
pirmininkui Vytautui Landsber- 
giui, palinkėdamas visiems 
žmonėms laisvės ir santarvės ku
riant nepriklausomą Lietuvą.

— Kun. Justinas Steponaitis, 
iš Šv. Morkaus parapijos, West- 
brook, CT, nuo rugsėjo 1 per
sikėlė į Matulaičio namus Put- 
nam, CT. Pakeisdamas adresą. 
Darbininkui atsiuntė ir 10 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame

— Adelė Vaičekauskaitė-Kaz- 
las mirė rugsėjo 8 Clevelande, 
Ohio. Palaidota, rugsėjo 10 Cle
velande. Liko jos vyras A. Ka- 
zlas, duktė, žentas ir anūkai. Ka
zlų šeima būdavo nuolatiniai va
sarotojai Kennebunkporte, M E.

— Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Montrealyje klebonas 
kun. Stasys Šileika, SDB. išvyk
sta į Lietuvą. Rugsėjo mėnesio 
pabaigoje klebono pareigas pe
rims kun. dr. Feliksas Juce
vičius, anksčiau šioje parapijoje 
klebonavęs daugelį metų.

— Romanas Brazdauskis. 
Kauno “Žalgirio komandos kre
pšininkas, atvyko Adelaidėn ir. 
susitaręs su australų krepšinio 
komanda, pasirašė sutartį dvyli
kai mėnesių.

— Ieškoma Marytė Krivonv tė 
Maslauskienė (dukra yra Izabelė 
Verba). Prašoma rašyti adresu: 
Jonuškienė Aldona. Jonyno 31- 
18, Alytus 234580. Lithuania.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Menkeliūnas, VVorcester. 
MA. R. Varanka, Jersey City, 
NJ. Užsakė kitiems: L. Seipel — 
P. Biscus, abu iš Gahanna, OH. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



Prieš okupantui pasitraukiant, Lietuvos Respublikos Parlamento rūmai buvo saugomi 
nuo visokių netikėtumų. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

siuntę prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudų parėmę:

45 dol.: Maria Saukas, VVood- 
haven NY.

30 dol.: Justin Bruozis, Wor- 
.cester, MA.

Po 25 dol.: M. Yesukevich, 
New Haven, CT; V. Sidas, Rich- 
mond Hill, NY; Dr. J. Simaitis, 
Forest Hills Gardens, NY.

Po 20 dol.: Jūrate Vaitkus, 
Rocky Hill, CT; Mrs. A. Kersis, 
VVorcester, MA; A. & E. Gražu
lis, Clifton, NJ; P. Pecenkis, Eli- 
zabeth, NJ; A. L. Jasaitis, Forest 
Hills, N Y; Liucija Kurkulis, Ro- 
chester, N Y; VI. Bigenis. Phila- 
delphia, PA.

Po 15 dol.: K. Kulisauskas, 
VVaterbury, CT; B. ir B. Banai
tis, Abington, MA; Z. Vizbaras, 
VVorcester, MA; Pranė Jurkuvė- 
nas. Old Bridge, NJ; St. Birutis, 

1991

KELIONĖS J LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje

19 įvairių maršrutų

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs — 
Šiluvos atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, Kopenhaga, 
Varšuva, Helsinkis.

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTIC TOURŠ . 77 Oak St., Sulte 4 • NEWTON, MA 02164.

Tai. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781

Wayne, NJ; Adele Linartas, 
VVoodhaven, N Y; V. Silenas, 
Euclid, OH; J. Paskevicius, Bet- 
hel Park, PA; A. K. Zauka, N. 
Providence, R.I.

Po 10 dol.: Mary Saltanis, 
Montreal, Canada; Mrs. H. D. 
Seilei, New Hartford, CT; Pet
ronėlė Bagdonas, Plymouth, 
CT; Faustas Rajeckas, VVater- 
ford, CT; P. & A. Kaspariūnas, 
Largo, FL; Eleonora Juške
vičius, St. Petersburg, Fl; Aldo
na Stasiūnas, St. Petersburg, 
FL; E. Pūrelis, VVest Palm 
Beach, FL; Jonas Aleksonis, 
Chicago, IL; Elena Okas, Balti- 
more, M D; Mykolas Manomai- 
tis, Boston, MA; P. Zickus, Bos
ton, MA; V. Keturakis, So. Bos
ton, MA; Stasys Griežė, Dor- 
chester, MA; Julius Gaidis, 
VVorcester, MA; Aldona Bodiya, 
VVest Bloomfield, MI; J. Iškau
skas, Clifton, NJ; Maria Darey, 
Colonia, NJ; Antanas Juskys, 

Brick, NJ; V. Kligys, Edison, 
NJ; A. Ragauskas, Manahawkin, 
NJ; S. & Claudio Arce, Mon- 
mouth Hgts, N J; Ant. Juskys, 
Brick Tovvnship, NJ; Eugenia 
Karpus, Brooklyn, N Y; Paulius 
Rajeckas, Maspeth, NY; M. Sla
vinskas, New Hyde Park, N Y; J. 
Belickas, VVoodhaven, N Y; 
Eleonora Liobe, VVoodhaven, 
NY; V. Morkūnas, VVoodhaven, 
N Y; Al Čepulis, Philadephia, 
PA; Anthony Nagai, VVarring- 
ton, PA; Br. Sakalas, Crozet, 
VA.

