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Savaitės Į SIMUČIO ATVIRAS LAIŠKAS 
įvykiai Iokupuotos Lietuvos “Aušros” Nr. 48 (88)

Tvirtinimas, kad vyko kla
sių kova, mano supratimu, 
skamba neįtikinamai. Absoliuti 
dauguma miškinių, pogrindinin
kų buvo vidutiniokai ir mažaže
miai valstiečiai. Dvarininkų kil
mės žemaičių apygardoje buvo 
tik vienas miškinis! Tai kokia 
klasė su kokia kariavo? O jei su
tiksime su tvirtinimu, kad į po
grindį priešiškos propagandos 
suklaidinti buvo įstoję ir kai ku
rie geri žmonės, tai kyla klausi
mas, iš kur kiekvienas NKVD- 
istas ir “liaudies gynėjas” (liau
dyje ir dabar niekinamai tebeva
dinami “stribais”) gavo “neklai
dingumo dovaną ir teisę šaudyti 
ir kankinti tuos gerus, bet “su
klydusius žmones?!

Aš tada buvau dar labai jaunu
tis, todėl gausybė neteisybės 
mane y patingai skaudino. Aš ne
galėjau likti nuošalyje. O su kuo 
man eiti — klausimas nekilo, 
buvo visiškai aišku. Aš gerai ži
nojau, kad Raudonoji armija atė
jo į Lietuvą ir pradėjo čia įvedi
nėti savąją tvarką nekviesta, o 
tai visuotinai priimta vadinti 
okupacija. Aš žinojau, kad vie
noje barikadų pusėje savi, arti
mieji, kaimynai, o kitoje — ma
no tėvo žudikai, ten kalbama ne
suprantama man tada rusų kal
ba. O svarbiausia aš žinojau, la
bai gerai žinjau, kad ne lietuviai 
pradėjo ir ne lietuviai privedė 
tą kovą iki tokio baisaus žiauru
mo.

Aš pagal vaiko, o vėliau pagal 
jpaauglio jėgas ir sugebėjimus įsi
jungiau į tą kovą prieš okupa
ciją, kuri — mano tuometiniu 
supratimu — buvo pagrindinė 
priežastis apėmusio mano Tėvy
nę siaubo: gerų žmonių kankini
mai. žudymai, trėmimai į Sibirą, 
ryšium su prievartine kolektyvi
zacija kilęs badas ir pan.

LLKS buvo ne banditų gaujų 
visuma, o organizuota, discipli
nuota, turinti savo statutą ir uni
formą, armija.

Mes buvome ginkluoti. Bet 
ginklai kaip kovos priemonė bu
vo naudojami tik pačioje kovos 
pradžioje. Vėliau, kai buvo su
prasta, kad mes pasaulio palikti 
vienui vieni, kad mūsų pagalbos 
šauksmo pasaulis nenori girdėti 
ir mes likome pasmerkti mirčiai 
nelygioje kovoje arba nuo bado 
ir kankinimų Sibiro lageriuose, 
ginklo kaip kovos priemonės bu
vo atsisakyta. Ginklai buvo pa
silikti tik kaip savigynos priemo
nė. Kadangi tapo aišku, kad lais
vės greit nebeatgausime, tai pa
grindiniu pogrindžio uždaviniu 
tapo trukdyti Tarybų valdžiai iš
rauti iš tautiečių širdžių bendra- 
žmogiškąsias ir mūsų tautines 
moralines vertybes, kurių dėka 
Lietuva net po 127 metus truku
sios carinės okupacijos sugebėjo 
atstatyti nepriklausomą val
stybę. Tam buvo leidžiama po
grindinė spauda, platinami atsi
šaukimai, vedama agitacija. Mū
sų Žemaičių apygardoje, iki 1953 
m. rudens reguliariai buvo lei
džiami periodiniai politinės min
ties organas “Laisvės balsas ir 
visuomeninės minties organas 
“Malda girioje".

Pagalvokite tik, ar įmanoma 
patikėti, kad pokario metais dau- 
gyl>ė lietuvių staiga tapo bandi
tais, plėšikais, teroristais, sadis
tais, jei gerai žinoma, kad iki tol 
Lietuvoje — katalikiškame žem
dirbių krašte — paprasčiausias 
vagis buvo retenybė, o apiplėši

Vakarų valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencija 
savo sprendimą dėl sankcijų pa
skelbimo Pietų Afrikai atidėjo.

JAV žvalgybos įstaigos tvirti
na, kad Panamos ginkluotų pa
jėgų vadas gen. Manuel Antonio 
Noriega varo ginklų ir narkotikų 
prekybą ir ginkluoja Kolumbijoj 
veikiančius kairiuosius partiza
nus. Būdamas eksporto-importo 
bendrovės dalininku, parda
vinėja draudžiamą technologiją 
Rytų Europos valstybėm ir Ku
bai. Panamos vyriausybė visa tai 
neigia.

Pagal Sov. S-gos paskelbtus 
duomenis per įvykusį Cemobyl 
branduolinės energijos stoty 
sprogimą buvo išmesta į orą nuo 
1 iki 3 proc. 180 tonų reaktoriaus 
šerdies. Tai sudarytų nuo 1.8 iki 
4 t o n ų radioaktyviųjų medžia
gų. Bet Vakarų žinovai sampro
tauja, kad buvo išmesta net iki 
10 proc. šesrdies, todėl ir radio
aktyviųjų medžiagų kiekis pasi
darytų žymiai didesnis.

Argentinos kariniam tribu
nolui nuteisus Falklando salų 
karo kaltininkus, jos ginkluotose 
pajėgose kilo didelis susirūpini
mas, bet krašto prezidentas at
leido iš pareigų gynybos mini- 
sterį ir pakeitė pagrindinio ka
riuomenės korpo vadą.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas per Varšuvos pakto 
valstybių galvų konferenciją pa
siūlė, kad Varšuvos pakto ir Nato 
valstybės per metus ar dvejus 
demobilizuotų savo kariuome
nes iki 15.000 ir atitrauktų vidu
tinės tolinašos branduolines ra
ketas iš Europos.

JAV paskelbė, kad Sov. S-gos 
žvalgybos lėktuvai vykdo žvalgy
bą viršum Nikaragvos ir teikia 
žvalgy bos duomenis jos vyriau
sybei.

Pietų Afrikos juodieji, 
minėdami Soweto riaušių 
dešimt metų sukaktuves, buvo 
paskelbę visuotinį streiką, bet, 
vyriausybei paskelbus išimties 
būklę, didesnių demonstracijų ir 
riaušių neįvyko, bet visdėlto pa
gal pačios vyriausybės paskelb
tus duomenis apie 10 žmonių 
žuvo.

Tarp Izraelio konservatyviųjų 
žydų ir liberalų jau kuris laikas 
vyksta kova, besireiškianti auto
busų sustojimo vietose pastatytų 
pastogių, kuriose reklaminiai 
plakatai su maudymosi kostiu
mais apsirengusiom moterim ke
lia konservatyviųjų įtūžį, degini
mu. Liberalieji žydai į tai atsako 
sinagogų išniekinimu. Nei vy
riausybės nei vyriausiųjų rabinų 
raginimai abiem pusėm susitvar
dyti kol kas atgarsio nerado.

Britanija paleido šiaurinės Ai
rijos parlamentą, nes per 4 me
tus jis nesugebėjo rasti kompro
miso tarp srities protestantų 
daugumos ir katalikų mažumos.

Prezidentas Reagan, atsiliep
damas į Pietų Afrikoj augančias 
riaušes, paragino abi puses būti 
nuosaikesniais.

Kipro graikų prezidentas 
Spyros Kyprianoua atmetė J. T. 
pasiūlytą planą Kiprui tvarkyti. 
Pagal planą Kipras nepriklausy
tų jokiam blokui ir būtų federa
cinė dviejų autonominių valsty
bių respublika.

Vietnamas suteikė JAV infor
macijų apie ten dingusių 22 kario 
likimą ir pažadėjo ištirti, ar Viet
name nėra užsilikusių gyvų JAV 
karių.

mai, žmogžudystės būdavo vos 
ne istoriniais įvykiais!

Nežinia tiksliai, kiek žmonių 
stojo į aktyvią kovą prieš Tarybų 
valdžią. Bet žinau, kad jų labai 
daug žuvo nelygioje kovoje ir la
bai daug pateko į nelaisvę, kur 
irgi labai daug, neišlaikę kanki
nimų badu, sunkiu darbu, šal
čiu. mirė. Bet nemažai grįžo į 
Tėvynę ir gyvų, nors daugumoje 
jau be sveikatos. Vos ne kiekvie
name žingsnyje tenka susidurti 
su kalėjusiais, jų tarpe nemažai 
buvusių didesnių ar mažesnių 
vadų, savo laiku buvusių labai 
rimtais Tarybų valdžios priedais. 
Tai kodėl tarybinė propaganda 
užsipuldinėja šiandien tik ne
daugelį iš jų. kurių vienas esu aš?

J šį klausimą, kaip ir į daugelį 
kitų, liečiančių tarybinį gyveni
mo būdą klausimų, aš viena
reikšmio atsakymo rasti ne
pajėgiu. Gal norima sudaryti 
įspūdį, kad priešų buvo ir yra 
tikrai labai mažai. O gal nemažai 
daliai kovotojų laikas ir kančios 
išsekino dvasines jėgas ir jie pa
kėlė arba nuleido rankas... O gal 
valstybės saugumas — KGB — 
prisiverbavęs gausybę ne
sąžiningų informatorių, prarado 
galimybę suskirstyti priešus pa
gal jų pavojingumo laipsnį ir at
skirti priešus nuo lojalių? O gal 
vietoj bergždžių spėliojimų čia 

Prezidentas Reagan birželio 12 Baltuosiuose Rūmuose priėmė pabaltiečių delegaciją ir 
pasirašė “Baltic Freedom Day” deklaraciją. Lietuvių atstovai: pirmas kairėj dr. J. Valaitis, 
trečias — T. Blinstrūbas, penktas — A. Gečys. Nuotr. Baltųjų Rūmų fotografo

PABALTIEČIŲ DELEGACIJA 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Birželio 12 d. 7 asmenų Balti
jos tautų delegacija buvo priimta 
JAV prezidento Ronald Reagan. 
Į delegaciją buvo pakviesti pa
grindinių organizacijų pirminin
kai. Iš lietuvių pusės dalyvavo 
šie delegatai: T. BĮinstruba.s — 
ALTo pirmininkas, A. Gečys — 
LB Krašto vald. pirm, ir dr. J. 
Valaitis — Jungtinio Pabaltiečių 
nacionalinio k-to pirm.

Si delegacija buvo pakviesta 
dalyvauti prezidentui pasirašant 
“BALTIC FREEDOM DAY” 
deklaraciją. Prezidentas Reagan 
šia deklaracija birželio 14 d. pa
skelbė, kad būtų minima kaip 
"Baltijos laisvės diena”.

Dėl šios datos ir pavadinimo 
parinkimo mūsų tarpe yra buvę 
nepalankių balsų. Si data 
maždaug sutampa su prasidėju
sia sovietine okupacija. Todėl

JAV7 Kongresas ir Senatas savo 
bendroje rezoliucijoje 271 šią 
datą parinko prisiminti Baltijos 
tautų laisvės siekimus ir įparei
gojo JAV prezidentą šia proga 
pasirašyt proklamaciją. Deklara
cijos pasirašymo proga preziden
tas pasisakė už laisvą žmonių ap
sisprendimą.

Prezidentui buvo įteiktas me
morandumas, kuriame buvo iš
kelti šie klausimai:

1. Prašoma, kad prezidentas 
laisvės klausimą iškeltų tiesiogiai 
pačiam Gorbačiovui, taip pat tą 
klausimą iškeltų Jungtinėse tau
tose.

2. Išlaisvinti politinius kali
nius ir leisti disidentams emi
gruoti.

3. Leisti susijungti išskirtoms 
šeimoms.

labiausiai tiktų prisiminti, kad 
liedieviai vargu ar naudojasi rei
kiamame laipsnyje Sv. Dvasios 
dovanomis, kurių viena yra iš
mintis, ir todėl drauge su Kris
tumi tarti: “Tėve, atleisk jiems, 
nes jie nežino, ką daro” (Lk23, 
34).

Todėl konkrečiai atsakyti į jau- 
minėtą klausimą, kuo aš taip 
įstrigau bolševikams skersai 
gerklės, irgi nesiimu.

Įsijungiau į kovą prieš Tarybų 
valdžią būdamas dar vaiku, o ei
damas dvidešimtuosius amžiaus 
metus jau buvau areštuotas. To 
labai pakenkti Tarybų valdžiai 
negalėjau. Dariau tą patį, ką ir 
visi kiti pogrindininkai, gal tik 
stropiau už daugelį ir absoliučiai 
nesavanaudiškai. Esu dalyvavęs 
apiplėšiant dvi valstybines par
duotuves. Bet kai mane nuteisė 
ir priteisė turto konfiskaciją iš 
viso mano ir mano mamytės tur
to buvo rastas tik vienintelis kon
fiskacijos vertas daiktas —mano 
senas, pigus rankinis laikrodis. 
Reiškia, plėšiau ne sau, ne savo 
naudai, o tik kovos vedimo reika
lams. Esu pavogęs iš įstaigą ke
letą rašomųjų mašinėlių. Esu 
vogęs ir supirldnėjęs popierių 
]x>grindinei spaudai.

(Bus daugiau)

10
Susipažinus plačiau su L. D.S.

atsiradimo istorija ir laikraščio 
pradžia matome, kad darbininki
jos tarpe susidomėjimas šia nau
ja organizacija buvo ir per ketu
ris mėnesius nuo jos įsteigimo, 
įvairiose kolonijose veikė jau 23 
kuopos ir turėjo virš 400 narių,
o surinkta, pagal anuos laikus, 
didelė suma pinigų davė pagrin
dą ne tik laikraščiui bet ir nuosa
vos spaustuvės įsigijimui.

Atminti reikia, kad tuo metu 
ir uždarbiai, ir darbo valandos, 
ir gyvenimo standartai buvo ki
tokie nei šiandien, ir darbininki
jos išsilavinimas buvo žemesnio 
lygio. Bet tai netrukdė entuzias
tams imtis sumanyto darbo.

Galima spėti, kad toji sėkmės 
dalis buvo pasirinktasis L. D.S. 
aiškus kelias: tautiškai-katalikiš- 
kas, ant kurio bus statomas orga
nizacijos pastatas ir tautiškai-ka- 
talikiškoje dvasioje leidžiamas 
laikraštis.

Katalikiškų, socialistinių, ko- 
muinistinių laikraščių buvo, bet 
tautiškos minties, kaip šiandien 
pasakytume, grynai nacionali- 
nės-tautinės krypties, tuo metu 
nebuvo, nes Lietuvos padėtis, 
ypač Pirmojo Pasaulinio karo 
metu, buvo neaiški, o žinių, ne 
tik apie karo eigą, bet ypač apie 
karo padarinius žmonės norėjo 
žinoti.

