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Darbininke buvo rašoma įvai-

L
 Savaitės Į
įvykiai _ I

Dvi dienas trukę Izraelio min. 
pirmininko Shimon Pėrės ir Ma
roko karaliaus Hassan pasitari
mai nedavė jokių vaisių, nes Iz
raelis nesutinka patenkinti pa
grindinių arabų reikalavimų: 
pripažinti PLO ir pasitraukti iš 
okupuotų arabų žemių.

Danijai, Švedijai, Prancūzijai 
ir Ispanijai labai suvaržius azylio 
teisių pripažinimų, vieninteliai 
vartai į Vakarus liko Vakarų Ber
lynas. Dėlto politinės globos ieš
kančiųjų skaičius per 1985 m. 
Vakarų Berlyne padidėjo 109 
proc. ir pasiekė 74,000 žmonių.

Milžiniškas Pietų Amerikos 
valstybių jsiskolinimas, siekiąs 
350 bil. dol., taip jas slegia, kad 
jos nepajėgia pirkti iš JAV maši
nų, konstrukcijos priemonių ir 
autovežimių, ir dėlto JAV eks
portas į Pietų Ameriką, smunka 
ir prisideda prie nuolatinio JAV 
prekybos deficito.

Bolivijos prezidentas Victor 
Paz Estenzora pareiškė, kad. no
rint panaikinti krašte kokaino ga
mybų, Bolivijai reikėtų per 4 
metus kasmet gauti po 100 mil. 
dol. užsienio pagalbos, kuri ga
lėtų padėti ūkininkam pereiti 
prie javų auginimo ir sukurti 
efektyvių policijų kovai su kokai
no gamyba.

Kroatijos aukšč. teismas at
metė Jugoslavijai iš JAV išduoto 
buv. Kroatijos ministerio Andri- 
ja Artukovio apeliacijų. Jis už 
jam primetamus nusikaltimus 
karo metu buvo nuteistas mirti. 
Artukovic dar gali apeliuoti į Ju
goslavijos aukščiausiąjį teismą.

Britanijos vyriausybė atleido 
iš pareigų Karibų jūroje esančios 
Turks ir Caicos salų kolonijos vy
riausiąjį ministerį ir kitus tris mi- 
nisterius dėl korupcijos.

Libano šiitai nusiaubė Maro
ko ambasados pastatą už tai. kad 
jo karalius Hassan susitiko su 
Izraelio min. pirmininku Shi
mon Pėrės.

JAV įsakė išvykti Irano amba
sados prie J T. nariui Alirera 
Deyhim už veiklų, nesuderina
mą su JAV saugumo interesais.

Lawrence Martin Jenco. 
prieš 19 mėn. Libane pagrobtas 
R. katalikų kunigas, buvo paleis
tas ir atvyko į JAV. Jis beveik 
visą laiką buvo laikomas prira
kintas grandine ir užrištom 
akim. Jo pagrobėjai, radikalūs 
šiitai pareiškė, kad kiti JAV įkai
tai būsią paleisti tik JAV išpil
džius jų nurodytas sąlygas.

Sov. S-ga į pietus nuo Mask
vos Serpuchovo apylinkėj staty
dina didžiausią pasauly atomo 
skaldytojų, kurio 200 pėdų gilu
moj esančio tunelio apskritimas 
sieks 13 mylių. Dabar didžiausio 
atomo skaldytojo tunelis siekia 
tik 4 mylias.

Grupė pietinio Pacifiko vals
tybių numato reikalauti, kad J T. 
priverstų Prancūziją suteikti 
Naujosios Kaledonijos kolonijai 
nepriklausomybę.

Žinovai teigia, kad Sov. S-ga 
negali padaryti viduj pagrindi
nių reformų, nes bijo, kad tai de
stabilizuotų sovietų imperiją 
Rytų Europoj, o tai savo keliu 
destabilizuotų ir pačią Sov. S-gų 
ir panaikintų jos pasaulinę įtakų 
ir galybę.