Po 5 dol.: A. Petkevičius, Ha- 
milton, Ont., Canada; V. K. Ta- 
moshaitis, Hot Springs, AR; Br. 
Papsys, Los Angeles, CA; Alvy
da Adams, Brookfield, CT; Tho- 
mas Jennings, Berlin, CT; L. 
Kapeckas, Hartford, CT; S. L. 
Marcavage, Milford, CT; Ant. 
Aidukas, Largo, FL; St. Bakutis, 
St. Petersburg, FL;J. Misiūnas, 
Stuart, FL; P. B. Papeliučka, 
Surfside, Miami Beach, 'FL; J.
L. Adomėnas, Burr Ridge, IL; 
A. Soras, Baltimore, MD; J. 
Dionas, VVestfield, MA; Ramona 
Menkeliunas, VVorcester, MA; 
Mary Tamulis, Keene, Nft; Ja
mes Štokas, Cranford, NJ; Balys 
Raugas, Delran, NJ;VValter Bar
kauskas, Pt. Pleasant, NJ; R. 
Hartvigas, Amsterdam, NY; M. 
Pakutka, Brooklyn, NY; B. Svo- 
gun, M D, Elmont, NY; K. Miti
nąs, Freemont Center, N Y; M r. 
Mrs. P. Kalibat, Freeport, NY;
M. & A. Marijosius, Port VVa- 
shington, N Y; Alf. Samusis, 
Richmond Hill, NY; Eleonora 
Jankauskiene, VVoodhaven, N Y;

DEXTER PARK
PHARMACY ĮhJ

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

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

DELIVER
296-4130

Geriausia vieta
Vyras į namus sugrįžta pa

ryčiais. — Pagaliau parsiradai, 
— pasitinka jį žmona. — Matyt, 
įsitikinai, kad namuose geriau
sia!

— Ne, visiškai ne taip. Tai vie
nintelė vieta, kuri dar buvo ati
daryta. ..

Laikrodis
Sukant filmą iš senovės Romos 

gyvenimo vienos scenos metu 
režisierius pastebi laikrodį ant 
aktoriaus rankos.

— Tučtuojau nusiimk laik
rodį! — šaukia jis per megafoną.

— Nieko baisaus, — atsakė 
aktorius, — Mano ciferblatas su 
romėniškais skaičiais.

Skaičiai ir svoris
Vienas žvejys vilko mažne 

už save didesnę žuvį ir susiti
ko kitą žvejį su pustuziniu žu
velių ant virvelės.

— Sveikas gyvas! — tarė pir
masis, nublokšdamas didžiulę 
žuvį ir laukdamas įvertinimo.

O draugas kiek laiko nuste
bęs žiūrėjo, žiūrėjo... paskui ra
miai tarė:

— Tiktai vieną pagavai, ė.

Sunku padėtį pagerinti
Vyras iš -Taškento kantriai 

laukė eilėje nusipirkti muilo. 
Priėjus jo eilei, buvo pranešta, 
kad muilas jau yra išsibaigęs.

Žmogelis kiek pafilosofavo:

Vitalija Sližys, VVoodhaven, NY; 
K. Šukys, Bratenahl, OH; J. Ma
tulaitis, Cincinnati, OH; VI. Pa
lubinskas, Cleveland, OH; S. 
Aleliunas, Pittsburgh, PA.

Darbininko prenumeratos 
mokestis nepadengia laikraščio 
leidimo išlaidų, todėl skaitytojų 
aukos yra labai vertinamos ir la
bai reikalingos.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
Darbininko administracija

Medininkuose nužudytieji laidojami Vilniuje rugpjūčio 3. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

“Gal tas ir neblogai, juk aš ne
turiu namuose vandens. Ir tik 
pagalvokite, kaip aš blogai jau
sčiaus turėdamas muilo, bet ne
turėdamas vandens?”

Atlaidumas tarp kaimynų
— Kaimyne, meldžiu atleidi

mo, nes mano višta nulesė tavo 
salotėles.

— Dėl to, kaimynėli, nesijau
dink! Neseniai mano šuo tavąją 
vištelę sudorojo.

— Bemaž malonu girdėti, kad 

New Yorke, prie Jungtinių Tautų, rugpjūčio 23 pabaltiečiai 
ir prijaučiantieji minėjo Ribbentropo-Molotovo sutarties 52 
metines. Demonstracijų proga Laura Kirkylaitė praeiviams 
dalina informaciją. Nuotr. Liudo Tamošaičio

vargšas šunelis turėjo tą paskuti
nį malonumą, nes visai neseniai 
jį pabraukiau po savo automobi
liu.

Parodoj
Senyva moteriškė apžiūrinė

jo parodą. Kai parodė jai pa
veikslą “Romos elgeta”, moteris 
pasakė:

— Matai, jie valgyti neturi 
ko, bet už portretus tai turi kuo 
užsimokėti.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A. 
RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į LIETUVĄ

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Nr. 9904-S
Nr. 9905-S
Nr. 9906-S
Nr. 9907-OC
Nr. 99O8-D

Nr. 99U9-D

Nr. 9910-F

20 rugsėjo iki 06 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
23 rugsėjo — 13 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
27 rugsėjo iki 27 spalio / 28 NAKTYS VILNIUS, 1 naktis Kopenhaga.
04 spalio iki 29 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio 
Kainon įskaitant „Traviatos” bilietus ir Naujųjų Metų balių.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio. Kainon įskaitant 
„Traviatos” bilietus ir Naujųjų Metų balių.
VASARIO 18-TOJI. 14 vasario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis 
Kopenhaga.

NEVV YORKE: 86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

CHICAGOJ: 2615W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

FLORIDOJ: 400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706, 813-367-6304

DETROITE: 24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, MI 48034, 313-350-2350

VVATERBURY: 6CongressAvė.,VVaterbury,CT06708, 203-756-5223

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS!

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS: G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272.

Taupymo sąskaitos Ir certifikatai, Įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.



Po koncerto pranciškonų sodybos salėje, Kennebunkport, 
Maine. Iš k.: solistė Daiva Mongirdaitė, komentatorė Elena 
Vasyliūnienė, akompaniatorė Lorain De Gregorio. Nuotr. Jo 
Albers

KONCERTAI KENNEBUNKPORT
Fleita ir baritonas

Rugpjūčio 4 d. koncerte Tėvų 
Pranciškonų vasarvietėje daly
vavo du menininkai: fleitininkas 
ir dainininkas. Instrumentas su
jungtas su vokalu sudaro savotiš
kų įspūdį. Dvasioje žmogus pail
si, klausydamas fleitos, to aukšto 
mūsų balsui artimo instrumen
to, o atsigauni, išgirdęs balsų, 
apimtas emocijos.