Aišku, kad apie tai rašė ir kiti 
laikraščiai, bet jų paduotos ži
nios galėjo būti tendencingos dėl 
pasirinktos laikraščio krypties.

Vidurinioji lietuviškos visuo
menės srovė dar nebuvo susice- 

pradėjusi savo tautines aspiraci-

4. Leisti laisvai praktikuoti re
ligiją

5. Sumažinti muitus už siun
čiamą pagalbą.

6. Sustabdyti rusifikaciją, su
stabdyti jaunimo siuntimą į Af
ganistaną.

Memorandume taip pat griež
tai pasisakyta prieš glaudu ir ne
leistiną OSI ir KGB bendradar
biavimą. Pabrėžiama, kad jokiu 
būdu negali būti leidžiama de
portacija į Sovietų Sąjungą. To
kia deportacija būtų priešinga 
inkorporacijos nepripažinimui. 
Memorandumą pasirašė jau mi
nėta lietuvių delegacija, taip pat 
ir latvių bei estų atstovai. Šį me
morandumą parengė Algis Šilas.

Delegacijos dalyviai įteikė 
prezidentui menišką adresą, ku
riame išreiškiama padėka už jo 
rodomą palankumą mūsų laisvės 
bylai. Audiencijoje taip pat daly
vavo ir keletas senatorių bei kon
gresmenų. Iš savo pusės prezi
dentas pageidavo, kad palxd-

jas plačiau j s a v o tautiečius
skleisti, nors 1909 metais J. Šliu
pas, J.C. Sirvydas ir Mikas Pet
rauskas mėgino kurti tautininkų 
— “tautiečių” partiją. O tokia 
partija lyg ir buvo reikalinga, kad 
kaip nors atsverti įsigalėjusius 
socialistus. Lietuvių seime 1914
m. Brooklyne viduriniosios sro
vės “tautiečiai” prieš socialistus 
pralaimėję, susigriebė, persior
ganizavo ir 1915 jau ėmė veikti, 
kaip “sandariečiai”, bet dar ne
buvo pakankamai įtakingi.

Dėl tų ir kitokių priežasčių 
L. D. S. su savo tautine - katali
kiška platforma buvo sėkminges
nė ir turinti savo laikraštį žymiai 
patrauklesnė.

Be to, įsigalėjusi stipri sočia 
listų veikla darė didelės įtakos į 
darbininkus, todėl net aprašant 
L. D. S. kūrijnosi istoriją minimi 
“Krakų ir Montvydų darbai ne 
juokais išgązdino mūsų visuo
menę”.

Kas tas Krakas — neteko pa
tirti, bet Montvydas, L. E. XIX 
t. psl. 247 atžymėtas kaip gydy
tojas ir visuomenės veikėjas dir
bęs Keleivio ir kitose redakcijo
se, rašęs scenos veikalus ir Nau
jienose spausdinęs daug savo sa
tyros ir humoro — Padaužų filo
sofijos skyriuje. Jisai pasižymėjo 
savo griežta užimtos linijos laiky
sena ir savo veikla, kaip raštais, 
prakalbomis (didesniam efektui 
išgauti pasivadinęs net Antonov) 
turėjo darbininkų tarpe aiškios 
įtakos.

Ne vien katalikiškoji srovė bi
jojo socialistų įsigalėjusios veik
los, bet ir socialistų lageris išsi-
gando naujosios darbininkiškos 
organizacijos su skambiu pavadi
nimu ir savu laikraščiu “Darbi
ninkas”.

Tai aiškiai atsispindi skyriuje 
“Iš po Darbininko Plunksnos” 
dialoge po kuriuo pasirašė Striu
kis 1915 rugsėjo 25 dienos Dar
bininko Nr. 3.

Kas po Striukio pravarde sle
piasi — nežinia.

Pasikalbėjimas Kataliko su 
Socijalistu

Socijalistas. Na, kaip sau nori
te, bet jūs katalikai jau per toli 
žengiate. Jūs norite paimti visą 
valdymą į savo rankas.

Norite patraukti savon pusėn 
visus gesresnius veikėjus, pa
smerkti visas kitas partijas, likti 
visų vadais ir daryti — nustatyti 
kitiems programas, tvarką, kaip 
jie turėtų tvarkytis ir gyventi su
lig jūsų katalikiško supratimo.

Katalikas. Kokiu būdu sveikas 
įžiūri ir matai tą taip baisų soci- 
jalistams katalikų norą vadovauti 
kokiai partijai. Mes žinome, kad 
dori ir suprantantieji katalikai, 
netik, kad nei vienoje jūsų parti
joje nevadovauja, bet dar jie nei-. 
na prie jūsų, nesirašo nei į sočia 
listų Sąjungą, nei į kitą kokią lai- 
svamanybe atsiduodančią drau
giją nei organizaciją.

(Bus daugiau)

tiečiai paremtų jo pastangas Ni
karagvos klausime. Baltųjų 
Rūmų štabas pasirūpino, kad šį 
įvykį stebėtų televizijos ir spau
dos atstovai. Tad išeinančius ap
spito fotografai ir reporteriai.

Prie šios audiencijos suorgani
zavimo ir jos pasisekimo nepa
prastai daug prisidėjo Linas Ko
jelis. Tas parodo, kaip svarbu 
turėti savo žmones VVashingtono 
sferose. Jis priėmė ir rūpinosi 
delegatais, aprodė jiems Baltuo
sius Rūmus.

J. žyiAs
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PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

AMERIKOS PREZIDENTAS
PASKELBĖ BALTŲ LAISVĖS DIENĄ

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 

— KULTŪRINIO GYVENIMO
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BALTIC FltSZDCM DAT, 1944

BT TU PKESTOENT OF THX UNITKO STATES OF AKEBICA
A PBOCLAMATZOM

The United States waa borą in a wax of Independence 
sgaiast as oppressivs ruls. Ne stood up for laalleaabla 
riekta given by God and declared that goverments that 
systeaatically violate thoae rights loae thelr claia to 
legitiaacy.

It is a tragedy of our tise that many peoples coatinue to 
liva onder the brutal totalitarian role of tbe Soviet eopire. 
Ne vili ezpoee tbe Lnhuaanity of the oppressors and speak out 
on behalf of the oppressed. Ne will denounce tyranny and 
Champion the cause of its vietine.

Baltic Freedcn Day provldea theee opportunities. On 
this day, we obaerve the anniversary of the callous and 
treecherous sutojugation of three independent and freedon- 
loving statės. Forty-six years ago, invading Soviet arnies, 
in colluaioa vith tbe Narį regine, overran and occupied che 
Bepūtolies of Estonia, Latvia, and Lithuania. Through 
poliee-state tactics, the occupation and subjugatioa coatinue. 
Soviet ootragee against. these peoples have included nassive 
daportations fron thelr native soil to concentration caaps in 
Siberia and elssvhere. At the sene tinę nasses of ftussians 
have been uprooted fron thelr hoaes and relocated in the 
Baltic nations in an effort to eradicata the eultnral and i 
ethnic berltage of tbe Baltic peoples. Against all recognized 
principles of International lav, justice, and hunanity, the 
Soviete have continned thelr donination over Lithuania, 
Latvia, and Eatonia. The United States has never recognized 
thelr forced incorporation Into the U.S.S.R. It is illsgal, 
indefensible, and iniguitous.

Ne aro engaged In a very real struggle to focus the 
vorld's attention on one of the gravest vrongs of our age — 
the stubborn and contanptuous Soviet disregard for the 
soveroignty of independent nations and the rights of oppressed 
peoples. As evidence, we hold up its first vietine — the 
haroic Baltic nations ve honor today. To do less is to 
acguieece in injustice and to betray our heritage as chanpions of hunan freedcn.

— lietuBvos valstybinis aka
demine operos ir baleto teatras 
birželio? išvyko trijų savaičių 
gastrolėms j Maskvą, kur Di
džiajame teatre parodys 20 spek
taklių: penkias operas ir keturis 
baletus Išvyko apie 600 kūrybi
nių ir inžinerijos - technikos dar
buotoji). (Gastrolės bus pradėtos 
V. Klovos opera “Pilėnai”. Si 
opera 1957 buvo parodyta 
Maskvoje, o 1958 Leningrade. 
Šį kart) bus parodytas operos 
“Pilėnai trečiasis variantas, kurį 
diriguos Lietuvos liaudies arti
stas R. Geniušas. Atnaujinimą 
režisavoE- Domarkas, dekoraci
jas — J. Malinauskaitė ir chor
meisteris A. Arminas. Pagrindi
nius vaidmenis dainuos V7. Prud
nikovas, G. Apanavičiūtė, nusi- 
pelnusi Li etų vos artistė V. Siš- 
kaitė, Larinas, liaudies artis
tas E. Kaniava, V. Bakula, nusi
pelnęs artistas V. Kuprys ir kiti.

M. Musorgskio operą “Borisas 
Godunovas’ diriguos J. Aleksa. 
Režisavo R. Siparis, dekoracijos 
Maskvos Didžiojo teatro vyr. 
dailininko V. Lerventalio.

G. Verdi operos “Otelio” ir 
“DonCarlos” maskviečiams bus 
rodomos, kad pirmojoje pagrin
dinį vaidmenį atliks Virgilijus 
Noreika, o antrosios dekoracijos 
darytu dailininko L. Truikio ne
paprastai vykusios ir įspūdingos.

As * Sation, we ars the itandard-baarars of fraedoa and 
a toaacon of hopa to the oppressed. Ours is the aission of 
the prophet leaiah, *to bind up the brokenhearted, proclaia 
Liberty to the captivee, and the opening of the prisen to thea 
that are bound.*

The Congrees of the United States, by Senate Joint 
Resoiution 271, has deeignated Jone 14, 1986, as ’Baltic 
Freaden Day* and aothorized and reguested the President to 
iesue a proclaaation in observance of this svent.

■0W, TEEREPORE, I, RCNALD REAGAB, President of the
United statos of Anerica, do hereby proclaia Jone 14, 1986, 
as Baltic Preedoa Day. I call upon the people of the 
United States to observe this day with appropriate resiee- 
brancas and cereeonies and to reaffiza their coasitaant to the
principles of Liberty and soif-deteraination for aLl peoples.

IB NITBESS NBEREOF, I- have hereunto set ay hand efris 
t*slfth day of June, in the year of our Lord nineteen hundred 
and eighty-six, and of the Independence o f the United States 
of Aaerica the tvo hundred and tenth.

RCNALD REAGAB

G. Puccini opera “Madama 
Butterlly” pagrindinį vaidmenį 
dainuosi. Milkevičiūtė, laimė
jusi Japonijoj už geriausią Čio 
Cio San vaidmenį antrųjų vietą. 
Vežami trys klasikiniai baletai 
“Miegančioji gražuolė”, “Silfi- 
des” ir “Coppelia”. Naujiena bus 
Maskvos žiūrovams lietuviškas 
baletasA. Rekašiaus ir V. Brazio 
“Amžinai gyvi”, sukurtas pagal 
S. f Krasausko graviūras. Ga- 
strdTfBaigtos birželio 30 
tųjų meno meistrų koncertu.

— Gražių tradicijų puoselėja 
Klaipėdos Kristijono Donelaičio 
vidurinė mokykla. Jau daug

metų darnaus mokytojų ir moks
leivių kolektyvas, vadovaujamas 
direktoriaus R. Bloškio, mini 
didžiojo būrų dainiaus Done- 
laičo gimtadienį. Šiais metais tų 
šventę praturtino operos “Kristi
jonas” autoriaus A. Bražinsko, 
dirigento V. Viržonio ir Kristijo
no vaidmens atlikėjo V. Prudni
kovo dalyvavimas. Mokyklos 
choras (vadovė S. Jereckaitė pa
dainavo ištraukų iš operos. Įspū
dingai nuskambėjo operos fina
las, kurį atliko V. Prudnikovas. 
Akomponavo A. Bražinskas, mo
kyklos chorui dirigavo V. 
Viržonis.

— Lietuvos valstybinio aka
deminio dramos teatro scenoje 
buvo parodyta nauja Juozo Gru
šo tragikomedija “Pijus nebuvo 
protingas”. Režisavo Irena 
Bučienė. Vaidino V. Rumšas, E. 
Gabrėnaitė, V. Mainelytė, L. 
Kalpokaitė, E. Tulevičiūtė, G. 
Vaisietaitė, A. Chadaravičius, A. 
Večerskis, M. Smagurauskas ir 
S. Siparis.

— Lietuvos valstybiniame 
akademiniame operos ir baleto 
teatre pastatyta 1985 metų pa
baigoje J. Gaižausko opera vai
kams “Buratinas”. Libretų pa
rašė A. Matutis (A. Tolstojaus 
pasakos “Auksinis raktelis” mo
tyvais). Dirigentai — Lietuvos

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvę* plokštelių, svsBdnlmo kortelių, 
gintaro, baltkiukų, juostų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 34 - 02 Jnmalce Avė. (prie Forest 
P*wey St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalys*. ToL 296 * 2244.

BUYUS FUNĘAAL HOME. Mario Teixsira, Jr. laidotuvių direktorius, Nev
erk offlc^! 426 Lafayette SL (Cor. WUson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruoilanįos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos sutomobHiųm pastatyti.

KENF1ELD VUNERAL HOMES — Beach Memorlal ChapeL 301 Corey 
Avė., St. Potorsburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Paeadona 
Memohal Chapoi, 200 Pasadena Avė. S., SL Petereburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Ėstate, namų pardavimas, visų rūšių apdraų? 
dimai, Incoms Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLĖRT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad eaato ar 
norite būti J. Andriulio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS J?has. sav. Winter Gardon Tavom. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Tore!. 321 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlniai pjetūa. Pirmoe 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St. Ptaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksų 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

liaudies artistas R. Geniušas ir 
D. Samėnas. Režisierius — E. 
Domarkas, dailininkas — A. Ka- 
riniauskas. Dainavo: Buratinų — 
Lietuvos nusipelnęs artistas E. 
Kuodis ir Z. Žemaitis, tėtę Karlą 
— nusipelnę Lietuvos artistai J. 
Jocys, V. Kuprys ir A. Lietuv
ninkas, Karabasų — Lietuvos 
nusipelnęs artistas V. Kuprys, 
V. Bakula ir P. Urkauskas. Mal- 
vinų—L. Deksnytė, S.-Sšgaytė, 
R. Tamuliauskaitė, Pjerų — J. 
Valuckas, C. Nausėda, A. Tve- 
riaga, Katinų — A. Markauskas 
ir S. Dirsė, Lapę — Lietuvos 
nusipelnusi artistė A. Sto- 
siūnaitė ir Salučkaitė, Tortilą — 
Lietuvos liaudies artistė L.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

| Savaitės įi 
| įvykiai

Prezidentas Reagan, yra nu
sprendęs perleisti Saudi Arabijai 
5 elektroninės žvalgybos lėktu
vus. bet turės Kongresą patikin
ti. kad lėktuvais gauta informaci- 
ma nebus perduodama priešui ar 
panaudota prieš Izraelį.