Tailando parlamento rinki 
muose seniausia ir didžiausia de
mokratų partija išrinko iš 347 
parlamento atstovų 101. Partijai 
vadovauja dabartinis min. pirmi
ninko pavaduotojas Blncbai Rat- 
takul.

PUZ0MAS KVIEČIAMAS PRANESINETI
Iš okupuotos Lietuvos “Aušros” Nr. 48 (88)
(Tasa iš praeito numerio) būt mano bylų, ir pradėjo var

dinti seminarijoje padarytus 
“nusikaltimus”. Pirmasis “nusi
kaltimas”, — kad aš šv. Juozapo 
dienų 14 minučių skaičiau savo 
kurse referatų apie Rūpintojėlį 
ir Vytį. Supratau, kad kurse ne 
aš vienas buvau užverbuotas, 
dar kažkas yra, kuris uoliai infor
muoja saugumo organus. Antra
sis "nusikaltimas”, — kai pa
rašiau politiniams kaliniams laiš
kus. Iš dešimties kaliniams pa
rašytų laiškų tik viena Nijolė 
Sadūnaitė gavo, nes ji buvo jau 
tremtyje. Visi kiti buvo sulaikyti 
Vilniaus saugume. Ypač saugu
miečiams nepatiko velykinis pa
sveikinimas:

“Mielas broli (sese) Kristuje.
Kristaus kryžiaus istorija nesi

baigia Jo mirtimi. Pro kapą turi
me žiūrėti į ateitį ir galvoti apie 
galutinę pergalę ir kryžiaus 
triumfą (Šv. Velykos, 1979m.)

Perskaitęs laišką, adresuotą 
Viktorui Petkui, nepažįstamasis 
saugumietis paklausė, dėl ko aš 
jam rašiau sveikinimą? Juk jis 
man nėra joks giminė? Atsakiau, 
kad jis man dvasios brolis ir kad 
kataliko pareiga sušelpti kalinį 
maistu, drabužiu ar bent laišku.

— Tu negalvok, kad mes esa
me kvaili ir nesuprantame, kas

Paskirtą dieną vėl išvažiavau į 
Vilnių. Man paskambinus, Vin
cas nurodė, kad pokalbis vyks 
netoli nuo rašytojos Žemaitės 
paminklo esančiame viešbutyje. 
Į nurodytą kambarį įėjome kaip 
ir visais atvejais: jis pirma, o aš 
— po kelių minučių. Klausinėjo 
apie daug ką. Jspėjo mane, kad 
būčiau atsargus seminarijoje su 
kitais klierikais, kad kokiu nors 
būdu neišsiduočiau apie bendra
darbiavimų. Išsiskiriant vėl ke
lionės išlaidom davė 10 rb. Ir 
užtikrino, kad dabar mano įstoji
mas į seminarijų esąs garantuo
tas, kad nereikią graužtis — vis
kas būsią kuo geriausiai. Per pir
mąsias Kalėdų atostogas žadėjo 
man paskambinti į namus. Ir vėl 
teksią susitikti, nes gali iškilti 
įvairių klausimų.

Sis ketvirtasis susitikimas su 
saugumiečiu Vincu V ilniuje bu- 
s o paskutinis. į kurį aš ėjau pagal 
žodinį iškvietimų. Daugiau nė
jau į panašius susitikimus ir atei
tyje nebeisiu, nes tai nesiderina 
su klieriko sąžine.

Rugpjūčio 10 dieną gavau te
legramą. kad esti priimtas į Kau
no kunigų seminariją. Niekas — 
nei iš kunigų, nei iš artimųjų net 
nenutuokė, kokie sunkūs buvo 
‘stojamieji egzaminai", privertę_ vra^ toje religinėje mintyje pa
junti sąžinės kompromisus.