Fleita grojo Matthevv Marvu- 
glio, kuris dėsto Berkley School 
of Music ir koncertuoja. Jo fleita 
yra naujausios mados, daug pa
žangesnė nei įprastinės fleitos. 
Jis atliko: Loeillet — sonata op. 
1, Greensleeves — variations, 
Debussy — La fille aųx cheveux 
de lin ir Jordany — I sonatina. 
Kadangi pertraukos nebuvo, tai 
visi kūriniai atlikti vienas po 
kito, kas sukaupė klausytojų 
dėmesį ir leido įsijausti į fleitos 
melodijų grožį.

Dainininkas Benediktas Povi- 
lavičius, bas-baritonas, daug 
kartų girdėtas, atliko arijų iš 
Haendelio operos Xerxes, Beet- 
hoveno “In ąuesta tomba obscu- 
ra”, ir tris arijas lietuviškai: dvi 
iš Verdi operos Simon Boccane- 
gra ir iš Traviatos, ir jaunojo ba
joro arijų iš Kamavičiaus operos 
Gražina. Iš liaudies dainų atliko 
Kačanausko — Vai gražu ir Šim
kaus — Anoj pusėj Dunojėlio. 
Buvo ir bisų.

ARGI TUO ADRESU?
Lietuvos Laisvės Lygos narys 

Valdas Aneliauskas New Yorke 
rusų leidžiamo laikraščio kovoje 
Russkoje Slovo 1991 m. rugpjū
čio 3-4 ir 5 d. laidose paskelbė 
ilgų straipsnį, pavadintų Opozi
cijos kairysis maršas .

Maždaug 10-ties knyginių pu
slapių rašinyje jo autorius, 
griežtai pasisakydamas prieš 
opozicinį Lietuvos ateities foru
mų, berglauja (mėsinėja) ir visų 
Lietuvos politinį gyvenimų. Išei
damas iš Lietuvos Laisvės Lygos 
kraštutinės politinės pozicijos, 
kone visas dabartinės Lietuvos 
partijas ir sąjūdžius sumeta kartu 
su komunistais tan pačian Lietu
vos priešų maišan.

Kodėl gi Valdas Aneliauskas 
savo politines pažiūras skelbia

Mielam Bičiuliui
A. A.

VLADUI BALSIUI
mirus, nuoširdi!? užuojautą reiškiame žmonai Albi
nai, sūnums Raimundui ir Liucijui su šeima.

Regina ir Aloyzas Balsiai

A. A.
ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 

iškiliajai lietuviškojo meno puoselėtojai, mirus, jos vy
rui dali. Antanui Tamošaičiui, velionės broliams ir 
seserims Ir kitom giminėm reiškiame gilią užuojautą.

Vytautas Maželis 
Paulius Jurkus

Dainininko aksominis balsas, 
graži dikcija ir aiški lietuvių kal
ba daro didelio įspūdžio klausy
tojams. Solistui akomponavo 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas, kuris visada gražiai pa
laiko veikalų nuotaikų.

Ateitininkų koncertas
Ateitininkų kultūrinė savaitė 

atidaryta rugpjūčio 10 d. 8 vai. 
vak. operos solistės Daivos Mon- 
girdaitės koncertu.

Pradžioje solistė atliko dvi ari
jas iš Mozarto operos Ii Pastore . 
Dainininkė sukūrė savotiškų 
Mozarto stilių ir jį perteikė klau
sytojams. Po to sekė Šimkaus ke
turios dainos: Vai, varge, Vai 
putė, Pas močiutę augau ir Ar aš 
tau, sese. Šių dainų atlikimas pa
rodė, kaip dainininkė sugeban
čiai pereina nuo sudėtingo sti
liaus į mažiau komplikuotų, bet 
mielesnį lietuvio širdžiai. Po to 
— vėl arija — iš Puccinio operos 
Toska.

Po pertraukos sekė arija iš Bi- 
zet operos Perlų žvejai, trys Gu
dauskienės ir viena Metrikienės 
daina. Pabaigai solistė padainavo 
operetės arijų iš Balte ir Gersh- 
win kūrinių. Klausytojai išprašė 
ir bisų. Akomponavo Lorain De 
Gregorio, kuri buvo elegantiška 
ir santūri, kaip ir pati daini
ninkė.

Elena Vasyliūnienė

ne Lietuvos ar lietuvių išeivijos 
periodinėje spaudoje, bet rusų 
laikraštyje? Šio laikraščio skaity
tojų didžiumų dabar sudaro So
vietų Sąjungos žinomi emigran
tai, geresnės ganiavos ieškoję ir 
suradę Jungtinėse Amerikos 
Valstijose (kaip ir pats straipsnio 
autorius) ir saujelė senųjų Rusi
jos emigrantų bei jų palikuonių, 
dar tebesapnuojančių barzdotų 
carų. Veltui lygietis bando jų 
akyse didžiuotis savųja narsa ir 
politine išmone. Jiems juk 
nerūpi Lietuva. Jų nedomina, 
juo labiau nestulbina ir lygiečio 
politinė išmintis.

Valdo Aneliausko keistą už
mojį teisingai nusako mūsų liau
dies išmintis: blogas paukštis, 
kuris teršia savo lizdą.

Bronius Nemickas

LAIŠKASJŠ 
FLORIDOS

Rodos, dar taip neseniai bend
ravome New Yorke ir, rodos, tik 
vakar graudžiai atsisveikinom ir 
iškeliavom į Floridų. Čia pasiilg
stame senų draugų, bet džiau
giamės švelniu klimatu, švaria 
aplinka ir vietinių gyventojų 
nuoširdumu.

Užsiėmę įsikūrimo darbais, 
vieną dieną sulaukėme mūsų 
neatskiriamo bičiulio — Darbi
ninko, No. 31. Nors sūnus buvo 
perspėjęs “geriau neskaityk, nes. 
užsigausi”, ėmiau vartyti pusla
pius ir akys užkliuvo už vedamo
jo, pavadinto “Išsilaikykime”. Jį 
beskaitant, lyg koks debesis 
užtemdė Floridos saulę...