Sov. S-ga pašalinoCemobyl 
branduolinės energijos įmonės 
direktorių V. Bryukanov ir vyr. 
inžinierių N. Fomin už nesuge
bėjimų veikti nelaimės metu. 
Kiti aukštesnieji pareigūnai ap
kaltinti apsileidimu ir pabė
gimu. Iš Prypiat miesto buvusių 
2611 komunistų partijos narių 
177 likimas nėra žinomas.

Vakarų Voldetijos Žemutinės 
Saksonijos parlamento rinkimus 
laimėjo kancleris Helmut Kobl 
vadovaujama koalicija, bet išrin
ko mažesnį atostovų skaičių.

Prezidentas Reagan yra pasi
ryžęs pripažinti Afganistano par
tizanų vadovy bę, jei ji įgytų kiek 
daugiau vyriausybės požymių, 
būtent: glaudesnį įvairių partiza
nų grupių bendradarbiavimų, 
didesnę teritorijos kontrolę ir 
platesnį pripažinimų islaminių 
valstybių tarpe. Senatoriai Gor- 
don J. Humphrey ir Bill Bradley 
tuo atžvilgiu yra daug palankesni 
partizanam.

New Yorko arlcivyskupas kar
dinolas John O'Gonnor buvo nu
vykęs į Libanu Romos katalikų 
solidarumui su Libano maronitų 
katalikais pareikšti ir ten dar te- 
belaikomų JAV įkaitų vaduoti, 
bet, neradęs mahometonų šiitų 
ir druzų pritarimo, įkaitų reikalu 
nieko nepasiekė.

NAUJI POGRINDŽIO BALSAI

Tarptautinė žinių agentūra 
KIPA iš Federacinės Vokietijos 
sostinės praneša, kad Vakarus iš 
okupuotos Lietuvos yra pasiekęs 
naujas pogrindžio leidinys. Jis 
yra kitokio pobūdžio negu iki šiol 
žinoma lietuviška pogrindžio li
teratūra. Naujas leidinys apima 
dvi religiniai-filosofines studijas, 
pasirašytas Prano Vytėno slapy
vardžiu.

Lenkijos policija areštavo eilę 
su solidarumo unija susijusių 
žmonių, jų tarpe ir užs. reik, mi
nisterijos vieno departamento 
direktoriaus pavaduotoją Zbi- 
gniew VVroniak.

Prancūzui Henri Roques 
1985 m. Nantes universitete pa
rašius disertacijų įrodančių, kad 
naciai nėra nužudę 6 mil. žydų, 
ir gavus daktaro laipsnį su pagy
rimu, žydų tarpe kilo didelis 
triukšmas ir įvairūs kaltinimai 
autoriui ir p a č i a m universi
tetui. Disertacijos autorius ne
tvirtina, kad nėra buvę žydų nai
kinimo stovyklų, bet. palyginęs 
šešias SS karininko Kurt Ger- 
stein prisipažinimo versijas, pri
eina išvados, kad jos viena kitai 
prieštarauja ir dėlto negali būti 
istoriniu pagrindu holokousto 
buvimui įrodyti.

Senatorius Jesse Helms pa
skelbė, kad dabartinis Meksikos 
prezidentas Miguel de la Madrid 
1982 m. vykusius rinkimus 
laimėjęs tik dėl korupcinės rinki
mų sistemos, nes pagal gautus iš 
Meksikos rinkimų duomenis jis 
surinkęs ne 71.2, bet tik 39.8 
proc. balsų. Meksika tai neigia, 
l>et senatorius siūlo, kad Meksi
ka pateiktų visų rinkimų procesų 
tarptautinei peržiūrai.

Pirmoje autorius atsako į klau
simą: Kodėl sovietinis žmogus 
yra beteisis?”. Antroje po antraš
te “Materialistinis žmogaus 
nužmoginimas” Vytėnas kriti
kuoja sovietinės bendruomenės 
marksistinį principų, pagal kurį 
pavienio žmogaus orumas turįs 
būti palenktas kolektyvo intere
sam.

Pagal marksizmą pavienis 
žmogus neturįs apsisprendimo 
laisvės. Bet jau vien šia valios 
laisvės paneigirnas žmogų daro 
beteisiu. Kolektyvinė viešoji 
opinija yra formuojama ne iš 
apačios, o iš viršaus įvairiomis 
administracinio spaudimo ir net 
atviros prievartos priemonėmis.

Taip asmuo vis labiau pririša
mas prie partijos ir prie vals
tybės Viso to vaisius: cinizmas, 
moralinis abejingumas, korupci
ja.

Bažnyčia Lietuvoje yra perse
kiojama, nes ji eina visai priešin
ga linkme...

Pristatydama naujų Lietuvos 
pogrindžio leidinį, KIPA daro iš
vadą kad studijų autorius yra 
gerai susipažinęs su vadinamuo
ju “moksliniu ateizmu”. Jo tvir
tinimai sutampa su Vakarų teolo
gų tvirti nimais, kad tiktai trans
cendencija, tik religinis tikėji
mas gali įprasminti žmogaus gy
venimą

—Lietuvos krikščionybės su
kakties metais, t.y. 1987, Toron
te numatoma surengti keletu pa
skaitų lietuvių tautos ir krikščio
nybės temomis. Tam tikslui su
daryta komisija: pirm. kun. P. 
Dilys, mariai — kun. Pr. Gaida, 
A. Sunggailienė, Č. Senkevičius 
ir Stp. Varanka.

Jasiūnaitė, L. Domikaitė ir V. 
Siškaitė.

—Paskirtos Lietuvos kultūros 
ministerijos kasmetinės B. Dau
guviečio, S. Šimkaus, J. Švedo 
premijos, taip pat premijos cho
reografijos ir liaudies meistrams. 
Pirmųjų B. Dauguviečio premijų 
pelnė K. Saja už vienveiksmes 
pjeses “Piramidė”, “Detektyvas 
prie žvakių”, “Nuodėmių išpa
žinimas”, antrųjų — R. Markū
nas (po mirties) už pjesių rinkti
nę “Jungos ir piratai”, trečiųjų
— G. Mareckaitė už pjesę pasa
kų “Berniukas su balandžiu”. 
Pirmoji S. Šimkaus premija pa
skirta kompozitoriui V. Telk
sniui ir poetui S. Zlibinui už dai
nų “Pergalė” solistui ir mišriam 
chorui, antroji — kompozitoriui 
A. Lapinskui ir poetei N. 
Blaževičiūtei už dainų “Oi 
audžiu, audžiu” moterų chorui, 
trečioji — kompozitoriui V. Juo- 
zapaičiui už dainų “Ant tėvulio 
dvaro” vokaliniam ansambliui 
(liaudies žodžiai). J. Švedo pir
mąja premija apdovanotas L. Po
vilaitis už pjesę “Rido” liaudies 
instrumentų orkestrui; antrąja
— A. Lapinskas už pjesę “Vyš
nių sodely” liaudies instrumentų 
orkestrui; trečiųja — J. •Baltra
miejūnaitė už “Polka” kaimo ka
pelai. Pirmosios choreografijos 
premijos paskirtos J. Gudavičiui 
ir K. Motuzai už 1985 m. dainų 
šventės šokių dienos dalies cho
reografinį kompozicinį sprendi
mų. Trečiosios — D. Radvila
vičienei ir L. Vaičiulėnienei už 
šokių dienos dalies choreografinį 
kompozicinį sprendimų. Iš liau
dies meistrų pirmųjų premijų 
pelnė J. Adomaitis už akmens 
skulptūras, antrųjų — N. Jurė- 
nienė už karpinius, trečiųjų — I. 
Pakutinskienė ir F. Pakutinskas 
už gintaro dirbinius.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
•vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

KVECAS 
.jertAS 

1933 + 1 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTA4GA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

Fa sol i i)o
* MEMORIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109- 22 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300

i i
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Sukilimo 45 metų sukaktis
Prieš 45 metus prasidėjo karas 

tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Birželio 22 ankstų rytą vo
kiečių kariuomenė peržengė sie
ną ir tuoj atsirado Lietuvoje. So
vietų Raudonoji armija ėmė pa
skubom trauktis. Žinia tuoj pa
sklido visame krašte, ir visi pra
džiugo, nes visi laukė karo, kuris 
turėjo atnešti permainas, iš
stumti iš krašto sovietinį režimą. 
Maždaug prieš savaitę buvo so
vietų įvykdytos masinės depor
tacijos iš Lietuvos, visa Lietuva 
buvo sukrėsta ir išgąsdinta. Vie- 
neri metai sovietinėje vergijoje 

I

žmonėm buvo taip įgrisę, kad jie 
kaip kokio išganymo laukė karo. 
Karas bus greitai, apie tai kalbė
jo žmonės ir gatvėse ir kavinėse.

Jau sovietų okupacijos metu 
buvo pogrindinė veikla. O kai 
prasidėjo karas, ta veikla apėmė 
visą kraštą ir tuoj prasidėjo suki
limas. Sukilo visa Lietuva prieš 
sovietinį okupantą, prieš jo tero
rą prieš vergiją. Sovietai nė ne
manė, kad taip staiga išsiplės 
ugnis ir apims visą kraštą.

Sukilėliai užėmė Kaune radijo 
stotį ir paskelbė nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą. Iškilo vėl 
lietuviška vėliava — geltona, 
žalia, raudona. Ir koks tada buvo 
džiaugsmas visame krašte! Vėl 
būsime laisvi, savarankiškai 
tvarkysime savo valstybės reika
lus.

Susidarė laikinoji vyriausybė. 
Ir tai žmonėm kėlė entuziazmą. 
Ir su didelėm iškilmėm buvo pa
laidotos sukilimo aukos. Kaune 
prie ilgos sukilėlio kapo duobės 
kalbėjo ministeris pirmininkas 
Juozas Ambrazevičius, įvertin
damas jų pasišventimą ir aukas. 
Lietuvai reikia kraujo aukų. Ir 
štai tos aukos įgalina visus nau
jam laisvam gyvenimui.

Sukilimas padėjo vokiečių ar
mijai greičiau pereiti per Lietu

vą. Vokiečių kariuomenė, atro
do, buvo palanki sukilimui, bet 
tai truko neilgai. Tuoj į kraštą 
atėjo nauji okupantai — nacių 
valdininkai ir vėl tautą prievarta
vo. Laikinoji vyriausybe, nega
lėdama eiti savo pareigų, garbin
gai pasitraukė, nepasidavė vo
kiečių užmačioms. Jie norėjo mi- 
nisterius padaryti savo tarėjais, 
kad jų vardu valdytų kraštą.

Laikinoji vyriausybė per 
trumpą laiką padarė didelių pa
keitimų, su kurių dalimi vokie
čiai turėjo skaitytis. Aptvarkė 
švietimą, atstatė žemės ūkį. Vo
kiečių represijos paskui augo 
pamažu, kai lietuvių tauta vėl 
parodė kietą ir griežtą pasiprieši
nimą.

Dar mūsų tarpe tebėra daugy
bė to sukilimo dalyvių, daugybė 
liudininkų apie didvyriškas kau
tynes, tiltų ir namų saugojimus 
ir 1.1. Visa tai sustiprino lietuvių 
tautą, ją apjungė, suglaudino, 
kad ji atlaikytų bet kokius priešų 
puolimus.

Sukilimas visam pasauliui pa
rodė, kad lietuvių tauta nori 
laisvės, kad vadinamasis Liau
dies seimas buvo tik iškamša, tik 
sovietinė vaidyba. Tauta atmetė 
bet kokius įsijungimus į Sovietų 
Sąjungą. Tai buvo pats svarbiau
sias iššūkis visam pasauliui: mes 
norime būti laisvi!

Sukilimas vėliau davė pradžią 
ilgam partizaniniam karui, nes ir 
ten dalyvavo tie patys žmonės, 
kurie negalijo pakęsti sovietinės 
vergijos.

Sukilimo dvasia ir dabar palai
ko Lietuvos pogrindį, grūdina 
juos kietai kovai. Ta kova bus 
ilga.bet lietuvis nepalūš.

Sukilėlių aukos nenuėjo nie
kais. Jos stiprino lietuvius oku
pacijų metais ir dabar visur stip
rina. Ir dabar jos visus įpareigoja 
— ištvermingai triūsti Lietuvos

1984-ų metų gale, po ilgos
OSI užvestos bylos, ukrainietis 
Feodor Fedorenko buvo Phila- 
delphijoje suareštuotas, pervež
tas į kalėjimą New Yorke ir po 
to įsodintas į lėktuvą, kuris galu
tinai nusileido už geležinės už
dangos.

Tuo metu, ši JAV valdžios ak
cija sukrėtė tuos, kurie sekė šį 
reikalą ir buvo į jį įsijungę. Buvo 
pasišventusi saujelė žmonių, ku
rie stengėsi šią deportaciją su
stabdyti, tarp jų Americans fbr 
Due Process, gynybos advokatai 
ir kaikurios mažesnės ukrainie
čių organizacijos.

Valdžios elgesys paveikė ir ei
linį Amerikos ukrainietį ir pabal- 
tietį, kuris beveik be išimties pa
galvojo, kad tai kas atsitiko buvo 
neteisinga. Tačiau dauguma vei- 
kėjų-vadų kitaip reagavo. Ukrai
niečių pirmininkų tarpe buvo 
kalbos, kad šis Fedorenko nėra 
gerai pažįstamas ukrainiečių vi
suomenėje, nekalba sklandžiai

labui, kad ji vieną kartą būtų lais
va.

Su giliu respektu lenkiame 
galvas prieš sukilime žuvusius, 
pagarbiai prisimename visus su
kilimo dalyvius.

Kviečiame visus prisiminti šį 
sukilimą, pagerbti sukilimo da
lyvius ir visiems skelbti to suki
limo prasmę, visur ir visada kar
toti: Lįetuva turi būti laisva!

Laikinosios vyriausybės posėdis 1941 m. Stalo gale sėdi prof. J. Ambrazevičius, švietimo 
ministesris ir ėjęs ministerio pirmininko pareigas, pirmininkavęs posėdžiui. Dešinėje nuo 
jo: vidaus reikalų ministeris J. Šlepetys, krašto apsaugos — gen. St. Raštikis, pramonės — 
dr. A. Damušis, darbo ir socialinės apsaugos — dr. J. Pajaujis, susisiekimo — inž. A. 
Novickis, L. Prapuolenis, teisingumo — M. Mackevičius. Kairėje pusėje asmenys nėra 
tiksliai identifikuoti. Ten yra užsienio reikalų ministeris R. Skirpitis, finansų — J. 
Matulionis, žemės ūkio — B. Vitkus, sveikatos — dr. K. Vencius, komunalinio ūkio —Vyt. 
Žemkalnis - Landsbergis, prekybos ministeris ir valstybės kontrolierius—Pr. Vainauskas.