Per pirmąsias Kalėdų atosto
gas nesulaukęs mano skambu
čio, saugumietis Vincas paskam
bino man į namus. Bet. manęs 
neradęs, namiškiams prisistatė 
kaip geras mano draugas, kuriam 
iš turįs paskambinti. Supratau, 
kas per “draugas skambino. Ne
sulaukęs iš manęs skambučio per 
šias atostogas, stengėsi sugauti 
per kitus, bet vis nerasdavo na
muose. Tik antrojo kurso pabai
goje. per Velykų atostogas, man 
pakėlus ragelį, Vincas klausė. 
Kodėl aš jam nepaskambinęs. At
sakiau jo nepažįstąs ir nenorįs 
turėti su juojokių reikalų. Sau
gumietis pagrasino, kad tai ge
ruoju nesibaigsią. Tada aš 
padėjau ragelį, nesileisdamas į 
jokias kalbas.

1980 m. gegužės 27 d. gavau 
oficialų pranešimų iš Vilniaus 
valstybinio saugumo. Jame buvo 
nurodyta, kad esu kviečiamas 
liudininku gegužės 28 d. 10 vai. 
pas tardytoją Balčiūnų.

Dideliam mano nustebimui 
saugumo rūmuose vėl pasirodė 
saugumietis Vincas, o ne tardy
tojas Balčiūnas. Aš tuoj pareiš
kiau:

— Esu kviestas ne pas jus. o 
pas tardytoją Balčiūnų. Ko čia jūs 
atėjote? —paklausiau jį.

Saugumietis suriko:
— Tu ką. snargliau, rupūže... 

nenori jau pažinti manęs?! Spė
jai jau pamiršti tai. ką buvai 
pasižadėjęs Alytuje ?! Nurodinės 
čia jis dar man, piemuo! Kalbėsi 
su manimi ir su tardytoju Bal
čiūnu.

— Prašau nesikolioti. Jei ko- 
liositės —su jumis nekalbėsiu.

— Žiūrėk, kaip tave išauklėjo 
visokie Svarinskai ir tamkevičiai.
Tu jau pasidarei labai didelis po
nas ir nenori visiškai su mumis 
kalbėtis' - ironizavo saugumie
tis.

Matydamas. kad aš nenoriu su 
juo kalintis, pykstu, Vincas tele
fonu pakvietė kitą, pavardės ne
pasisakiusį saugumietį. matomai 
vyresnį pareigūną. Pastarasis at
sinešė kažkokius popierius, tur-

tui?! — nervinosi saugumietis.
Ir kiėk galėdamas saugumietis 

juodino Viktorų Petkų. Petrų 
Paulaitį. Kai bandžiau jam prieš
tarauti, liepė man nutilti. Pa
našiai ir mano tėvų išvadino ban
ditu: Sakė , kad ir aš jų pėdomis

riais klausimais: skelbiamos 
žinios apie Lietuvą, aprašomos 
karo pasekmės, pasakoma kur 
vyksta mūšiai, dedamos iliustra
cijos ar vietinių kolonijų ko
respondencijos. Taip laikraštis 
buvo stengtasi padaryti įdomiu, 
aktualiu ir plačiai skaitomu. Bet 
rūpestis darbininkijos gerbūviu 
privtertė Darbininko redaktorius 
išeiti į atvirų kovų su tuometine 
didžiausia išeivijoj įsigalėjusia 
blogybe — alkoholizmu. Ir toji 
kova prasidėjo nuo pat pirmųjų 
numerių ir gana griežtai pradėta 
“skiepyti” toji blaivybės idėja ra-

sudžiūsme,
Svyruosme, kaip lendrelės...

Taip dainavo keletas apygirčių 
vyrukų Lietuvoje, ant Nemuno 
kranto, didelėje, baltoje, Pane
munio dvaro smuklėje “sma
linėje”, kurį tuom laiku turėjo 
nunuomavęs lietuvis M.