Vedamasis buvo apie kredito 
unijos KASOS nesėkmę. Kaip 
žinia, aš esu ne tik KASOS na
rys, bet 11-ka metų buvau ir vie
nu jos direktorių. Labai gerai 
žinau KASOS įsikūrimų, jos 
veiklų ir priežastis, dėl kurių fe
deralinės valdžios atstovai 
perėmė KASOS administravi
mų. Nežinia, kokių motyvų ska
tinamas, Darbininko vedamasis 
ėmėsi aiškinti, “Ką tai reiškia?” 
Na, ir — “Pirmiausia, tai rodo, 
kad nepajėgėme patys susitvar
kyti ir išlaikyti šios finansinės 
įstaigos”. Paskui, “nemokame 
administruoti ”, “nemokame 
tvarkyti finansus ”, “lietuviai dar 
nėra pajėgūs administruoti di
desnių finansinių įstaigų ir 1.1.
Todėl “šis įvykis lieka kaip nepa
sirengusių žmonių nuotykis ...

Kodėl šie “paaiškinimai” tai
komi specialiai lietuviams? Tru
putį apsiskaitę sužinosim, kad 
pereitų poros metų eigoje buvo 
valdžios perimti, bankrutavo, 
arba visai pradingo ne keliasde
šimt, bet keletas šimtų Amerikos 
bankų. Daug, daug didesnių už 
KASĄ. Valdžios iždas ir dabar 
tebemoka šimtus bilijonų dole
rių jų prarastam kapitalui pa
dengti. Išskyrus savo santaupas, 
lietuviai nebuvo nei piršto prie 
jų pridėję, bet jie žlugo ir gana.

Žinoma, tas mums nerūpi. 
Nors KASA dar neprarado nei 
cento, nors paskolų rezervuose 
yra su viršum dešimt milijonų 
dolerių, nors kiekviena taupymo 
sąskaita yra pajėgaus NCUAIF 
fondo apdrausta iki $100,(XX) do
lerių, bet, pagal vedamąjį, “šis 
KASOS įvykis pasiliks kaip 
dėmė visai lietuviškai bendruo
menei”. .. Nejaugi?

Kaip ten bebūtų, faktas yra, 
kad KASA dabar kontroliuojama 
NCUA pareigūnų. Kodėl? Ar 
kad, “dar elgiamės labai grubiai 
ir primityviai”, todėl tas “ir pri
vedė prie tokio sprendimo"?

Gerai žinodamas KASOS isto
riją, negaliu su tuo sutikti. Pata
riu priežasčių paieškoti kitur. 
Patariu įsigilinti į daugelio kitų 
bankų žlugimą ir patirti, kad ša
lia nuostolingų ekonominių sąly
gų, žlugimo priežastys buvo vie
no ar kelių atsakingų asmenų 
gobšumas. Pirmoj eilėj tai buvo 
patys bankų prezidentai, savo 
šeimom, savo draugam ir part
neriam išdavę begalybę nepa
dengtų paskolų. Kai jau pasidarė 
neįmanoma patiem skolintis, 
tada buvo išduotos fiktyvios pa
skolos asmenims, kurie nieko 
bendro su pasiskolintaisiais pini
gais neturėjo. Jie sulindo į prezi
dentų kišenes. Tai buvo vykdo
ma su rafinuota apgavyste, šan
tažu ir akiplėšiška drąsa. Čia da
bar turime sutikti su Darbininko 
vedamuoju, kad “blogis pasidaro 
savotiška privilegijuota for
ma”...

Si blogio forma vystėsi dauge
lyje Amerikos bankų, neaplenkė 
ji ir KASOS. Pirmieji KASOS 
gyvavimo metai buvo persunkti 
pozicijos ir privilegijos piktnau- 
dojimu, kas ir buvo tikroji KA
SOS problemų priežastis, prive- 
dusi prie valdžios perėmimo.

(nukelta į 8 psl.)

Kennebunkport, Maine, lietuvių pranciškonų sodyboje rugpjūčio 10— 16 vyko ateitinin
kų poilsio ir studijų savaitė. Matoma dalis stovyklautojų prie dail. V. K. Jonyno sukurto 
paminklo Vatikano paviljonui (pastatyto Pasaulinėje parodoje, New Yorke). Nuotr Petro 
Ąžuolo

Ateitininkų savaitė

Pranciškonų vienuolyno sody
boje Kennebunkport, Maine, 
JAV rytinio pakraščio ateitininkų 
poilsio ir susikaupimo savaitės 
septynių dienų epicentru buvo 
žolinė, rugpjūčio 15. Ryto mišias 
aukojo kapelionas kun. Vy tautas
Pikturna, o kitas mišias — prel. 
Vytautas Balčiūnas, kun. Valde- 
inaras Cukuras bei tėvai pranciš
konai.

Kultūrinių programų sudary
mui jau daug metų vadovauja dr. 
Česlovas Masaitis, o vykdymui 
talkina dr Alfonsas Stankaitis. 
Dainavo solistės Daiva Mongir- 
daitė-Richardson. Gina Capkau- 
skienė, Jūratė Grauslytė. Lite
ratūros vakarui kartu su dukra 
Antanina vadovavo Izabelė 
Žmuidzinienė, poezijų rečitavo 
Kauno Dramos Teatro aktorė 
Virginia Kochanskytė-Sakalau- 
skienė. Programų papildė doku
mentinės vaizdajuostės ir švieži 
įspūdžiai neseniai iš L ietuvos 
sugrįžusių PLB vicepinn. Algi
manto Gurecko ir APPLE pirm. 
Vaivos Vėbraitės.

f

Juodojo Kaspino minėjimas
Juodojo kaspino 52-oji sukak

tis paminėta rugpjūčio 23. Bo
ston City Hali aikštėje 12 vai. 
susirinko lietuvių ir latvių ben
druomenių atstovai. ALTopirm. 
Gintaras Čepas, Harvardo kon
stitucinės teisės žinovė Iznvry 
VVymanirkiti kalbėtojai pabrėžė 
istorinę Pabaltijo tautų kovos už 
laisvę ir nepriklausomybę rei
kšmę šiame lemtingame Sovietų 
imperijos griuvimo etape.