AR PĄBALTIECIUS DEPORTUOS 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ?

ukrainietiškai ir yra neaiškios 
kilmės, ir todėl jie nejaučia rei
kalo imtis viešos pozicijos šiuo 
reikalu. Taip pat, kad šiais laikais 
komunistai nedrįstų sušaudyti 
senuko. Pabaltiečių viršūnėse 
buvo galima girdėti komentarų, 
kad pabaltiečių padėtis kas liečia 
deportacijas į Sovietų Sąjungą 
yra visiškai kitokia, negu ukrai
niečių, nes JAV laikosis nepripa
žinimo politikos. Ir taipogi, kad 
nereikia kištis į kažkokio tai uk
rainiečio reikalus.

Bet visa tai yra praeity. Aną 
savaitę sovietų žinių agentūra 
Novosti pranešė pasauliui, kad 
Feodor Fedorenko teismas už 
karinius nusikaltimus prasidės šį 
mėnesį Kryme. Prieš mėnesį ko
munistinė Jugoslavija parodė, 
kad sušaudymas tinka ir senu
kam, kai jie tokią bausmę pa
skelbė 86 metų kroatui dr. An- 
drijai Antukovičiui, kuris per 
OSI pastangas buvo jiems ati
duotas ir jų komunistiniame teis
me nuteistas. O pabaltietis Kari 
Linnas yra izoliuotas New Yorko 
kalėjime su tik viena belikusią 
apeliacija.

Kas bus toliau?
Ar JAV nepripažinimo politi

ka išgelbės Kazimierą Palčiaus-

ką, Liudą Kairį, Kari Laimą, ir 
kitus nuo sušaudymo? Ne. Esto 
Lanno teismo metu Valstybės 
Departamentas aiškiai pabal- 
tiečiams pabrėžė, kad nepripa
žinimo principas galioja tiktai re
zoliucijų paskelbimam ir nusifo- 
tografavimam. Yra gaila, kad 
Reagano administracijos ir Vals
tybės Departamento nuovoka 
apie pabaltiečių reakciją šiuo rei
kalu buvo teisinga — nekilo re
voliucijos, kai šie valdžios biuro
kratai dar daugiau nepripažini
mo principo pamatus sugriovė. 
Leisdami JAV atiduoti estus, ląt- 
vius, lietuvius Sovietų Sąjungai 
ir tų valstybių neteisėtiem už- 
grobikam teisti, buvo nepataiso
mas žingsnis iki tos dienos, kai 
ir tų užgrobikų kiekvienas aktas 
taps teisėtu jų užvaldytom tau
tom.

Ar šiuos žmones sušaudys? 
Tikriausiai taip. Galvotum, kad 
jau gale dvidešimtojo amžiaus 
toks barbarizmas būtų pranykęs. 
Bet ar galime geriau tikėtis iš 
valdžios, kuri šiais laikais pastu
mia kunigus po judančiais auto
mobiliais ir siunčia moteris į Si
birą už tikėjimo išreiškimą?

Prieš dvejus metus vienas bel
gas, pavarde Lukianoff, grįžo į

Sovietų Sąjungą kaipo turistas 
pasižiūrėti savo gimtinės. Jį so
vietai suareštavo, nuteisė prieš 
karinį tribunolą už karinius nusi
kaltimus tariamai vykdytus ant
rojo pasaulinio karo metu ir tuo
met jį sušaudė.

Tyla yra pražūtis
Kaip galime matyti pabal

tiečių ateitis neatrodo šviesi. Bet 
visuomet reikia turėti vilties. Ir 
negalime laukti protestuoti, kai 
jau bus šie asmenys išvežti. Lai
kas tai daryti yra dabar. Negali
me pasirinkti ginti tik tų teises, 
kurie mums atrodo įdomesni ar 
veiklesni ar geriau pažįstami. 
Reikia už visus stoti lygiai, nes 
kas atsitiks vienam turės pasek
mių ir kitam.

Mūsų kaimynai ukrainiečiai 
tylėjo, tylėjo, kol J. Demjan- 
juk atsidūrė Izraelio kalėjime ir 
tik tada sujudo. Dabar jų spauda 
pilna raportažų, renkami pinigai 
gynybai, aprašomos kitos bylos 
ir jų visuomenė raginama pra
bilti.

Mūsų tyla nebus tik tų žmonių 
pražūtis. Tai prisidės ir prie toli
mesnio nepripažinimo politikos 
principo tramdymo. O kaip sup
ras tą tylą tie, kurie gyvena už 
geležinės uždangos? Kad mes 
pritariam tam, kad demokratinė 
valstybė atiduoda žmones iš savo 
teritorijos suterštai sovietų teisi
nei sistemai?! Negalime leisti, 
kad tai atsitiktų.

Jei asmuo yra karinis nusikal
tėlis, jis turi būti nuteistas ir nu
baustas. Jei Pabaltijo valstybės 
turėtų teisėtas valdžias savo že
mėje, jos pačios tą pareigą atlik
tų, bet šiais laikais tai neįmano
ma. Užtat, tokie teismai turėtų 
įvykti JAV teritorijoje su pilnais 

' kriminalinio teismo apsaugoji- 
mais........

Dažnai pasigirdi komentarai, 
kad neverta eikvoti energijos, 
nes visvien amerikiečiam šis rei
kalas neaktualus ir niekas mūsų 
neklauso. Bet tai netiesa. Vienas 
iš didžiausių ir įtakingiausių laik
raščių Amerikoje Los Angeles 
Times išspausdino du didžiulius 
straipsnius apie OSI įstaigos aro
gantiškumą kas liečia sovietų 
įkalčių patikimumą. Reporteris 
Robert Gillette plačiai naudojo
si medžiaga iš adv. Povilo Zum- 
bakio knygos Soviet Evidence in

(nukelta į 5 psl.)

ATEINA DIDYSIS 100 T®“*
TAUTOS DAINIUS "^rašE"010 

eiierascto
MAIRONIS išspausdinimo

—1 PAULIUS JURKUS ———

4.—

Noris pastebėti, kaip Aušroje 
aptariamas pats redagavimas. 
Paskutiniame puslapyje apačioje 
taip parašyta:

“Už rėdystę atsako Martynas 
Jankus. Bitėnai per Lumpėnus. 
Spausdinta už pinigus skaitytojų 
“Auszros” pas C. v. Mauderodę 
Tilžėje."

Redakcijos atsakymas
Tame numeryje redakcijos at

sakymams — Gromatų skardinei 
skirta du puslapiai. Visą puslapį 
užima atsakymas klierikui Jonui 
Mačiuliui. kuris buvo pasirašęs 
Zvalionio slapyvardžiu. Atsaky
mas buvo įdėtas 1885 metų 
“Aužros 4-5. balandžio 
gegužės jungtiniame numeryje.

Iš redakcijos atsaky mo galime 
spręsti, ką klierikas Jonas Mačiu
lis buvo parašęs .savo laiške.
Rūpinasi Daukanto istorijos 

išleidimu
Jau nuo seminarijos laikų klie

rikas Jonas Mačiulis domėjosi 
Lietuvos istorija, vėliau tokią 

istoriją jis net pats parašė. Jau
nam klierikui ir rūpėjo Daukan
to istorija. Jis ir klausė “Aušros" 
redakcijos, ar galima išspausdin
ti Daukanto istoriją, kiek tai kaš
tuotų, ar reikalinga kokių aukų.

Redakcija atsako, kad išspaus
dinimu pasirūpins tada, kai turės 
savo spaustuvę. Kai turės rank
raštį, bus galima apskaičiuoti ir 
išlaidas. Dabar dar negalima pa
sakyti. kiek bus reikalinga pašal
pos.

Užpuolė "Aušrą” 
dėl jos linijos

Jau nuo pat pirmojo “Aušros 
numerio buvo kilusi trintis tarp 
aušrininkų ir kunigų. Tada kuni
gai įsižeidė, kad J. Mikšas parašė 
teigiamą recenziją apie Kraševs
kio “Vitulio raudą" ir pasakė, kad 
tai lietuvių tautai būsiąs kaip Sv. 
Raštas.

Maironis irgi prikišo “Aušrai”, 
kad jie skundžiasi kunigais. To
liau mini, kad “Aušroje” buvo 
rašoma, kaip Amerikos lietuviai 
apsipranta su civilinėmis jung

tuvėmis. Tai paskaitęs, vienas 
kunigas “Aušrą” net suplėšęs.

“Aušra" aiškinasi, kad ji nesi
skundžia tikrais lietuviais kuni
gais “mes tik ant tų guodžiamės, 
katriems suklydus kažin kokis 
svetingencziu tėviszkė galvoje 
kyszo . “Aušra” sako, kad tokie 
kunigai norėtų, jog pražūtų vie
nintelis lietuviškas laikraštis ir 
dar prideda: “Toksai norėtų, kad 
nuvargintoji Lietuva pražūtų”.

Ar nori mums kapines 
parengti

“Aušra" aiškinasi, kad jie nie
ko nesakė prieš lenkus, kurie la
bai puola susipratusius lietuvius, 
net graso, kad bus persekiojami 
tie, kurie kalbės lietuviškai ar 
lietuviškai susirašinės. Yra to
kių, kurie paperka žmones, kad 
išduotų kas gavo lietuvišką kny- 
g4-

Tik piktieji žmonės platina 
blogas žinias iš apmaudo. Redak
cija ir klausia: ar nori mums ka
pines parengti dėl kelių žodžių, 
kurie nesutinka su jūsų galvoji
mu?

Dėl nepatikusio žodžio 
šerį stato

“Aušra sakosi, kad ji skiriama 
tikriems tėviškės mylėtojams, 
“ar tai žmonėms, ar tai kuni
gams". Tie žmonės pripažino 
teisę ir kitiems, kurie Dievą ki
tokiu būdu garbina.

“Mūsų geismas yra su kuni
gais, ponais ir ūkininkais isz vie
no eiti; ale kas to kaltas, kad vieni 

j girę, kiti į lauką bėga? Mums 
nerup nei polytikos nei vėros 
platinimas, mums tik Lietuva ir 
jos tikrieji sūnūs rup, katrie mus 
supranta, o ne priesz kožną ne
patikusį žodį szerį stato. ”

“Aušros” redakcija jaudinosi 
dėl jauno klieriko priekaištų ir 
vėl pakartojo įžanginių straips
nių mintis, kas jai rūpi. Visa tai 
nutolo ir liko užmiršta. Redakci
ja savo atsakymą baigia tokia ei
lute: “Tamstos giesmelė taps pa
talpinta. ” Lietuvos vargas.

Miszkas ūžia, girs gaudžia, 
Vejas medžiu szakas laužo, 
Nuliūdimas manę spaudžia, 
Kaip apcugais sziroį gniaužo.

Liūdnas balsas žalios giras 
Kaipo kaHas perver szirdį: 
Stovi visas kaip pastyręs, 
Rodos, szneką miszko girdi.

Szneka pilna atminimu 
Apie buvusias gadynes, 
Kas nejauczia nubudimo? 
Kas neverkia jas atminės?

Nelaiminga ta Lietuva, 
Sav prieglaudos ji negauna, 
Su sentėveis jau pražuvo 
Jos garsybė, garbe slauna. 

Dieve didis, Dieve brangus! 
Kiimi mes priesz tavą kalti ? 
Ko dėl tamsus ant mus’ dangus? 
Ko dėl puczia vėjai szalti?

Mes paklydę per silpnybę, 
Bet mes vienok vaikai tavo; 
Gink mus visur, dūk vienybę, 
Turėk mus po sparnu savo!

. ZvaAo<w'«.

Su tuo sakiniu ir atėjo jaunasis 
poetas į “Aušrą”.

Pirmasis Maironio 
eilėraštis

Tų pačių 1885 metų 7 ir 8 nu
meryje, kuris apjungė liepos ir 
rugpjūčio mėnesius, išspausdin
ta nemaža eilėraščių. 194-195 
puslapyje įdėtas ir Maironio ei
lėraštis, kurį jaunasis poetas pa
sirašė Zvalionio slapyvardžiu.

Eilėraštį čia iš “Aušros” pakar
tojame faksimiliniu būdu.

Ateina naujas poetas
“Aušra” mėgo poeziją, ir ji 

daugumoje buvo skirta Lietuvos 
praeičiai, lietuvių kalbos aukšti
nimui. Poezija kovojo dėl lietu
viškumo ir ry škino bei ugdė lie
tuvio sąmonę. Tie eilėraščiai 
buvo perrašyti daugiausia eilinių 
patriotų, kurie turėjo didelius 
norus, bet jų talentas buvo 
mažas.

Ir tokioje redakcijoje šis Mai
ronio eilėraštis padvelkia nauju
mu ir nauja jėga. Eilėraščio ideo
logijoje lengva atsekti poetą Ba
ranauską, nes Baranauskas buvo 
šio jauno klieriko profesorius. 
Baranausko poezija gyveno jau
nimas, tad nenuostabu, kad ir 
jaunasis Maironis panaudojo pa
našius vaizdus, kreipimąsi į Die
vą. Ir paskutinis šio eilėraščio 
posmelis atrodo lyg būtų nurašy
tas iš Barausko poezijos.

Ir čia poetas kaip Baranauskas 
prašo vienybės ir kad glaustų po 
savo sparnu.

Naujoji eilėraščio redakcija
Poetas Maironis taisė ir tobu

lino savo eilėraščius. Tobulino, 
nes tuo pačiu metu tobulėjo lie
tuvių kalba, ir jo paties talentas 
vystėsi, tobulėjo jo eiliavime' 
technika

(Bus daugiau.
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Dear Mr. President:
The Soviet Union has forcibly extended its power and domain over vast areas of the globė, imposing harsh restrictions on the populations it 

holds captive, distorting the rule of law into institutionalized statė terror, unabatedly committing human rights abuses for 60 years. Bolshevik and 
Soviet rulers have tortured, maimed, enslaved and murdered more people than anyone in history — exceeding even Hitler’s Third Reich.

You, Mr. President, are among the few world leaders who recognize the tme nature of the U.S.S.R. During your presidency, as you yourself 
remind us, not “one square inch” of free world soil has been conųuered by communist forces. That is a record of which you can be proud.

Būt, M r. President, are you aware that within your own Administration there are people bent on accommodating Soviet goals, legitimizing its 
oppressive legal system, vvorking with the notorious Soviet secret police, the KGB, and collaborating with Soviet oppressors? Only you, M r. Presi
dent, can change the courseof open collaboration with the Soviets which has been taken by the Office of Special Investigations, within your own 
Department of Justice.