Ir buvo visi linksmi ir laimin
gi. Matai, vienas iš to bario, dvi
dešimties metų vaikinas, atsi
ėmęs iš brolio 500 rublių dalies, 
kėlė savo jaunystės draugams 
vaišes, ir ketino ateinančią naktį 
išvažiuoti į Ameriką.

Ir kaip čia nebūt linksmiems: 
visi gerai pasiturinčių ūkininkų 
vaikai, visi jauni, skaistūs, rau
doni, sveiki ir stiprūs, pačiame 
vieke, pačiame pražydime jau
nystės savo, vyrai žaliukai, kaip 
ąžuolai. Kamašuoti, kaliošuoti, 
pasirodę, sotūs, pinigai kišeniuj, 
ir stiklinį Dievų matė — laimin
gi-

Nusišypsojo smuklininkas ir 
sako: “palaukit, vaikai, kitaip jūs 
uždainuosit, gyvendami sveti
moje šalyje. Kvepės ne tik ta pei
kiama juoda duonelė, ale ir 
vėjas Lietuvos, ir dar ne kartą 
ašaromis plausit kruvinas 
pūslėtas nuo sunkaus darbo su
rambėjusias ir tirpstančias ran
kas.

Užmiršit tuokart visas tra la la 
la la la.
Kamputyj susirietę staugsit, 

kaip šuneliai u u uu!”
Bet kas čia tau ims į domų 

smuklininko žodžius. Juk jie visi 
iš vien susitarę: ir kunigs, ir vai
tas, dvarponis, laikraštininkai ir

Po to įėjo tardytojas Balčiū
nas. Jį domino klausimai: ar aš ginant susiprasti, pamesti jau tą 

įsišaknyjusį išeivijos tarpe nege
rą įprotį.

Kitaip sakant, “Darbininkas” 
kovojo dviem frontais — pirma
jame su socialistų skleidžiama 
antireligine propaganda tarp 
darbo žmonių, o antrajame su 
darbo žmonėse plačiai paplitusią 
yda — girtuokliavimu.

Kad toji darbininkiją žudanti 
negerovė — girtuokliavimas — 
buvo smarkiai išsivystęs galime 
spręsti iš to, jog “Darbininko” 
1915 spalio 16 dienos 11 nume
ryje daug vietos skirta blaivy bės 
idėjai. Ir toji idėja buvo sklei
džiama ne tik straipsniais, bet 
vaidinimu ir eilėraščiu.

Straipsnis pavadintas “Pirmas 
patyrimas ir kaip Lauras mano 
iš to pasinaudoti ateityje”.

Oi eisme, eisme, mes čia 
nebūsime,
Čia mūsų ne nameliai.
Čia duona juoda ir tos 
neduoda.
Kas dienų ašarėlės, 
Ilbiau pabūsime labiau

pažįstu Anastazų Janulį? Ar jis 
neatveždavo į seminarijų pogrin
dinės spaudos? Atsakiau, kad ar
timai nepažįstu, tik girdėjęs apie 
jį ir kad į seminarijų niekada jis 
nieko nebuvo atvežęs. Tardyto
jas pyko, grasino baudžiamuoju 
straipsniu už melagingus paro
dymus. Tvirtino, kad Janulis pri
sipažinęs, jog man į seminariją 
atveždavo pogrindžio leidinių. 
Viską paneigiau. Tardymas už
truko vieną valandą. Tardytojui 
Balčiūnui reikalaujant ir gąsdi
nant išmetimu iš seminarijos, po 
tardymo protokolu pasirašiau.