Ovacijomis sutikta žinia apie 
Latvijos, Estijos ir Ukrainos ne
priklausomybės paskelbimų. 
LIC rinko parašus po peticija 

Juodojo kaspino dienos proga Nevv Yorke, prie Jungtinių Tautų, rugpjūčio 23 demons
travo pabaltiečiai ir jų draugai. Priekyje kalba latvių atstovas. Nuotr \ y tauto Maželio

prezidentui Bush dėl Pabaltijo 
valstybių pripažinimo.

Eisena į prezidentūrų

Norint pagreitinti Pabaltijo 
valstybių pripažinimų, rugpjūčio 
25 įvyko lietuvių ir latvių moto
rizuota eisena prie prezidento 
Bush vasarnamio Kennebunk
port, Maine. Organizavo Bosto
no LB, LIC ir latvių bendruo
menė. Pranciškonų vienuolyno 
sodyboje susirinko apie 200 de
monstrantų, atvažiavusių auto
mobiliais, sunkvežimiais ir dvi
račiais. 12 vai. Šv. Antano ko
plyčioje tėv. provinciolas Placi
das Barius, OFM, aukojo mišias 
už Lietuvą. Po pamaldų, motori
zuota kolona su JAV, Lietuvos ir 
Ditvijos vėliavomis, plakatais ir 
transparantais pajudėjo miesto 
gatvėmis JAV prezidento rezi
dencijos link.

Vietos policija sulaikė eismų ir 
padėjo išlaikyti vientisų, daugiau 
nei mylių nusitęsusių apie 40 au
tomobilių ir dviračių lėtai ju
dančių grandinę. Praeiviai ir pra
važiuojantieji, perskaitę
užrašus, palydėdavo plojimais, 
šypsenomis ir aukštyn pakeltais 
nykščiais. įvairių agentūrų kore
spondentai filmavo ir vėliau 
žinių laidose rodė ir komentavo. 
Amerikos lietuvių ir latvių dele
gacijų priėmė Baltųjų Rūmų at
stovas. Jam buvo įteikta peticija 
su parašais dėl Pabaltijo valsty
bių pripažinimo ir simbolinė do
vana: gintaro ir medžio dirbinys 
su Pabaltijo valstybių ir JAV 
vėliavėlėm.

Du kartu apsukusi, eisena su
grįžo į pranciškonų vienuolynų, 
kur netrukus slėny, netoli Atlan
to įlankos, uždegtas laužas. 
Skambant lietuvių ir latvių liau
dies dainoms, žmonės susiėmė 
rankomis, sudarė vienų didžiulį 
ratų aplink laužų, pratęsdami ir 
palaikydami per vandenynų savo 
LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis. 173 Arthur St., Brockton, MA 02402 Telef 
508 586 - 7209.

tautų rankų grandines. Pabaigai 
jaunimo organizacijų atstovai su 
gy vų gėlių ir spygliuočių vaini
ku, papuoštu vėliavėlėm ir už
rašais, įsėdo į motorinę valtį. 
Nuo kranto juos lydėjo Ameri
kos, Latvijos ir Lietuvos himnai 
Išplaukę į atvirą vandeny ną. jau
nuoliai nuleido tą laisvės sim
bolį.

RENGINIAI
Rugsėjo 24, šeštadienį. Lietu

vių Piliečių Klubo salėje įvyks 
Vilniaus “Šėpos humoro ir saty 
ros teatro vaidinimas. Renginį 
ruošia Kultūrinis Subatv akaris. 
ats. Zita Krukonienė.

Spalio 10, ketvirtadienį. 
<:30val. vak. Brocktone. Nukrv- 
žiuotojo Jėzaus seselių v ienuolv - 
no salėje, Bostono “SOS — \ al
kai organizacija kviečia visus, 
besidominčius Lietuvos vaikų 
ateitimi. į savo pirmą metinį su
sirinkimą. V icepirmininkė Mari
ja Tovares-Ashrnanskas padarvs 
pranešimą apie veiklą ir kelionę 
į Lietuvą, praneš apie finansus. 
Bus aptarti nauji projektai, naš
laičių įvaikinimo, tiesioginės pa
galbos teikimo, rinkimų į naują 
tarybą ir kiti klausimai. Veiks 
Lietuvos našlaičių piešinių paro
da, bus r<xlomos vaizdajuostės 
nufilmuotos šią vasarą vaikų glo- 
lx)S įstaigose Lietuvoje.

Spalio 20, sekmadienį. 3 vai 
popiet Bostono Taut<xlailes Ins
tituto skyrius, vados aujainas 
Saulės Šatienės, rengia pirmąją 
šio rudens kultūrinę popietę. 
Daly vaus prof. Petras Vaškvs, iš 
Philadelphijos, su keramikos pa
roda. Aktorius Arūnas Ciuber- 
kis, iš Nevv Yorko. pasidalins 
įspūdžiais, bendraujant su \ ii 
niaus Jaunimo Teatru

L.Ž.



DARBININKAS

“YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Maironio lituanistinė mokyk
la pradėjo mokslo metus rugsėjo 
7 įprastinėje vietoje, Holy Child 
Jesus mokyklos patalpose, kam
pas 111 St. ir85Rd., Richmond 
Hill, N Y. Įėjimas iš 111 St. Kas 
dar nesuspėjo savo vaikų atvežti 
į mokyklų, prašome paskubėti. 
Pamokos pradedamos 9 v. r. Vei
kia visi 10 skyrių.

Juozas Malikonis, solistas iš 
Kauno muzikinio teatro, yra at
vykęs pasisvečiuoti pas savo gi
mines į Waterburį, CT. Sekma
dienį jis buvo atvykęs į Apreiški
mo parapijos pikniką ir susi
pažino su Kultūros Židiniu. Ru
deniop čia norima surengti jo 
koncertą.