We respectfully submit the following for your consideration:

★ The tragedy of Hitler’s perpetrated Holocaust cannot be under- 
estimated or forgotten. History mušt record Hitler’s atrocities, both 
for the sake of the victims and for future generations.
★ For those šame reasons, the genocide committed by the commu-~ * 

nists, beginning with the first days of the Bolshevik coup and continu- 
ing to this present day in the Gulag, mušt not be disregarded. History 
cannot ignore the millions of victims of the Ukrainian famine nor the 
massive deportations and executions of Balts and others.
★ Ali war criminals — both Nazi and communist— should be pun- 

ished. There can be no haven for any war criminals in the free worid.
★ The captive nations of Eastern Europe, if they were free, would 

punish the autbors and collaborators of the communist and Nazi geno- 
cides, vvhich occurred on their soil. Hovvever, these countries are op- 
pressed and held captive by Stalin’s heirs.

ik As they did in Nuremburg 40 years ago, the United States and 
other Western nations should again establish tribūnais, vvhose pur- 
pose would be to try and punish war criminals. This time, hovvever, 
Hitler’s partners, the Soviets, should be among the accused rather 
than the adjudicators.

ik The free nations should afford those accused of war crimes all the 
due process protections guaranteed by our democratic constitutions.

ik No individual should be deported to any communist country for 
trial or punishment. If the individual is found guilty of committing war 
crimes, he should be tried and punished vvhere he is found.

ik Deportation of an individual to the Soviet Union, regardless of 
the circumstances or motivation for that deportation, compounds the 
tragedy of Hitler’s and Stalin’s crimes against humanity and makes a 
mockery of our democratic traditions.

Mr. President, an American of Baltic heritage who has been denaturalized and faces deportation to the U.S.S.R. is in prison today. The guards 
have informed his family that he is not entitled to even the minimai amenities of prison lite, because he is a political prisoner. While the US.S.R. 
continually charges that the United States, has political prisoners, your Administration has repeatedly denied that allegation. The Office of 
Special Investigations has targeted other Baltic and Ukrainian individuals for deportation to the Soviet Union.

These targeted deportees are not standing trial for alleged participation in war crimes. They are being tried in civil, not criminal proceedings 
for violating retroactively passed immigration laws. They are not being afforded the most basic constitutional protections guaranteed to all 
Americans. As naturalized Americans, they are being denied due process of law.

These naturalized Americans are going to be delivered to the U.S.S.R. by the U.S. for political show trials and executions. Amnesty Interna
tional has protested against these deportations. Nonetheless, some overly zealous officials, in totai disregard of traditional American policy, are 
eager to accommodate the Soviets by repeating the mistakes committed by the United States in the infamous Operation Keelhaul, when after 
World War II, the American military participated in the forced deportation of Ukrainians, Byelorussians, Russians, Poles and other s to Stalin’s 
concentration camps. Mr. President, Americans of Eastern European heritage and millions of their neighbors who overwhelmingly supported 
you in 1980 and again in 1984 look to you to review and end this action by the Office of Special Investigations.

Franklin D. Roosevelt, who was in many rešpects a great president, committed a grievous error in coneeding to Soviet demands at Yalta. As 
a result his record of achievements was greatly diminished in the eyes of millions of people who value freedom. Perhaps in recognizing Soviet 
influence over Eastern Europe, President Roosevelt had been blinded by the United States’ past alliance with the Soviets. A similar concession 
on your part, Mr. President, could not be so excused, particularly in light of your long time anti-communist stance. History will record your 
great achievements in strongly resisting communist tyrannies around the globė, būt if Americans are deported to the U.S.S.R. by your Admin
istration, it will blacken your record and leave a permanent blemish on the American soul.

We beseech you, Mr. President, to listen to the pleas of your fellow Americans:

★ Do not compound the injustices of World War II by allowing 
your Administration to collaborate with the Soviets.
★Do not permit deportation or extradition of any individual to 

communist controlled countries.
★Revievv the record of OSI’s collaboration and submission to the 

interests of the Soviet Union and especially their secret police, the 
KGB.

We trust in you, Mr. President, to correct this terribly unjust process.

Name

Address
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PRAŠOM NUKIRPTI AUKŠČIAU ATSPAUSDINTĄ KREIPIMĄSI I PREZIDENTĄ REAGANĄ IR JI PASIŲSTI JAM SEKANČIU ADRESU:

President Ronald Reagan
The White House
VVashington, D.C. 20500

PREZIDENTAS YRA VIENINTELIS ASMUO, KURIS GALI SUSTABDYTI DEPORTACIJAS I SOVIETŲ SĄJUNGĄ!
Jūsų aukos yra nepaprastai reikalingos šiuo kritišku momentu. Americans for Due Process planuoja dėti skelbimus amerikietiškoje spaudoje, 

kad mūsų draugai, kaimynai ir kolegos plačioje amerikiečių visuomenėje sužinotų kaip grubiai ir neteisingai elgiasi OSI.
šiam projektui įgyvendinti yra reikalingos Jūsų aukos dabar. Apeliacijom terminas baigiasi. Kazimierui Palčiauskui, Liudui Kairiui, Jurgiui Juodžiui, 

Antanui Virkučiui ir kitiems Pabaltiečiams laukia mirtis Sovietų Sąjungoje. Turime prabilti dabar!

Šiam tikslui siunčiu auką:
( ) $25.00
( ) $50.00
( ) $100.00
( ) Daugiau negu $100
( ) Noriu, kad auka būtų anoniminė

Čekius rašyti Americans for Due Process vardu ir siųsti:

AMERICANS FOR DUE PROCESS
PO BOX 85
VVOODHAVEN, NEW YORK 11421

Pavardė, Vardas

Adresas
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ŠIMTMETIS

Jau ne už kalnų S LA organiza
cijos šimtmečiui paminėti ren
giamas seimas, kuris prasidės 
birželio 30 Essex Inn viešbutyje, 
Chicagos miesto centre. Kaip ži
nome, SLA yra pirmoji lietuvių 
organizacija Amerikoje, kuri 
švęs tokių garbingų sukaktį. To
dėl šį seimų norima padaryti iš
kilmingesnių ir įspūdingesnių už 
anksčiau buvusius.

Į šį seimų susirinks 114 dele
gatų, atstovaujančių įvairias kuo
pas iš JAV ir Kanados. Pirmoji 
seimo sesija bus skirta oficia
liems dalykams, jų tarpe ir įvai
riems sveikinimams iš kitų lietu
viškų organizacijų atstovų, o taip 
pat ir aukštųjų amerikiečių pa
reigūnų. Čia dalyvaus ir SLA 
steigėjo dr. Jono Šliupo sūnus 
Vytautas Šliupas iš San Franci- 
sco, Calif.

Taip pat pirmųjų seimo dienų 
bus ir žum. Vytauto Kasniūno 
paskaita, kuri nušvies SLA orga
nizacijos 100 metų kelių. Beje, 
tas pats Vytautas Kasniūnas, o 
taip pat ir chicagietis Stasys 
Virpša bus šio seimo sekreto
riais.

Pirmosios dienos vakare sei
mo delegatai ir svečiai važiuos iš 
Chicagos miesto centro į Brigh- 
ton Parko lietuvių kolonijoje es
ančius Amerikos Legijono lietu
vių Dariaus-Girėno posto na
mus, kur 6:30 vai. prasidės susi
pažinimo pobūvis.

Antradienį seimo posėdžiai 
tęsis tame pačiame viešbutyje, o 
tos dienos vakare ten pat numa

toma kultūrinis renginys, susi
dedantis iš lietuviškų filmų ro
dymo, dainų bei šokių.

Posėdžiai tęsis ir trečiadienį. 
Tos dienos 6:30 vai. vak. bus iš
kilmingas banketas, kuris įvyks 
Martiniąue Grand Bali Room 
patalpose, 2500 W. 94 St., Ever- 
green Park. IL. Čia seimo 
rengėjai — SLA 6-osios apskr. 
valdyba su būriu talkininkų, be 
kitų dalykų pagerbs ir ilgametį 
SLA prezidentų Povilų Dargį.

Tiek į Dariaus-Girėno salę, 
tiek į banketo salę yra nusamdyti 
autobusai, kurie delegatus iš 
viešbučio čia nuveš.

Delegatai, kurie turi galimybę 
atvykti Chicagon anksčiau, galės 
pamatyti įspūdingų Lietuvių 
Dienų Marųuette Parko lietuvių 
kolonijoje (ji skaitoma didžiausia 
išeivijoje), tai įvyks šeštadienį 
birželio 28, Lithuanian Plaza 
gatvėje, nuo Califomijos i k i 
Westem gatvių. Čia bus galima 
pavalgyti lietuviško maisto, įsi
gyti suvenyrų, pasilinksminti, 
susitikti daug pažįstamų, pasi
žmonėti, pabendrauti, sustip
rinti savo lietuviškų nusiteikimų.

Šio seimo proga yra išleistas 
stambus leidinys su sveikini
mais, nuotraukomis, bei infor
macine medžiaga. Čia telpa ir V. 
Kasniūno rašinys: “Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Šimt
mečio sp .induliai”. Šis apažval- 
ginis straipsnis baigiamas tokiais 
žodžiais:

“Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra lietuvio genijaus

SLA Pildomoji Taryba su Lietuvos gen. konsulu A. Simučiu (k.), toliau SLA sekretore 
Genovaitė Meiliūnienė, prezidentas Povilas Dargis. 

— Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai Montrealyje paminėti, 
sės. Palmiros idėja sekant, buvo 
nutarta sukurti kantatų. Libretų 
parašys poetas Henrikas Nagys, 
muzikų — Aleksandras Stanke
vičius.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas šiais metais pramatomas 
rugpjūčio 6-7 Allentown Hilton 
viešbuty, Allentovvn, Pa.

— LB Washingtono apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks 
birželio 29, sekmadienį, po 
mėnesinių lietuviškų pamaldų, 
apie 3 vai. popiet Apreiškimo 
bažnyčios salėje (Church of the

KULTŪRINE PROGRAMA
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE

V

Šia vasarų lietuvių pranciško
nų vasarvietėje Kennebunkpor- 
te. Maine, pramatoma tokia kul- 
inė programa:

Birželio 27 — Vasarvietės ati
darymas.

Liepos 6 — Lietuvių diena — 
piknikas. Mišias aukoja ir pa
mokslų sako lietuvių pranciško
nų provincijolas Tėv. Placidas 
Barius, OFM, Gieda pranciško
nų klierikų bažnytinis choras. 
Meninėje programoje G. IVaš
kienės ir G. Ivaškos tautinių šo
kių grupė. Piano koncertų atlie
ka pianistas \Villiam Smiddy iš 
New Yorko.

Liepos 27 — Solisto Benedik
to Povilavičiaus koncertas. 
Akomponuoja komp. J. Kačins
kas.

Rugpjūčio 2 — Operos so
listės Daivos Mongirdaitės kon
certas. Akomponuoja Eleonor 
Dow.

Rugpjūčio 4 — Solisto Antano 
Keblio koncertas. Akomponuoja 
pianistas A. Stankevičius.

Rugpjūčio 7 — Vasarvietės 
choro šventė.

Rugpjūčio 9-16 — Ateitinin
kų sendraugių stovykla. Speciali 
programa.

Rugpjūčio 9 — Kamerinės 
muzikos koncertas. Atlieka 
Barklee College kamerinis vie
netas su kompozitorium J. Ka
činsku.

Rugpjūčio 15 — Operos solis
tės Ginos Čapkauskienės kon
certas. Akomponuoja Marthy 
Battista.

Rugpjūčio 30 — rugsėjo 1 — 
Šaulių stovykla. Speciali progra
ma.

Rugsėjo 1 — Vasarvietės 
uždarymas.

Kiti renginiai bus skelbiami 
sezono metu.

AR PABALTIEČIUS DEPORTUOS 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ?
(atkelta iš 3 psl.)

North American Courts ir 
turėjo su juo ilgus pasikalbėji
mus.

Čia aiškus pavyzdys, kad jei 
medžiaga yra gerai paruošta, ar
gumentai logiškai paaiškinti ir 
nebijoma prabilti, tik vienas 
asmuo gali turėti nepaprastos 
įtakos. O kų dar kalbėti apie tų 
straipsnių įtakų, kurie pasiekia 
milijonus skaitytojų ir atveria 
jiems akis į OSI metodų ne- 
priimtinumų.

Pagalvokime kas galėtų būti, 
jei mūsų vadovaujančios organi
zacijos ir fondai sutelktų jėgas 
šiame reikale. Tai susitiprintų jų 
veiklų ir patenkintų lietuvių vi
suomenės narius. Jų aktyvus da
lyvavimas ir prisijungimas prie 
Antano Mažeikos vadovaujamos 
Koalicijos taip pat padėtų bend
rame darbe.

Dabartinis darbas
Americans for Due Process 

šiuo metu aktyviai dirba depor

kūrinys, jo įkurta Amerikos Lie
tuvių Respublika. Ši organizaci
ja, atlikusi milžiniškus visuome- 
ninio-kultūrinio gy venimo dar
bus, žengia pirmuosius žings
nius į antrųjį šimtmetį. Mes esa
me kalviai, kurie kalsime jai pa
puošti naujus sukaktuvinius vai-

nikus. Sveikinimo žodžius pa
puoštame pasižadėjimais remti 
šių organizacijų, išėjusių šimt
mečio kelių, pirmajai lietuvių or
ganizacijai, susilaukusiai tos 
didžiosios garbės.”

Edvardas Šulaitis
fc.... —. , .

MALDOS UŽ LIETUVĄ

tacijų klausimu. Jau kreiptasi į 
tarptautinę žmogaus teisių orga
nizacijų Amnesty International, 
kad jie paduotų prašymus prezi
dentui Reaganui sustabdyti šias 
deportacijas. Yra spausdinami 
atviri laiškai prez. Reaganui tuo 
pačiu reikalu etniniuoise laik
raščiuose. Ruošiamasi dėti skel
bimus plačiojoje Amerikos spau
doje, kurie atkreiptų dėmesį į 
OSI planus. Taip pat, Americans 
for Due Process dalina atvirutes 
su paruoštu tekstu, kuris prote
stuoja prieš deportacijas ir yra 
adresuotas Baltųjų Rūmų pa
reigūnui Patrick Buchanan.

Šie projektai yra vykdomi 
dėka susipratusių pabaltiečių, 
daugiausia lietuvių aukų. Kiek
viena auka, didelė ar maža, pa
deda mus vis garsiau ir efekty
viau prabilti. Americans for Due 
Process, P.O. Box 85, Woodha- 
ven, New York 11421.

Rasa Razgaitienė

Doylestovvn, Pa., Čestocho- 
vos Marijos šventovėje, kurių 
aptarnauja Tėvai Paulinai, bir
želio 14 suvažiavo 3000 maldi
ninkų iš JAV rytinio pakraščio 
melstis už Lietuvų. Dauguma 
dalyvių buvo lietuvių kilmės, 
bet buvo nemažai ir kitataučių 
svečių. Maldos dienų už Lietuvų 
suorganizavo Tėv. Timotiejus 
Burkauskas, talkinant LB Phila- 
delphijos apylinkei, Lietuvos 
vyčiam, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselėms ir Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai.