Jam išėjus, vėl “auklėjo sau
gumiečiai. Teiravosi, kas dau
giau per Spalio šventes himno 
metu sėdėjo. Atsakiau, kad ne
mačiau. Klausė, ko važiavęs pas 
kun. Alf. Svarinską ir S. Tamke- 
vičių, ką ten kalbėjome. Atsa
kiau, kad čia mano sąžinės reika
las. Tada vienas iš jų ėmė šaukti, 
kad tokiems kaip aš ne vieta se-

Slėpta. Kokios po velnių, tu per- . inmanjoje, nes ten ir bręsta te
galės ir triumfo linki tam bandi- . , .(nukelta { 2 psl.)

Lietuvos krikšto sukakties pirmojo nukalto medalio sutiktuvių dalyviai. Iš k. kun. Leonardas 
Kvedas, Derby, CT; Teresė Trainienė, CT, jubiliejaus komiteto narė; Nancy Pankauskaitė- 
Miro, Bridgeport, CT; Loreta Stukienė, jubiliejinio medalio komiteto pirmininkė; prel. Pr. 
Pranskus, Bridgeport, CT.; kun. Jonas Rikteraitis, New Britam, CT.; prel. Jonas Sekamus, 
Newark, N.J.

važiuokit niekur, Lietuvoj ge
riausia”. Žinome mes, kodėl jie 
taip visi kala ir kala. Tai vis dėl 
savo gero. Kaip žmonių neliks, 
tai jiems nebus pelno — o jiems 
tas tik ir terūpi. O mes katras tik 
galėsim, į Ameriką pyškėsim, o 
ten, ir nieko nedirbdami visko į

(nukelta į 2 psl.)

JUBILIEJINIS MEDALIS 
JAU NUKALDINTAS

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties proga 1987 m. rengiamos 
įvairios iškilmės. Ta proga suma
nyta iš anksto nukaldinti ir spe
cialų medalį. Sudarytas specia
lus komitetas, kuriam vadovauja 
I.oreta Stukienė.

Medalio projektą sukūrė 
skulptorius Vytautas Kašuba. 
Technišką gamybos darbą atlikti 
apsiėmė Medallic Art Co., Dan- 
bury. Conn. Toje specialioje 
medalių dirbtuvėje liepos 24 
kaip tik ir vyko pirmojo jubilieji-

nio medalio sutiktuvės.
Medalio komiteto pirmininkė 

Loreta Stukienė priminė, kad šis 
medalis liks ir ateities kartoms, 
primindamas lietuvių išeivijos 
tautinį ir krikščionišką paveldėji
mų.

Sutiktuvių ceremonijose šalia 
medalio pagrindinio komiteto 
pirmininkės dalyvavo taip pat ju
biliejaus aplinkinių komitetų at
stovai, Conn. valstijos lietuvių 
parapijų klebonai ir lietuvių 
spaudos atstovai.

Medaliai netrukus pasirodys 
rinkoje —juos bus galima įsigyti 
lietuviškuose spaudos kioskuose 
arba pas komiteto pirmininkę 
Loretą Stukienę adresu: 234 
Sunlit Dr., VVatchung, N. J. 
07060.

TYLOS DIPLOMATIJA

"Tylos diplomatija nė kiek ne
padeda kitaminčiam Sovietų Są
jungoje. Jei mes nustosime kal- 
lx‘ję. tada pavojus kitaminčiam 
už geležinės uždangos bus daug 
didesnis.

Tai žmogaus teisių g y n e j o 
Anatolijaus Sčiaranskio žodžiai.

JAV KONGRESAS 
MINI “PABALTIJO
LAISVĖS DIENĄ”

Birželio antroje pusėje JAV 
Kongresas paminėjo “Pabaltijo 
Laisvės Dienų” kalbomis ir ypa
tingais pareiškimais. Senatorius 
Riegle, “Laisvės Dienos” rezo
liucijos sponsorius Senate, pa
reiškė savo pasitenkinimą, kad 
šįmet Kremlius pagaliau reagavo 
į rezoliuciją. Jis atmetė Pravdos 
birželio 6 d. vedamąjį, pacituo
damas Sovietų agresijos ir prie
spaudos istoriją. Šia tema taip 
pat pasisako senatoriai Pell, 
Lautenberg, Weicker ir Zorins- 
ky.