Virginija Kochanskytė, Kau
no valstybinio teatro aktorė, su 
savo vyru skulptoriumi Arūnu 
Sakalausku yra atvykusi į Ameri
ką. Prieš išvykdami į Lietuvą, jie 
dar sustos New Yorke. Virginija 
Kochanskytė yra pasižymėjusi 
skaitovė, 1989 metų poezijos pa
vasario skaitovų laureatė. 
Rugsėjo 26 Branduolys rengia 
susitikimą su aktore Aušros Var
tų parapijos salėje. Iš čia dar 
vyksta į VVashingtoną, kur poezi
ją skaitys Lietuvos pasiunti
nybėje. Rugsėjo 29 išskrenda į 
Lietuvą.

Gydytojas Lietuvoje norėtų 
susitikti su lietuviais gydytojais 
iš JAV, keliaujančiais po Lietu
vą. Jį galima sutikti kreipiantis 
dviem adresais: Lietuva, Kau
nas, V. Juro 22-4, Paulauskas 
Dainius, chirurgas ir traumato
logijos specialistas, 28 m. 
amžiaus. Kitas jo adresas: Lietu
va. Sakių rajonas, Lekėčiai, Kau
no gatvė. Telefonas Kaune: 73 - 
84-19 arba 4-75-12.

Arts Club Teatras pradėjo 
naują sezoną rugpjūčio 28. Sta
tomas esto autoriaus Mati Unt 
spektaklis “Doomsday” (Pa
smerkimo diena). Režisuoja Lin
da Pakri. Spektaklis vaizduoja 
gyvenimą prieš perestroiką Es
tijoje. Kiti spektakliai: rugsėjo 6, 
7. 11, 12, 13, 19, 20, 21 dieno
mis. Adresas: Our Lady of Vil
nius parapijos salė, 570 Broome 
St., NYC, 8 v.v. Auka — $10. 
Dėl informacijos skambinti: 212 
447 - 5358.

Ieško kambario studentė, at
vykusi iš Lietuvos. Studijuoja 
Manhattane. Dabar gyvena ben
drabutyje. Skambinti 212 598- 
4167 ir prašyti I^aimą Serkšnytę.

NAUJAS “ŽAIBO” NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv., 
ryžių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 O - 
Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž. vištienos savo 
sultyse (0.65 kg). Pilna kaina 
$100.00. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. “ŽAIBAS”, 9525 
So. 79th Avė., Hickory Hills, IL 
60457 — tel. (708) 430 - 8090.

“ŽAIBAS” NR. 6 - MAISTO 
PRODUKTAI bus pristatyti 
Jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje: 10 sv. miltų, 10 sv. 
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė 
persikų, 4 sv. valg. druskos, 
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų 
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39 oz. 
pupelių kavos, 12 oz. kakavos. 
Pilna kaina $100.00. Kreiptis: 
“ŽAIBAS”, 9525 South 79th 
Avė., Hickory Hills, IL 60457. 
Telef. 708 430-8090.

Redakcija .......(718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Administr.......... (718) 827-1351

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

BLUSŲ TURGUS

Spalio 5 ir 6 dienomis įvyks 
New Yorko Lietuvių Atletų Klu
bo “blusų turgus”. Sis savaitgalis 
visada pasiseka ir praeina su di
deliu įdomumu. Žmonių suva
žiuoja iš įvairių vietovių. Rekla
mos būna amerikiečių spaudoje 
ir televizijoje.

Prašoma suvežti daiktų, kurie 
jum nebereikalingi. Labai gerai 
parduodami virtuviniai daiktai, 
užuolaidos, baldai, drabužiai ir 
lempos. Visa tai jau galima 
atvežti į Kultūros Židinį, kur bus 
žmogus daiktams priimti. Šio 
turgaus pasisekimas ir priklausys 
nuo jūsų suvežtų prekių.

Taip pat bus parduodamas ir 
maistas. Darbas Kultūros Židi
nyje prasidės anksti. Kas gali 
prie šio darbo prisidėti ir patal
kinti prašomi skambinti 718 849
- 2260 arba 718 847 - 8735. Jūsų 
paaukotas laikas bus labai įver
tintas. Iš anksto dėkojama.

Turgus veiks šeštadienį ir sek
madienį, nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai. popiet.

Šiuo metu yra parduodami lo
terijos bilietai. Loterija 50/50. 
Bilieto kaina — 25 dol. Trauki
mas įvyks spalio 6 d. 3:30 v. po
piet.

Linkime visiems kuo geriau
sios sėkmės!

Iš New Yorko City operos 
rūmų rugsėjo 25, trečiadienį, 8 
vai. vak. New Yorko laiku per 
televiziją bus transliuojama W. 
A. Mozarto opera Figaro vestu
vės.

Vladas Balsys, persikėlęs iš 
New Yorko į St. Petersburgą, 
FL, rugpjūčio 25 mirė po ilgos 
ir sunkios ligos. Paliko žmoną Al
biną, sūnus Raimondą ir Liucijų 
su šeima. Lietuvoje liko sesuo 
Olga ir kiti giminės.

55 SVARUS MAISTO PRO
DUKTŲ pristatome į namus 
Lietuvoje: mėsa, olandiškas 
sūris, šprotai, aliejus, konden
suotas pienas, cukrus, miltai, 
ryžiai, kruopos, kava, arbata, 
prieskoniai, $95. — MĖSOS 
GAMINIAI aukščiausios ko
kybės: Panevėžio filė, žemaičių 
dešra, sprandinė, medžioklinės 
dešrelės, servilatas, 22 svarai, 
$95. Mažesnis siuntinys $65. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
- 7772.