Minint 45 metų sukaktį nuo 
birželio trėmimų, mišias aukojo 
iš Romos specialiai atvykęs prel. 
Ladas Tulaba. Koncelebravo 
daugelis kunigų įskaitant kun. 
Kazimierų Pugevičių ir kun. An
tanų Paškų, kurie pasakė pamok
slus anglų ir lietuvių kalbomis. 
Mišių metu giedojo iš Brooklyn, 
N.Y., atvykęs Apreiškimo para
pijos choras, vadovaujamas muz. 
Viktoro Ralio.

Po mišių dalyviai aplankė tau
tinio meno — lietuviškų juostų, 
gintaro, kryžių ir kitų medžio 
dirbinių parodų. Lietuvių Kata
likų Religinė Šalpa buvo išsta
čius! Lietuvos kenčiančios Baž
nyčios ir pogrindžio spaudos pa
rodų, kuri susilaukė plataus dė
mesio bei įvertinimo. Buvo iš
dalinta keli tūkstančiai egzem
pliorių Kronikos anglų kalba ir 
kiti leidinėliai bei brošiūros apie 
dabartinę Lietuvų. Surinkta keli 
tūkstančiai parašų po peticijomis 
reikalaujant kunigų Svarinsko, 
Tamkevičiaus ir Matulionio •iš
laisvinimo bei Klaipėdos bažny- 
nyčios sugrųžinimo.

Po religinės valandėlės ilga ei
sena, vadovaujant vienuoliams, 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sioms moterims ir baltai apsi
rengusioms mergaitėms, apėjo 
šventovę. Prel. L. Tulaba nešė 
Švč. Sakramentų, kiti dalyviai — 
Marijos statulų, šv. Kazimiero 
paveikslų, lietuviškų kryžių ir re-

Ilgines vėliavas. Eisenai pasibai
gus, buvo palaiminimas su Šven
čiausiu Sakramentu.

Meninėj programoj Rasa Kro- 
kytė inscenizavo jaunos trem
tinės pergyvenimus. Philadel- 
phijos tautinių šokių grupė Auš
rinė pašoko lietuviškus tautinius 
šokius.

Šios dienos proga vyskupijos 
..laikraštis atspausdino Gintės 
Damušytės straipsnį “Golgota 

.Lietuvoje”. Taip pat perskaity
tas Philadelphijos kardinolo laiš
kas, kuris buvo išsiųstas visoms 
Philadelphijos arkivyskupijos 
parapijoms ir atspausdintas vys-

— Solistas Algirdas Brazis ir 
Lietuvos vyčių pastiprintas cho
ras, palydint simfoniniam or
kestrui, įgiedojo juostelę su Sibi
ro tremtinių giesme “Suledėju
siomis lūpomis”. Juostelėje tel
pa dar “Septyni Kristaus 
žodžiai” lietuvių kalba su solis
tais Algirdu Braziu, Praurime 
Ragiene ir Rimu Strimaičiu. Juo
stelę platina Mrs. Ann Marle 
Kassel, 73362 VVinthrop Way, 
Downers Grove, IL. 60516. Kai
na 11 dol. su persiuntimu.

Kun. Antanas Dranginis, 
gegužės 25 paminėjęs savo 
kunigystės 30 metų sukaktį.

kopijos laikraštyje bei Darbinin
ke. Kardinolas šiame laiške pa
skelbė birželio 14 kaip maldos 
dienų už Lietuvą.

ne

LIEPOS 27 D., SEKMADIENI. B 
N. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNO SODYBOJE A
PUTNAM, CONN., /įjV

METINIS 1F
PIKNIKAS— T 
LIETUVIŲ DIENA
11 vai. mišios, pamokslas,

procesija
12 vai. pietūs, pramogos
3 vai. popiet — Neringos 

mergaičių stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONE NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7* 
Iš Niujorko

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 2t> o. 
$1.685.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987 
$1,471.00

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dieną Lietuvoje, 
2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo Išlai
das, viešbučius, maistai operos, teatro arba baleto bilietus, 
jva Irias ekskursuos ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandljoslniu Naujų motų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
kabios: Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb. VAZ 2107 - 4,470 rb. 
VAZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 - 3,900 rb. VAZ 21013 - 
3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus iškvietimams. Informacijų Ir visais kelionių reikalais 
kreiptis j:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471*1702.
Skrendama erdviais “FINNAIR” lėktuvais

Epiphany), 2712 Dumbarton 
Avenue NW, Washingtone 
(Georgetowne). Bus padaryta 
metinė atskaitomybė ir renkami 
du nauji valdybos nariai. Visi 
Washingtono lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir pasidalyti Bendruo
menės veiklos reikalais.

— Vasario 16 gimnazijos va
dovybė yra atsiuntusi įstojimo 
pareiškimų formas. Besidomin
tieji įstojimo galimybėmis, tuos 
pareiškimus gali gauti pas Gim
nazijai remti centrinio komiteto 
pirmininkų K. Milkovaitį, 6743 
So. Rockwell Avė., Chicago, 111. 
60629. Taip pat pranešama, kad 
Vasario 16 Gimnazijos centrinis 
rėmimo komitetas ir toliau vyk
do statybos darbams finansuoti 
vajų. Aukas siųsti adresu: Mrs. 
J. Biskis, P.O. Box 911, Evans- 
ton, III. 60204. Aukotojų pa
vardės bus paskelbtos spaudoje.

— Inž. Vytautas Kamantas 
dirba didelėje ligoninėje Grand 
Rapids mieste, Michigano valsti
joje, kaip direktorius, atsakingas 
už tos ligoninės pastatus, naujų 
statybų, inžinerijų, energijų, 
įvairias specialias sistemas ir ati
tinkamo personalo lavinimų bei 
priežiūrų. Per praėjusius 4 me
tus V. Kamantas suprojektavo ir 
įrengė moderniškas kompiute
rių sistemas, kurios automatiškai 
prižiūri ir tvarko ligoninės ener
gijos naudojimų, šildymų, šaldy
mų, telefonus, specialius medi
cinos įrengimus ir kt. Šios kom
piuterių sistemos, kainavusios 
apie 1 milijonų dol., dabar sutau
po ligoninei vien tik energijos 
srityje apie 3 milijonus dol. kas
met. Nors atsakingas profesinis 
darbas kasdien reikalauja daug 
laiko ir įtampos, tačiau V. Ka
mantas taip pat turi nelengvas 
pareigas lietuvių visuomeninia
me gyvenime, rūpestingai vado 
vaudamas PLB valdybai ir Litua
nistikos Katedros lėšų telkimui 
bei dirbdamas Lietuvių Fonde 
kaip LF tarybos narys ir LF Įsta
tų komisijos pirmininkas, dažnai 
lietuviškais reikalais važiuoda
mas iš Grand Rapids 200 mylių 
į Ghicagų.

— Karolis Milkovaitis, Lietu
vos Šaulių Sųjungos pirminin
kas, po ilgesnių atostogų grįžo į 
Chicagų ir pradėjo eiti savo pa
reigas. Atostogų metu jį pavada
vo vicepirmininkas J. Gureivis- 
Gurevičius.

— Mūsų Vaikas, trečias leidi
nio numeris, paruoštas ir išsiun
tinėtas. Leidinyje straipsniai: 
"Tėvai ir tėvai auklėtojai” — O. 
Petrulytės, "Laisvė ir disciplina 
auklėjime" — S. Vaišvilienės. 
“Vaiko kūrybingumo lavinimas 
— T. Underienės, sąrašas kny
gų, tinkamų mažamečiams vai
kams, paruošatas D. Dirvonie- 
nės. Jei kas norėtų leidinį gauti, 
rašyti adresu: Mūsų Vaikas. 3704 
W. 68th St, Chicago, III 60629 
Leidinys siunčiamas nemokamai 
dėka LB Švietimo Tarybos, kuri 
šį leidinį pilnai finansavo.
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TRYPTINIS ŠOKO 
NASSAU COLLISEUM

Tryptinio šokėjai pasirodo tautų festivalyje Nassau Colliseum patal
pose. Nuotr. J. Janonienės

New Yorko lietuvių tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis kartu 
su kitų tautybių šokių grupėmis 
gegužės 17 dalyvavo programoje 
Nassau Colliseum patalpose.

Kaip žinome Laisvės statula 
šiais metais buvo atnaujinta, ap
tvarkyta ir pagražinta. Ta proga 
šiais metais yra ruošiama daug 
įvairių renginių.

Nevvsday laikraštis suruošė šį 
renginį. Siame renginyje dalyva
vo daug įvairių žymių žmonių iš
politikos, muzikos ir kitų sričių. 
Iš mums geriau žinomų vardų 
buvo senatorius A. D’Amato.

Vyko taip pat pilietybės pri
ėmimo ceremonijos, kuriose di
delė grupė žmonių tapo Ameri
kos piliečiais. Popietinę progra
mos dalį pranešinėjo Chuck 
Mangione, žinomas trumpėto 
grojikas.

. Mums lietuviams labai džiu
gu, kad dalyvavo ir mūsų Tryp
tinis. Buvo pašokta net penki 
tautiniai šokiai.

Kaip New Yorko lietuviams 
yra žinoma. Tryptinis šoka tris
dešimt penkerius metus su vir
šum. Jam visų laikų vadovauja 
nenuilstamoji mokytoja Jadvyga 
Matulaitienė. Tai didelio ryžto, 
patirties, išsilavinimo, energijos 
ir pasišventimo moteris. Per tų 
daugybę metų Try ptinio šokėjų 
gretos keitėsi: vieni pasitraukė, 
atėjo nauji, tačiau vadovė pasili
ko ta pati.

Kartais mes giriame kitus, iš 
kitur atvykusius. Tik didelių 
progų metu lyg tai vėl praregi
me. Šios progos metu vėl pa
matėme J. Matulaitienės nenuil
stamų darbų. Ir mes šokėjai paju
tome jai didelę pagarbų ir dėkin
gumų už jos tokį nenuilstamų

Lietuvos vyčių parodėlėje Nassau Collisejaus patalpose. Iš 
k.: J. Slederienė, anūkė M. Grill, J. Slederis, E. Saulytė. A. 
Dauzickaitė. Nuotr. J. Janonienės

darbų.
Tryptinį pakvietė Lietuvos 

vyčių vidurio Atlanto apskritis. 
Vyko taip pat ir Lietuvos vyčių 
parodėlė.

Audrė R. Lukoševičiūtė

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ
METINIS

PIKNIKAS
Liepos 6 dieną, 1986

Iškilmingos mišios.
Gieda pranciškonų klierikų choras

Pietus

Meninė programa:
Tautiniai šokiai-.Vadovauja Ona Ivaškienė ir 
Gediminas Ivaška iŠ Bostono
Piano koncertas.
Pianistas WiMiam Smiddy iš New York.

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

LITHUANIAN COOKERY
(in English, 316 pages, price 8 doL)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastintniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi..Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd.,' Brooklyn. N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery“ už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas-, valstija, Zip

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė---------------------------- ------------ ---------- -------------
NtAnerls, gatvė______________________ ____ _____ ...______
Mledtas, valsti|s. Zip...... . ........... ..... ................................. .............

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-8799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite

Aktyvas: 53 milijonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kiti pelningi certifikatal.

Reguliarių santaupų pilnas metinis prieaugis šiuo metu yra 7 proc.
Taupymo Certifikatų pilnas prieaugis nuo 7.186 proc. iki 8.775 proc., pagal sumą ir 

terminą.
IRA Certifikatų metinis prieaugis nuo 8.509 proc. iki 9.308 proc. pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS {staiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai: 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ii- lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Žurnalų reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 7 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms

_ progoms lietuviškai neskaitan-
Reikalinga ir pritinka— tiem draugams ir pažįsta-
Paskaityti Darbininką. miems.

1986 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJINIS MEDAUS
Lietuvos Krikščionybės 600 m jubiliejaus išvakarėse kviečiame Įsigyti puikų 

SUKAKTUVINĮ MEDALĮ, kuris vatzduoja Lietuvos Krikščionybės tris etapus su gražiomis 

detalėmis,. - -

• Pirmoji pusė vaizduoja Lietuvos vatas M NDAUGĄ, JOGAILĄ, VYTAUTĄ, skydo fone
pabrėžiant valdovų pasiryžimą įvesti krikščionybę Lietuvoje.

• Antrąją pusę dominuoja centrinis kryžius. Už jo Vilniaus Katedra ir varpinė simbolizuoja
tikėjimo įsitvirtinimą Lietuvoje.

• Medalis suprojektuotas ir nukaltas gilia™ reljefe žymaus skulptoriaus VYTAUTO KAŠUBOS

• KALDINIMAS:
3 colių skersmens, bronzinis antikinio pobūdžio, taip pat pasidabruotas ir paauksuotas.
(Bus apie š.m. liepos mėn)

11/į colių skersmens, gryno sidaora;999) ir bronzos. (Bus apie š.m rugsėjo mėn)

YPATINGOS LENGVATOS tiems. <jre užsisako m užsimoka už medalius prieš medalių 
pasirodymą rinkoje.

mędalio 
medalio

KAINOS 3 colių medalis (iki š.m. liepos 1 d.) (po liepos 1 d.)

Antikinis bronzos $25.00 $30.00
Paauksuotas $30.00 $35.00

Pasidabruotas $35.00 $40.00

IV2 colių medalis (iki š.m rugsėjo1 d.) (po rugsėjo 1 d.)

Gryno (.999) sidabro $45.00 $50.00

Bronzos $15.00 $15.00

UŽSAKYMUS SIŲSTI:
Mn .oretta I. Stukas

234 SunlH Dr., Watchung. NJ 07060

Pridėkite pašto išlaidom S2.00 prie kiekvieno 3 col
$1 00 prie kiekvieno 1Vį col

čekiai išrašomi LITHUANIAN CHRISTIANfTY JUBILEE, INC.” 
IŠ ANKSTO DĖKOJAME

FAVORITE LITHUANIAN RECIPES — Videokasetė su 
lietuviškų valgių receptais. Graži dovana draugėm ame
rikietėm. Kasetė spalvuota ir angliškai padaryta 
1 1/2 - 2 vai. ilgio. $24.95 viena kasetė. Persiunti- 
nimas (postage and handling) 2 dol. Siųskite čekius 
arba money orders “American Dream Video” vardu.

AMERICAN DREAM VIDEO
P. O. Box 82 DEPT. LR
JACKSONVILLE, AR 72076

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas Šis lapelis. Prašom jį iškirpti, užpildvti ir pasiusti adsesu: 
DARBININKAS. 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumerata 1986 metam

Vardas Ir pavardė

Adresas .................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratfi $.
Už kalendorių S.
Spa .dal paremti f.

14-18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 
d iena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas.Gruodžio26-sausio9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2.
y Finpatr te JFK. y > ~

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA 
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059.