Kongresmanas Yatron, Atsto
vų Rūmų Žmogaus Teisių ir 
Tarptautinių Organizacijų pako
mitečio pirmininkas, pasižadėjo 
ir toliau nušviesti žmogaus teisių 
pažeidinėjimus Pabaltijo šalyse, 
Sovietų komunistai “nesugebė
jo” palaužti pabaltiečių dvasios 
ir troškimo gyventi laisvėje, “pa
reiškė kongresmanas Annunzk). 
Kongresmanas Hoyer pacitavo 
Balio Gajausko, Janio Rozkal- 
nio, ir trimetės Kaisos Randpe- 
re likimus, kaip Pabaltyje siau
čiančios neteisybės pavyzdžius. 
Kongresmanas Broomfield pa
gyrė Jungtinio Pabaltiečių Ko- 
mitesto veiklą.

(Elta)

pasakyti vieno susitikimo su 
Amerikos visuomene metu.

Ščiaranskis. devynerius me
tus iškalėjęs sovietiniame lage
ryje. buvo išleistas į Vakarus.

Sovietai , pridūrė jis, “tylėjimą 
laiko silpnumu.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTORINIO GYVENIMO

— J. Janonio 90-osios gimimo 
metinės plačiai paminėtos šį pa
vasarį. “Vaga” išleido J. Janonio 
eilėraščių rinkinį. Žurnalistė L. 
Andrijanova knygelėje “Juliaus 
Janonio muziejus” (“Minties lei
dykla) pasakoja apie žmones, 
įamžinančius šio poeto atminimų 
Voronežo žemėje. Paskutiniu 
metu Voronežo miesto knygų 
leidykla išleido J. Janonio 
eilėraščių rinkinį "Kovotojų 
giesmė”. Tai antras, papildytas 
šios knygos leidimas. Pirmukart 
knyga pasirodė prieš penkerius 
metus. “Kovotojų giesmėje” 
skelbiami 52 J. Janonio eilėraš
čių vertimai į rusų kalbų. Vertė
jai — sąjunginio J. Janonio kūri
nių vertimo konkurso laureatai, 
Voronežo poetai J. Novičichinas 
ir V. Gordeičevas. J. Janonio 
eilėraščius palydi E. Mieželaičio 
straipsnis “Žmogus — žvaigž
dė”. Knyga iliustruota dailininko 
S. Kosenkovo (Belgorodas) grafi
kos darbais.

Maroko karalius Hassan, 
norėdamas išsaugoti arabų vals
tybių vienybę, pasitraukė iš Ara
bų lygos valstybių konferencijos 
pirmininko pareigų ir jas per
davė lygos gen. sekretoriui 
Chedli Klibi.

Privačios Brooking institution 
studija rado, kad 1990 m. JAV 
ginkluotosios pajėgos susidurs 
su pakankamo išsimokslinimo 
jaunuolių trūkumu. JAV. siek
damos atsverti Sov. S-gos ginklų 
ir žmonių persvarų, gamina vis 
labiau techniškai sudėtingesnius 
ginklus, kuriem aptarnauti rei
kia turėti išmokslintų žmonių.

Libano krikščionių gyvena
mam rytiniam Beirute, išsprog
dinus sprogalų prikrautų autos e- 
žimį, žuvo 31 ir buvo sužeista 
120 žmonių. Netrukus toks pat 
sprogdinimas buvo įvykdytas ir 
mahometonų gyvenamam vaka- 
riniame Beirute. Čia žuvo 25 
ir buvo sužeista 180 žmonių.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas pasiūlė iki š.m. pa
baigos atitraukti iš Afganistano 6 
pėst. pulkus, jei Vakarai atitin
kamai sumažintųjų teikiamų pa
ramų Afganistano partizanam. 
JAV šitam pareiškimui didelio 
dėmesio neskiria.