PIRŠLYS IEŠKO GYVENI
MO DRAUGĖS — lietuvaitės 
— merginos — našlės — drau
gės, arba motinos su maža mer
gaite, arba “single parent”, kuri 
galėtų gyventi kartu ir prižiūrėti 
senesnio amžiaus žmones ir jų 
namus, jų turtą, sveikatą ir slau
gyti ligoje “Senior Citizens”. 
Gali kreiptis gyveną Amerikoje, 
Kanadoje, Lietuvoje ar kitur. 
Kreiptis: Joseph Lugan c/o John 
Conwood, P. O. Box 21270, Ja- 
maica, NY 11421, USA

KARGO Į LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.55 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, 
medžiagas, maistą bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T. 
INTERNATIONAL, 9525 So 
79th Avenue, Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334.

Vaizdajuostes apie įvykius 
Lietuvoje pagamino Vilniuje gy
venąs žymus fotografas Viktoras 
Kapočius, kurio nuotraukos la
bai dažnai matomos ir Darbinin
ke. Medininkų įvykių vaizda
juostė yra 45 minučių ilgio — 
kaina 25 dol., sporto žaidynių 
vaizdajuostė yra dviejų valandų 
ilgio — kaina 35 dol., sukilimo 
savaitės vaizdajuostė yra dviejų 
valandų ilgio — kaina 35 dol. 
Pranešant Darbininko redakcijai 
savo adresą, pinigų nesiųsti. 
Vietinis fotografas, pagaminęs 
kopiją, užsakiusiems, pasiųs vai
zdajuostes ir sąskaitą, įskaitant 
ir persiuntimo išlaidas.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos metinis susirinkimas, 
turėjęs įvykti JAV Kunigų Vie
nybės metinio suvažiavimo antrą 
dieną, rugsėjo 11, atidėtas. Su
važiavimo metu (rugsėjo 10 - .12) 
Putname kun. K. Pugevičius pa
darys pranešimą apie pagalbą 
Lietuvai.

NEW YORKO LIETUVIAI ŠVENČIA, 
AMERIKAI PRIPAŽINUS LIETUVĄ.

(atkelta iš 5 psl.)

Baltijos ,restoranas yra 114 St., 
Richmond Hill, netoli Jamaica 
Avė. Kiti stebėjosi, kodėl pasi
rinkta Baltijos restoranas, o ne 
Kultūros Židinys. Tik nuvykus į 
vietą, paaiškėjo, kad pasirinki
mas buvo geras. Čia buvo šven
čiama džiaugsmo šventė su šam
panu, kokteiliais, dainomis.

Iš lauko prie Baltijos restorano 
geležinių tvorų stovėjo kelios 
lietuviškos vėliavos. Take į res
toraną buvo vėliava prie vėlia
vos. Viduje pilna gėlių, vėliavų 
ir žmonių.

Žmonės vis dar rinkosi. Visi 
stalai buvo užimti, praėjimai pri
pildyti. Rinkosi ir atstovai iš 
Amerikos televizijos, radijo 
stočių, laikraščių. Tas džiaugsmo 
iškilmes filmavo visi didieji New 
Yorko televizijos kanalai, išsky
rus 13. Buvoir japonų televizija. 
Korespondentų buvo iš visų 
New Yorko laikraščių redakcijų, 
net ir iš New York Times. ;

i

Ugningai skamba 
Lietuvos himnas

Pro triukšmą, šūkavimus ir 
džiaugsmingą ūžesį sugrojb 
akordeonas. Pasirodė Romds 
Kezys ir, davęs akordeonu ženk
lą, kad publika pritiltų, angliškai 
prabilo, jog pradėsime švęsti 
džiaugsmo šventę, kurios lau
kėme tiek metų. Pradėsime Lie
tuvos himnu. I

Užsidegė filmuotojų prožek
toriai, ir po daugel daugel metų 
su tokiu džiaugsmu susirinkusie
ji sugiedojo Lietuvos himn|. 
Išeiviai, atitrūkę nuo tėvynės, 
patys išvykę, pasitraukę nuo te
roro, kiti jau čia gimę ir užaugu, 
visi pajuto, kas yra Lietuva 
tėvynė, kas yra laisvė, kurios 
tiek metų laukta, dėl jos kovota.

Himnas uždegė visus dirbti 
Lietuvos labui, jos šviesesniam 
rytojui. Tai buvo pati pakiliausia 
valandėlė, nes didis ir mažas, 
jaunas ir senas traukė Tautos 
giesmę. v,

Himną užbaigus, iš visų pusių 
skardėjo — Valio, valio, valio! O 
po to visi Lietuvos laisvei sugie
dojo Ilgiausių metų. »

Kalba Lietuvos gen. konsulas
Po šių triukšmingų ir galingų 

giesmių, kalbėjo nepriklauso
mos Lietuvos generalinis konsu
las New Yorke Anicetas Simutis. 
Jis kalbėjo angliškai. Prisiminė, 
jog švenčiame dieną, kada Ame
rika, didžioji pasaulio jėga, po 
daugel laukimo metų, pripažino 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės vyriausybę. Pasidžiaugė

Vyras ieško darbo. Skambinti 
rytais ar vakarais Raimundui: 
718 - 857 - 5108.

Lietuvos pripažinimo šventėje rugsėjo 2 Baltijos restorane žmonės džiūgauja ir Lietuvai 
gieda “Ilgiausių metų”. Iš k. pirmoje eilėje: Dangė Sirvytė, Daiva Kezienė, Gintė 
Damušytė, Katarina Skabeikytė, Mariana Skabeildenė, Pilypas Skabeilds, Rasa Raz- 
gaitienė. Nuotr. L. Tamošaičio

tais tautiečiais, kurie 1990 m. 
kovo 11 atstatė Lietuvos nepri
klausomybę ir ją gynė prie TV 
bokšto ir parlamento. Priminė, 
kad ir Maskvos žmonės apsigyni
mui nuo perversmininkų panau
dojo lietuviško gynimosi taktiką 
— užbarikadavo parlamentą, o į 
gatves sušaukė tūkstančius žmo
nių.

Čia susirinkusieji ėmė skan
duoti: Lietuva, Lietuva, Lietu
va!!