Maskvoj 2 d ienos, Viln iuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2.
Finnair iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

14 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR VENGRIJA

Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669.
Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 

iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 
2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 
iš Varšuvos j Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

13 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE
13DIENŲ -LIETUVA, RUSIJA ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitaiia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreipti:

* BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nupertam automobilius, kooperatinius butus ir kitas
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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Tragiškieji birželio įvykiai 
amerikiečiams

Nuo 1950 metų Petro Viščinio 
pastangomis ir rūpesčiu vietos 
amerikiečių visuomenė supažin
dinama su Tragiškaisiais birželio 
įvykiais Lietuvoje ir lietuvių tau
tos kova dėl savo laisvės special
iomis radijo programomis anglų 
kalba, kurios įperšamos ameri

Programa buvo pritaikyta 
amerikiečiams ir jų psichologi-

Lietuvių Kultūros Centro, Ine., 
Taryba ir Valdyba

DR. ANTANUI SNIEŠKAI
mirus, jo žmonai dr. Janinai, sūnums dr. Kazimierui 
ir Vytautui, jų šeimoms ir visiems kitiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia

DR. ANTANUI SNIEŠKAI

Dr. Brunoną ir Jurgis Kizlauskai

mirus, jo žmoną dr. Janiną, sūnus dr. Kazimierą, Vy
tautą, Jų šeimas ir artimuosius giliai užjaučia Ir kartu 
liūdi

DR. ANTANUI SNIEŠKAI 
mirus, jo žmonai dr. Janinai ir artimiesiems reiškiu 
gilią užuojautą.

Sofija Plechavičienė

Mielam

A.A.
DR. ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, jo žmonai, sūnums, giminėms bei artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

DR. ANTANUI SNIEŠKAI
mirus, jo žmoną Janiną, sūnus dr. Kazimierą ir Vytautą 
su šeimomis, ponią Viktoriją Savickienę ir visus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

kiečių radijo stotims jų nuolati
nių programų rėmuose. Šiemet 
tokią programą perdavė birželio 
14 d. 8:05 - 9:00 vai. vakaro radi
jo stotis VVBET — AM 1460 iš 
Brocktono. Ji įterpta tarp radijo 
stoties kas valandą perduodamų 
pasaulinių ir vietos žinių bei oro 
pranešimų, taigi, labai geru lai
ku. Programa pavadinta “Baltic 
Freedom Day”, kaip tai skelbia 
prezidentas Ronald Reagan savo 
proklamacija pagal kongreso 
jungtinę rezoliuciją.

Dr. Jadvyga Urbanavičiūtė

jai. Tragiškieji birželio įvykiai iš
kelti pasaulinių įvykių raidos 
šviesoje ir šių dienų tarptautinės 
politikos akivaizdoje, jie paly
ginti su dabartiniais įvykiais Af
ganistane ir kitais Sovietų Są
jungos agresijos pavyzdžiais, pa
brėžiant, kad Lietuva su kitomis 
Baltijos valstybėmis buvo pir
momis tos agresijos aukomis, 
Stalino pasirinktomis pagal susi
tarimą su Hitleriu. Informacija 
apie tuos įvykius perpinta dra
matiška simfonine muzika, suda
rant stiprius tų įvykių vaizdus. 

Juozas. Irena, Vitas ir Tomas 
Rasiai

A. A.
DR. ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, gilaus sielvarto prislėgtą Vėlionies žmoną 
Janiną, sūnus Kazį ir Vytautą su šeimomis ir kitus 
artimuosius labai užjaučiame.

Ištraukos iš šio krašto kongreso 
priimtos rezoliucijos, senato
riaus D’Amato kalbos ir prezi
dento Ronald Reagano paskelb
tos proklamacijos “Baltic Free- 
dom Day” reikalu atskleidė, kiek 
ir kaip šio krašto kongresas ir ad
ministracija yra susirūpinęs tuo, 
kas vyko ir tebevyksta Baltijos 
kraštuose.

Informacijoje apie Lietuvą 
nurodyta, kad tai valstybė, įkur
ta dar XIII šimtmetyje, daugelį 
metų prieš Amerikos atradimą, 
kad jos universitetas Vilniuje

Valerija ir Bronius Nemickai 

įsteigtas apie 200 metų su vir
šum anksčiau, negu Maskvos 
universitetas, kad lietuvių tautos 
sukilimas 1941 m. prieš Sovietų 
Sąjungos okupaciją buvo pirmas 
tos rūšies sukilimas, kad vėliau 
partizaninė kova truko net aštuo
nerius metus, kad dabar toji 
kova vedama pogrindžio spauda 
ir kitomis pasyvaus pasipriešini
mo priemonėmis.

Lietuvių tautinė kultūra pro
gramoje pailiustruota muzika: iš
traukomis iš simfonijų, operų, 
liaudies dainų ir šokių pa
vyzdžiais. Visa programa buvo 
taip sudaryta, kad ji vyko lyg vai-

, dinimas, kuriame ryškiomis sce
nomis iškeliami reikalingi vai
zdai.

Programai vadovavo nuolati
niai Laisvės Varpo talkininkai 
Birutė Duobaitė-Silvia ir Jonas 
Gedraitis. .

Gaila, kad tokių programų į- 
piršimu kitoms amerikiečių radi
jo stotims nesirūpina mūsų orga
nizacijos, ypač tos bendrinės 
mūsų organizacijos, į kurių dar
bus tai turėtų įeiti. Kad tai gali
ma padaryti, rodo perduotos 
programos pavyzdys.

Vietos latviai pasirūpino, kad 
birželio 13 d. 6:05 vai. vakaro 
radijo stotis WCRB — FM 102 
perdavė trijų su puse minutės 
kalbą, pavadintą “Baltic Holo- 
coust”. Joje išryškinti masiniai 
trėmimai Baltijos valstybėse, 
nurodyta, kad dabar beveik pusę 
Latvijos gyventojų sudaro atvež
ti rusai, kad šio krašto spauda, 
televizija ir radijas nesirūnina

BDEXTER PARK 
PHARMACY ĮHj 

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130 

tuo kas vyksta Baltijos kraštuose, 
kad kelių žmonių žuvimas eismo 
nelaimėse iškeliamas, kaip di
delė nelaimė, o milijonų naikini
mas Sovietų imperijoje telaiko
ma statistika. Tylėjimas dėl tokio 
tautų naikinimo yra to naikinimo 
rėmimas.

Inžinierius Andrius Balta šį 
pavasarį gauna magistro laipsnį 
Northeastem universitete, Bos
tone, papildydamas savo studi
jas, iš inžinerijos. Rudenį A n • 
drius pradės ruoštis magistrui iš 
biznio administracijos, tame pa
čiame universitete. Andrius ir jo 
žmona Vida gyvena Bostono 
priemiestyje Miltone. Sėkmės 
Andriui. Džiaugiamės mūsų jau
nimo gabumais bei darbštumu.

RENGINIAI

Spalio 5, sekmadienį, 3 vai. 
popiet su etnografiniu ansamb
liu “Sodauto”. Rengia LTI Bos
tono skyriaus valdyba.

Spalio 19 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, So. Boston, MA. 
įvyks Laisvės Varpo rudens kon
certas. Tai bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės Varpo renginys.

Lapkričio 8, 6:30 vai. vak. 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St., Brockton, Mass., Balfo 72 
skyriaus metinis pobūvis.

Lapkričio 16, sekmadienį, 3 
vai. popiet audinių paroda. Ren
gia LTI Bostono skyriaus valdy
ba.

BOSTON MAŠS —AVLYN 1360
M bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 

-yto. Veda S. Ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Tetef. 268 • 2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

DR. ANTANUI SNIEŠKAI
per anksti iškeliavus amžinybėn, jo mielą žmoną dr. 
Janiną, sūnus dr. Kazimierą ir Vytautą su šeimomis 
ir visus artimuosius nuoširdžiai atjaučiame jų skaus
me ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Mūsų Mielą
ARI]ANĘ BORTKEVIČIENĘ

ir Jos šeimą, jos mylimai mamytei mirus, giliai 
užjaučiame

Viktorija Savickienė
Janina Snieskienė

Atvber HoHdays” ||
1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 16
Liepos 21
Rugpjūčio 14

— 1731.00
— $1348.00

— 1555.00

Rugsėjo 2
Rugsėjo 17
Spalio 1
Gruodžio 26

- 1866.00
- 1421.00
- 1538.00
- 1476.00

Mūsų mielam šeimos daktarui

A A 
ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai dr. Janinai, 
sūnums Kazimierui ir Vytautui su šeimomis ir visiems 
vellonies artimiesiems

Irena ir Jurgis Okuniai

ALBINAS

GRAŽIŪNAS

Liepos 6 sueina 15 metų, kaip nuo mūsų atsiskyrė 
mylimas vyras ir tėvas.

Mišios už Jo sielą bus laikomos liepos mėn. 6 d. 
8 v.r. pranciškonų vienuolyno koplyčioj Brooklyne. 
Prašome tuos, kurie Jį mylėjo Ir gerbė, prisiminti Jį 
savo maldose.

Nuliūdę: žmona. duktė ir žentas

BARBORA LIPŠIENEI 
iškeliavus amžinam poilsiui, širdingai užjaučiame 
dukterį Mariją Oniūnienę, žentą Vytautą, anūkus Jurgį 
ir Rūtą su šeimomis, kitus gimines bei artimuosius.

A. A. Stepanauskai
E. L. Trečiokai

BARBORAI LIPŠIENEI 
mirus, jos dukrai Marijai ir žentui Vytautui Onlūnams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vladas ir Albina Balsiai

A.A.
ELZBIETAI KIVITIENEI 

mirus Lietuvoje, jos dukrai Sofijai Skobeikienei, 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos narei, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

LMKF Valdyba

STASIUI JANKAUSKUI 
mirus, jo žmoną Salomėją, sūnų Tautvydą giliai 
užjaučiame.

Regina Ceilius
Bytautas ir Bronė Vaičiuliai

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts Ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116
South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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A. a. dr. Stasio Petrausko pri
siminimui sūnus Romas paauko
jo Aušros Vartų Marijos vitražą, 
sukurtą dail. V. Jonyno, Aušros 
Vartų bažnyčiai Manhattane. 
Anksčiau šie vitražai puošė An
gelų Karalienės bažnyčią Brook- 
lyne.

BATU No direktorių tarybon 
šiemet kandidatuoja šie lietu
viai: Citicorp bedirbanti ir Ob- 
server bei BATU No žiniaraščio 
tandradarbė Ina Navazelskytė, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos - Lietuvių Informacijos Cen
tro darbuotoja Gintė Damušytė, 
Kultūros Židinio ir Tautos Fon
do teisinis patarėjas advokatas 
Marius Jasos-Jakulis, IMB fir
mos programuotoja Jane Siru- 
saitė, pranciškonų spaustuvės 
darbuotoja ir vyčių veikėja Dalė 
Bulvičiūtė, Apareiškimo parapi
jos vikaras kun. Danielius Sta- 
niškis ir LITO bendrovės dar
buotoja Indrė Biskytė. BATUNo 
metinis susirinkimas įvyks šešta
dienį. biržūelio 28, BATUNo 
įstaigoj Bronx. N. Y. Susirinkimo 
pradžia 1 vai. p.p. Nevv Yorko 
lietuvių visuomenė yra kviečia
ma dalyvauti.

BATUNo aukų vajaus laiškas, 
pasirašytas pirm. Heino Ainso 
(esto) ir vice-pirmininkės Gintės 
Damušytės, pasiųstas lietuviams 
rėmėjams. Jame yra apibūdina
mi BATUNo darbai: apsilanky
mai Jungtinių Tautų misijose, 
delegacijos siuntimas į JT žmo
gaus teisių sesijas Ženevoje. Eu
ropos sky riaus vedimas, per kurį 
yra perduodami BATUNo me
morandumai bei žinios Europos 
Parlamentui, Europos Tarybai ir 
Vakarų Europos kraštų užsienio 
reikalų ministerijom. Norintys 
daugiau žinių apie BATUNo dar
bus ir kaip i juos įsijungti, kreip
kitės į BATUNo įstaigą. 2789 
Schurz Avė.. Bronx. NY 10465. 
Tel. (212' 828-22-37.

G. Naujokaitis iš Horsham. 
Pa. ir O. Andrius. Los Angeles. 
Calif.. užsisakydami Darbinin
ką. atsiuntė .50 dol. spaudai sti
printi. Rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame.

1941 metų Lietuvos sukilimo 
prieš Sovietų Sąjungos okupaciją 
iškilmingas minėjimas rengia
mas rugsėjo 28 Kultūros Židi
nyje. Minėjimas susidės iš dvie
jų dalių: akademinės ir meninės. 
Minėjimo akademinėje dalyje 
kalbės žymūs svečiai: vyriau
sybės nariai ir žymieji sukilimo 
vadovai. Meninę dalį atliks 
mūsų žymūs menininkai.

Bronius Bieliukas iš Nevv Yor
ko, Vaclovas Mažeika iš Park 
Ridge, III., ir Vytautas Rutelio- 
nis iš Rockville, Md., Miko tary
bos revizijos komisijos nariai, 
birželio 24 - 25 dienomis revi
zuos Vliko įstaigą Washingtone, 
D.C.

Dr. Antanui Snieškai mirus, 
Mr. John Stana paaukojo 20 dol. 
American Gancer Society.

Stasys Klimas, iš Detroito, 
yra išrinktas į Kasos tarybą. Kaip 
buvo skelbta, Kasa savo skyrių 
atidarė ir Detroite.

LKM Sąjungos 29 kuopos 
priešatostoginis susirinkimas 
bus birželio 29, sekmadienį, tuoj 
po sumos. Apreiškimo parapijos 
salėje. Bus vaišės ir pokalbis iš 
kelionės po Jeruzalę.

Albinas Gražiūnas, žurnalis
tas, įvairių laikračių redaktorius, 
mirė prieš 15 metų — 1971 lie
pos 6 d. Jis yra buvęs ir Darbi
ninko redaktoriumi prieš 35 me
tus, kai čia Darbininkas buvo at
keltas iš Bostono ir sujungtas su 
Amerika. Sukakties proga velio
nio žmona, dukra ir žentas už
prašė mišias pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Tos mišios 
bus liepos 6, 8 vai. ryto.

A. Stasiulis iš Hampton Bays, 
N. Y.. užsisakydamas Darbinin
ką, atsiuntė spaudai 50 dol. 
auką. Sveikindami dėkojame už 
mūsų spaudos palaikymą.

Brolių Kezių orkestras sėk
mingai pasirodė birželio 21 Bos
tone. kai ten vyko Atlanto Rajo
no skautų sporto šventė. Vakari
nis pobūvis vyko So. Bostono 
Lietusių Piliečių Klubo antro 
aukšto salėje.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. \ isos aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas. 
Litbuanian National Founda
tion. Ine., PO. Box 21073. 
\\’<Mxlha\en. NA. 11421.

\Velder wanted,English speak- 
ing, two years experience for 
ambitious man. Jimmy Puma 
General Iron VVork. 326 Butler 
St.. Brooklyn, N.Y. 11217. Tel. 
718 643-1338.