Filipinų teisingumo organai 
iškėlė bylų ten nesenai bandyto 
sukilimo prieš prezidentę Cora- 
zon Aquino vadui Artūro Tolen- 
tino, 25 kitiem civiliam ir 15 ka
rių.

— Kauno jungtinio aviacijos 
būrio žemės ūkio lakūnai įvykdė 
Kauno rajono žemių įdirbimo 
metų planų. Kauno jungtinio 
aviacijos būrio žemės ūkio avia
toriai padeda devyniems rajo
nams: Jurbarko, Kauno, Kapsu
ko, Kėdainių, Prienų, Raseinių, 
Radviliškio, Sakių bei Vilkaviš
kio. Lakūnai, vadovaujami pir
mosios grandies vado Remigi
jaus Pociaus, penkiais lėktuvais 
dirbo Kauno rajone. Jie minera
linėmis trųšomis patręšę 48,000 
hektarų žaliavų.

— Saulių televizorių gamykla 
pagamino ir išsiuntė pirmųjų 
kilnojamųjų spalvotosios televi
zijos stotį “Magnolija - 83” Ku
bos respublikai. Tai antroji ga
myklos siunta, skirta Kubai. 
Prieš kelerius metus havaniečių 
užsakymu buvo pagaminti keturi 
“Magnolijos - 83” aparatūros 
kompleksai.

— Tradicinė sodų žydėjimo 
šventė pakvietė panevėžiečius ir 
miesto svečius į nuotaikingų ren
ginį. Vienuoliktų kartų pa
nevėžiečiai šios šventės proga 
renkasi pasiklausyti meno savi
veiklos koncertų, pažiūrėti gam
tosaugai skirtų filmų, fotomėgė-

Kolumbijos policija nušovė 
kairiųjų partizanų M-19 vado pa
vaduotojų Gustavo Arias Londo
ne.

Amerikos Lockheed korpora
cijoj, gaminančioj labai slaptų 
lėktuvų, dėl menkos priežiūros 
yra dingę šimtai slaptų doku
mentų.

JAV keturių prezidentų pa
tarėjas ir specialus įgaliotinis, 
paveldėjęs turtus iš geležinkelių 
magneto tėvo, VV. Averell Harri- 
man mirė turėdamas 94 m.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega Savedra. atvykęs į 
J T. Saugumo tarybų skųsti JAV, 
kad jos neklauso Tarptautinio 
teisingumo tribunolo paskutinio 
sprendimo ir toliau remia prieš 
jo vyriausybę kovojančius parti
zanus, kai kurių amerikiečių 
buvo iškilmingai sutiktas ir jam 
buvo leista kalbose šmeižti JAV.

Nuvykęs į Izraelį, viceprezi
dentas Bush primygtinai vėl 
pabrėžė palestiniečiam, kad JAV7 
niekada nepripažins PLO. jei ji 
nepripažins Izraeliui teisės egzi
stuoti.

Pietų Afrikos prezidentas 
P.\V. Botha pasmerkė Britanijos 
pastangas paveikti Pietų Afrikų 
užbaigti aparteido politikų.

Italijos koalicinės partijos su
sitarė užbaigti mėnesį trukusių 
politinę krizę ir leisti dabarti
niam min. pirmininkui Bettino 
Craxi valdyti kraštų iki 1987 m. 
kovo mėn.

jų darbų, gėlių žiedų parodų. 
Šventė, prasidėjusi eisena mie
sto gatvėmis, išsiliejo į jo aikštes, 
skverus, sodus, skambėjo muzi
ka ir poezijos posmai, viliojo ma
sinėmis vaikštynėmis ir šokiais 
— didelė ir turtinga kultūringos 
poilsio dienos programa.