Gen. konsulas savo kalbą 
baigė, dėkodamas JAV prezi
dentui ir visiems Amerikos 
žmonėms už Lietuvos nepri
klausomybės rėmimą.

Trumpą žodelį tarė Marian 
Skabeildenė, Lietuvių Religinės 
Šalpos direktorė, kurios įstaiga 
nuolat rėmė Lietuvą, jos kuni
gus, Bažnyčią ir žmones, pate
kusius į vargą, suorganizavo Lie
tuvių Informacijos centrą. Ji 
džiaugėsi, kad štai po daugel 
metų atsikūrė laisva Lietuva, ir

LAIŠKAS IŠ

FLORIDOS
(atkelta iš 7 psl.) 

Tiktai noriu pabrėžti, kad Dievo 
įstatymai “elgtis teisingai, kitų 
neskriausti!” ir patarlės, “kas 
vogs, nepralobs!” neturėtų būti 
taikomi paskutiniajai KASOS ad
ministracijai, bet pačiai viršūnei 
ankstyvesnės vadovybės.

Taip, “šis KASOS įvykis yra 
visiems skaudus”. Nariams, tau- 
pytojams ir susirūpinusiai lietu
vių visuomenei. Bet niekam jis 
nėra taip skaudus, kaip asme
nims, kurie dalyvavo KASOS 
veikloje, matė joje daug gero, 
kovojo su vidujinio blogio apraiš
komis ir dabar susilaukia viešo 
papeikimo ir pažeminimo. “Išsi
laikykime”, sako Darbininko ve
damasis, bet tiktai ne buvusių 
bičiulių ir bendradarbių sąskai
tom

Jaučiuosi pasakęs, kas man 
“ant širdies gulėjo” ir tikiuosi, 
kad ateityje bus progos į Darbi
ninką kreiptis su malonesnėmis 
aktualijomis.

Alg. Šilbajoris
Ormond Beach, Florida

$1.95 — SVARAS - KALĖ
DINIAI SIUNTINIAI pri
statomi į namus LIETUVO
JE. Specialus susitarimas. 
Rūbai, maistas, vaistai BE 
MUITO. Ši nuolaida galioja 
rugsėjo ir spalio mėn. Pa
skubėkit! Iš kitur savo daik
tus siųskite mums paštu arba 
UPS.

TRANSPACK
2638 W. 69 St., 

Chicago, IL 60629 
tel. 312-436-7772 

pabrėžė, kad dabar prasideda 
tikras darbas, kai reikės dirbti 
ranka rankon su Amerikos 
valdžia, kad kraštas atsistotų ant 
kojų.

Po to prasidėjo visų dainos. 
Vadovavo Romas Kezys.

Reporteriai filmavo

Visą laiką gausybė TV kamerų 
filmavo bendrus vaizdus, ieškojo 
pasikalbėjimų su atskirais 
žmonėmis. Taip kalbėjosi su 
Kęstučiu Miklu 7 ir 11 TV kana
lai, su Daiva Izbickaite, Vida 
Jankauskiene, Vytautu Audėnu, 
iš NJ, ir su kitais. Vakare, prade
dant nuo 5 valandos, kiekvienas 
TV kanalas žinių metu prisiminė 
šventę ir rodė vaizdus iš Baltijos 
restorano, kartojo pasikalbėji
mus.

Antradienio rytą, rugsėjo 3, 
visi New Yorko laikraščiai rašė, 
kaip lietuviai džiaugsmingai at
šventė Amerikos pripažinimą, 
kad Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė.

Ten pat restorane buvo galima 
ir pavalgyti, bet publika dau
giausia kėlė šampano taures. 
Nors didžiosios iškilmės turėjo 

VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS“VILIJA” 
rengia ir maloniai jus kviečia atsilankyti į 

ŠĖPOS TEATRO 
SPEKTAKLI,

kuris įvyks 1991 m. rugsėjo 29 d., 2 v. p.p.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY \

Po vaidinimo 
susipažinimas su aktoriais, 

atgaiva, kava ir pyragai.

Bilietų auka 10.00 dol.

LAUKIAME VISŲ!
* <

RENGĖJOS .

ŠĖPOS TEATRO SPEKTAKLIAI:
1. Montrealyje — 1991 m. rugsėjo 2 d.
2. Toronte — rugsėjo 5 d.
3. Londone (Kanadoje) — rugsėjo 8 d.
4. Detroite — rugsėjo 13 d.
5. Čikagoje — rugsėjo 15 d.
6. Clevelande — rugsėjo 18 d.
7. Bostone — rugsėjo 21 d.
8. New H avė ne — rugsėjo 27 d.
9. New Yorke — rugsėjo 29 d.

baigtis apie 2 vai., bet žmonės 
dar išsėdėjo iki vėlumos. Juk to
kia šventė, tokie įvykiai!

Ant laiptų, lipant į salės pa
aukštinimą, kur buvo baras, 
sėdėjo maža mergaitė, aprengta 
tautiniais drabužiais. Prie jos 
sėdėjo jauna motina, o gal ir 
mergaitės sesuo, taip pat apsi
rengusi tautiniais drabužiais. Jos 
laikė lietuvišką trispalvę, kuri 
dengė mažosios mergaitės kelius 
ir rankas. Tai simbolizavo Lietu
vą — ji maža, bet ji turi savo 
tautinius drabužius, savo tautinį 
charakterį, ji prisikėlė vėl lais
vam gyvenimui, ir jos egzisten
ciją pripažino pati galingiausia 
pasaulio valstybė — Amerika!

Tai kaip nesidžiaugti mum vi
siem!

O ta mažoji mergaitė ant laip
tų buvo labiausiai apgulta foto
grafų ir filmuotojų! Ir Lietuva 
juk dabar apgulta ne priešų ka
riuomenių, bet draugų, draugų 
žurnalistų, filmuotojų, kurie vi
sam pasauliui paskelbė — Lietu
va nepriklausoma!

Ar mes savo užrašų knygutėse 
ir kalendoriuose užsirašysime šią 
datą? Manau, kad taip! (p.j.).