Two bedroom apartment for 
rent by owner, eat-in kitehen. 
private house. call 277-2811. 
Couple or single, no children. 
no pets.

Nemokamai duodamas 5 
kambarių butas gražiame 
Flemingtono miestely netoli 
Nevv Yorko moteriai arba vyres
nio amžiaus porai už senesnės 
moters priežiūrą. Dėl smulk
menų skambinti Danai 
Svetakicnei dienos metu 718 
642-2100, o vakare 718 779- 
4464.

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process koordinatorė, 
birželio 14 kalbėjo New Yorko 
latvių visuomenei apie OS1 de
portacijas į Sovietų Sąjungą. 
Sekmadienį, birželio 15, ji su 
adv. Povilu Žumbakiu iš Chica- 
gos buvo pagrindiniai kalbėtojai 
Bostono Birželio trėmimų minė
jime. Ši minėjimą surengė Bos
tono LB apygarda. Pirmininkas 
Bmtenis Veltas su savo energin
ga valdyba ne tik suorganizavo 
sėkmingą minėjimą, bet tą dieną 
išplatino stambų kiekį Ameri
cans for Due Process išleistos 
adv. Žumbakio knygos Soviet 
Evidence in North American 
Courts. Valdyba taip pat platins 
leidinį Brocktone, Woreesteryje 
ir kitose Bostono apylinkėse.

Americans for Due Process 
yra atspausdinę atvirutes, ku
rios protestuoja prieš deportaci
jas į Sovietų Sąjungą. Atviručių 
priekis vaizduoja svarstykles, 
kurios yra nusvertos sovietų kūjo 
ir pjautuvo, o aukštai iškeltas pa
kartas asmuo. Raudonom rai
dėm per kortelę užrašyta “ Don ’t 
deport to USSR Antroje pu
sėje yra išspausdintas tekstas, 
kuris prašo, kad asmenys nebūtų 
atiduodami komunistam. Jos yra 
užadresuotos Baltiesiem Rū
mam. Asmenys teturi pasirašyti 
atvirutę, užklijuoti ženkliuką ir 
išsiųsti. Organizacijos raginamos 
šias korteles įsigyti didesniais 
kiekiais ir jas platinti susibūri
muose, stovyklose. Prašom 
kreiptis į: Americans for Due 
Process, P. 0. Box, \Voodha- 
ven, Nevv York 11421. Telefonas 
(516) 671-7975.

Dail. Antanas Kairys yra su
sirgęs ir guliSt. John s ligoninė
je. 90-02 Queens Blvd., kamba
rys 276. Birželio 19 jam padaryta 
operacija.

Marina ir Zigmas Raulinai- 
čiai, pagerbdami a.a. dr. Antaną 
Sniešką, aukojo 50 dol. Kultūros 
Židiniui.

A. a. dr. Antanui Snieškai mi
rus, jo šermenyse dalyvavo daug 
žmonių ir, pagerbdami velionį 
daktarą, Kultūros Židiniui suau
kojo 2290 dol. Aukotojų sąrašas 
bus paskelbtas spaudoje vėliau.

Elena Kepalaitė, skulptorė, 
Travelers Insurance Co. išdirbo 
25 metus. Gegužės 22 jai buvo 
surengtos specialios vaišės, ku
rių metu buvo gausiai apdovano
ta.

M. Gludą, St. Petersburg 
Beach, Fla., vietoj eilinės 15 
dol. metinės prenumeratos at
siuntė 40 dol. spaudai palaikyti. 
N uosi .rdus ačiū.

ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS 
BAIGĖ UNIVERSITETĄ

\Voodhavene gyvenančių An
tano ir Birutės Lukoševičių sū
nus Algirdas J. Lukoševičius, 
birželio 18 baigė Sv. Jono uni
versitetą, to universiteto farma
cijos kolegiją ir gavo bakalauro 
laipsnį iš farmacijos mokslo..

Algirdas yra baigęs Christ the 
King aukštesniąją mokyklą ir 
taip pat baigė Maironio lituanis
tinę mokyklą ir toje mokykloje 
net ketverius metus mokytoja
vo.

Visus penkerius studijų metus 
jis buvo aktyvus narys American 
Pharmaceutical Association ir 
taip pat New York State Pharma
ceutical Society narys.

Nevv Yorkas jį pažįsta kaip 
veiklų jaunuolį, plačiausiai vei
kia ateitininkuose, pirmininkau
ja New Yorko studentų ateitinin
kų draugovei, yra Studentų 
Ateitininkų Sąjungos centro val
dytas vicepirmininkas. Mėgsta 
muziką ir gieda Apreiškimo pa
rapijos chore, buvo to choro val
dytas narys.

Apie dešimtį metų jis šoko 
tautinių šokių ansamblyje — 
Try ptinyje, tik paskutiniais stu
dijų metais dėl laiko stokos 
pasitraukė iš ansamblio.

Algirdas J. Lukoševičius

Taip pat priklauso prie Batuno 
ir yra lietuvių grupės valdytas 
narys.

Šio mėnesio pabaigoje kaip 
vaistininkas pradės dirbti Yale 
universiteto ligoninėje Nevv Ha- 
vene.

Sveikiname mieląjį Algį moks
lo baigimo proga ir linkime kuo 
geriausios sėkmės profesiniame 
darbe. Linkime ir toliau taip 
gražiai reikštis lietuviškoje jau
nimo veikloje, (p.j.)

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

New Yorko Harmonijos ansamblis dainuoja Branduolio sezono užbaigime Aušros Vartų 
parapijoje Manhattane. Iš k. Harmonijos vadovas Viktoras Ralys, Viktoras Lora, Birutė 
Ralytė - Malinauskienė, Rasa Bobelytė - Brittain, Astra Butkutė. Nuotr. D. Bulvičiūtės

Aldona Marchertaitė, ketvir
to kurso studentė Purdue uni
versitete, West Lafayette, In
diana, pradėjo vasaros darbą 
Lietuvių Katalikų Religinėje 
Šalpoje ir Lietuvių Informacijos 
Centre Brooklyne. Ši 21 metų 
amžiaus Europos istorijos stu
dentė kataloguos bei įves į kom
piuterį įstaigos knygas ir archy
vus. Ji anksčiau yra dirbusi mu
zikos bibliotekoje Culver akade
mijoje, Indianoje.

Albert Motivans, latvis, iš La 
Crosse, VVisconsin, buvo parink
tas vasaros stažuotoju bendrai 
BATUNo ir Lietuvių Informaci
jos Centro vasaros programai. 
Šis 25 metų jaunuolis baigė slavų 
literatūros mokslus magistro 
laipsniu VVisconsino universite- 
ste ir gavo specialų pažymėjimą 
sovietų studijose. Jis Lietuvių 
Informacijos Centre įves į kom
piuterį pabaltiečių sąžinės kali
nių duomenis -bei su P 'TUNo 
direktoriais aplankys kelias misi
jas ir nevaldines organizacijas 
prie Jungtinių Tautų. Motivans 
dalyvaus BATUNo metiniame 
susirinkime birželio 28, šešta
dienį, BATUNoįstaigoj Bronxe.

BATUNo metinis susirinki
mas įvyks birželio 28, šeštadienį, 
BATUNo įstaigoje. 2789 Schurz 
Avė., Bronx, N.Y. 10465. Pra
džia 1 vai. popiet. Bus peržvelg
ta metinė BATUNo veikla ir di
skutuojami ateities planai. Po 
susirinkimo vaišės ir kokteiliai. 
Informacijos reikalu skambinti 
BATUNo įstaigai tel. 212 828- 
2237.

KASOS NAUJIENOS
Kasos prezidentas Vytautas 

Vebeliūnas birželio mėn. lan
kėsi Europoje. Tarp kitų kraštų 
ir vietovių aplankė ir Vasario 16- 
tos vardo lietuvių gimnaziją. Ta 
proga V. Vebeliūnas nuvežė 
1000 dolerių Kasos auką vienin
telės lietuvių išeivių gimnazijos 
išlaikymui.

Detroito skyriaus narių susi
rinkimas įvyko birželio 8 South- 
field. Michigan, gražiam rajone 
esančiose lietuvių centro ir Die
vo Apvaizdos parapijos patalpo
se. Gausiai susirinkę Detroito 
lietuviai parodė didelį susi
domėjimą Kasos reikalais.

Kasos direktoriai birželio 9 
posėdyje nutarė pakviesti žino
mą jauną Detroito lietuvių vei
kėją Stasį Klimą į direktorių ta
rybos sąstatą. S. Klimas buvo 
veiklus skautų ir sportininkų or
ganizacijose kai gy v eno Chicago- 
je ir dabar neapleidžia lietuviš
kos veiklos Detroite. Profesiniai 
S. Klimas užima svarbią Regio
nai Vicepresident of Marketing 
poziciją Maccabees Mutual Life 
Insurance kompanijoj.

Chicagoje birželio 4 mirė 
buvęs Lietuvos brig. generolas 
Vladas Mieželis, Raimundo ir 
Aro Mieželių tėvas. Raimundas 
įsikūręs Chicagoje. o Aras gyve

na St. Petersburg Beach. Flori
doje, kur sėkmingai vadovauja
Kasos Lietuvių Kredito Unijos 
skyriui. Užuojauta velionies

VAKARAS SU HARMONIJA
Aušros Vartų parapijos patal

pose įsikūręs vienetas Branduo
lys gegužės 17 surengė veiklos 
sezoną uždarantį pobūvį. Vaka
ras buvo tikrai specialus, nes pa
rapijos salės scenoje pasirodė 
visų mėgiamas Harmonijos kvin
tetas, kurį sudaro: sopranai Rasa 
Bobelytė Brittain, Astra Vilija 
Butkutė, altas Birutė Ralytė- 
Malinauskienė, baritonai Vikto
ras Lora ir Viktoras Ralys. Vado
vauja Viktoras Ralys. Buvo atlik
ta 14 dainų: liūdnų, linksmų, es
tradinių. pusiauklasikinių ir kla
sikinių. Akomponavo jauna ir ga
bi pianistė iš Nevv Jersey Fran
tės Covalesky.

Įėjus į salę, atrodo, lyg patekai 
į naktinį klubą — Studio 54 ar • 
gal Regine s. Šviesos pritamsy- 
tos, vyravo tik žvakučių, išdėsty
tų ant daugybės staliukų, šviesa. 
Publikos buvo pilna salė. Daug 
jaunimo. Tarp svečių buvo kun. 
Vytautas Palubinskas ir Matas 
Yatkauskas, seminaristas kuris 
kadaise buvo kvinteto narys. Jo 
seneliai priklauso prie šios para
pijos.

Programa buvo įvairi. Daugu
mą kūrinių aranžavo ir kvintetui 
pritaikė V. Ralys. Tarp dažnokai 
girdėtų dainų, bet su “viktorališ- 
ku padažu, buvo ir kelios reto
kai girdimos, tarp jų: “Dainavos 
Tango (St. Šližio), “Muzika, 
muzika (liaudies dainų pynė) ir 
“Mylima mano mergelė’ iš “Evi-

- tos“ (muzika Lloyd Webber).

Kvintetas pasireiškia ypatinga 
vaidyba. Kiekvieno kūrinio nuo
taika atsispindėjo atlikėjų vei-

AUTOBUSAS J SESELIŲ 
PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
1 i e pos 27. Autobusas išvyksta 
sekmadienį 6 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo. Pakely 
autobusas sustos prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y.. Kaina 
asmeniui 25 dol., įskaitant įėji
mą į pikniką. Registruotis pas 
Mary tę Šalinskienę — tel. 296- 
2244 arba Darbininko administ
racijoje tel. 827-1351.

žmonai, abiem sūnum ir visiem 
artimiesiem, netekus tauraus 
lietuvio.

Antroji lietuvių ekonominė 
konferencija šiemet vėl įvyks 
Marco Island, Floridoje, lapkri
čio 8-9-10-11. Tuo pačiu laiku 
bus ir Kasos bendradarbių suva
žiavimas lx*i seminaras. Konfe
rencijoj kviečiami dalyvauti visi 
ekonominiais reikalais besido
mintys lietuviai. Ta pačia proga 
dalyviai kviečiami paatostogauti 
gražiame Marco Island Golfo į- 
lankos pajūryje. Kelionės reika
lais kreiptis į Vytis International 
Travel Service, tel. 718 769- 
3300 

duose ir judesiuose. Malonu bu
vo stebėti Rasos Bobelytės-Brit- 
tain sukurtą Carmen charakterį. 
Ji puikiai atliko šios ugningos či
gonės rolę, dainuojant “Habane
ra”. Tikrai galiu pasakyti, kad 
esu girdėjusi Metropolitan pras
tesnių atlikėjų. Daug juoko su
kėlė Viktoras Ralys, rimtai sere- 
nuodamas apverstą šluotą. Mer
ginų trio atliktuose kūriniuose 
vyravo tamsokas aksominis Biru
tės Malinauskienės balsas, kuris 
davė tinkamą atspalvį aukštes- 
niem sopranų balsam, tarp kurių 
Astros Butkutės balsas turi gražų 
lyrišką atspalvį. Naujausias kvin
teto narys Viktoras Lora, atrodo, 
jau visai susidainavo su grupe.

Per pertrauką kun. V. Palu
binskas visus pakvietė į apšviestą 
bažnyčią pasigėrėti gerai atliktu 
remontu ir V. Jonyno vitražais.

Po koncerto dar iki vėlyvo va
karo visi vaišinosi vynu ir sūriu 
ir dalinosi koncerto įspūdžiais.

Branduolio nariai pagirtini 
taip gabiai puoselėją lietuvišką V
kultūrą. Sį koncertą jie surengė 
norėdami sutelkti lėšų kvinteto 
kelionei į Australiją šių metų 
gruodžio mėnesį. Linkiu kvinte
tui gero vėjo ir į kengūrų kraštą, 
ir žinau kad jie Nevv Yorko lietu
viams puikiai atstovaus.

Dalia Bulvičiūtė

Laura Rūtenytė

NAUJA ŽURNALISTĖ

Laura Rūtenytė gegužės 4 bai
gė Floridos universiteto College 
of Journalism and Communica
tions, gaudama Bachelor of Sci
ence in advertising laipsnį. Bai
gusi mokslą, priimta į 70 metų 
senumo KAPPA TAU ALPHA 
žurnalizmo ir komunikacijos 
garl>ės draugiją.

Studijuodama universitete 
priklausė prie eilės studentų 
draugijų. 1984 buvo dekano 
gartas sąrašuose ir gavo Panne- 
lenic stipendiją. Nuo 1986 liepos 
mėn. pradeda dirbti žymioje 
žurnalizmo ir komunikacijos fir
moje H ech t Co., VVasbington, 
D C

I-iura y ra May Co., St laniis. 
M O. prezidento-architekto 
Gražvydo J . ir Vidos Rutenių 
dukra. G. ir \ Rūteniui yra |W- 
stovfts Darbininko skaity tojai tr 
rėmėjai (s.)