— Kretingoje įvyko vaikų 
teatrų festivalis, skirtas tarptau
tiniams taikos metams. Pi runas i* 
miesto kultūros rūmuose į scens 
išėjo renginio organizatorius — 
Kretingos vaikų liaudies teatra- 
“Atžalynas”, kuris parodė G 
Mamlino pjesę “Ei, drauguži 
sveikas!” Festivalio metu savi 
naujausius pastatymus rodė kul 
tūros rūmų moksleivių liaudies 
teatrai, “Bendraamžių kolekty
vas iš Joniškėlio, Kauno “Nykš
tuko” vaikų lėlių liaudies teatras, 
scenos meno entuziastai iš 
Klaipėdos. Jaunieji artistai ir 
žiūrovai dalyvavo piešinių ant 
esfalto konkurse “Pasauliui — 
taikų”, saulės palydų ir aitvarų 
šventėse. Miesto kultūros rū
muose veikė vietos dailės mo
kyklos auklėtinių darbų paroda 
“Vaikai ir teatras”.

— Dailės dienų proga Kapsu
ko mieste lankėsi nemaža Vil
niaus ir Kauno kūrybinių dar
buotojų. Drauge su šeimininkais 
jie apžiūrėjo restauruojamų se
namiestį, pamatė naująsias sta
tybas, įamžino savo drobėse 
gražiausius miesto kampelius, jo 
žmofies. Dailės metu sukurtos 
drobės (portretai, peizažai) da
bar eksponuojami miesto centri
nėje bibliotekoje.

— Kauno agropramoninio ko
miteto vyriausios maisto pra
monės valdybos projektavimo - 
konstravimo biuro filialo dar
buotojai baigė ruošti buvusios 
Šalčininkų spirito gamyklos per- 
profiliavimo techninę dokumen
tacijų. Pertvarkius šių įmonę, ji 
gamins bulvių traškučius, kitus 
patiekalus iš daržovių.

Pasitinkant Šiaulių miesto 
750-ties metų įkūrimo sukaktį, 
surengtas interjero seminaras. 
Jo dalyviai pateikė įdomių inter
jero projektų miesto visuomeni
niams pastatams atnaujinti. Įdo
mų interjero sprendimų pateikė 
miesto statylros projektavi
mo instituto architektas K.'Siru
tis. Su savo darbais dalyvavo ir 
gausi šiauliečių architektų grupė 
— R. Gemiaskienė, L. Tamuly
tė, G. Jurėnienė, E. Araminaitė. 
Nemaža projektų pristatė Vil
niaus inžinerinio statybos insti
tuto studentai. Darbus recenza
vo Dailės akademijos narys kore
spondentas liaudies architektas 
V. Čekanauskas.

Latvijos sostinėje Rygoje Lie
tuvos valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro kolekty
vas parodė du L. Delibes baleto 
“Copelia” spektaklius. Spektak-
lio kūrėjai — Teatro vyr. balet
meisteris V. Brazdylis, estų dai
lininkas E. Renteris, dirigentas 
V. Viržonis.

— Kauno M. K. Čiurlionio

^VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 LarkfloM Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 518 368-3740. Namų tototonaa vakarais 
tik Išimtinais atvejai* 516 757-2671. New Yorico ofisas Lito patalpose:

! 66 - 01 114th SL, Rlchmond HUL N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
llatuviškų irangllikų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveMcInimo kortelių, 
gintaro, baltlnukų, Juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avo. (prie Forest 
P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNEftAL HOME.Mario Tolxolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office* 426 Latayetto St. (Cor. WHson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietas automobilląm pastatyti.

/ BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200

\ Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393.

dailės muziejuje veikia kilimų 
paroda, sudaryta iš Bialystoko 
(Lenkijos) srities muziejaus fon-
dų.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdraus 
dimal, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujo] vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų tolef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būtIJ. Andriušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madlion St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 617 753 - 7232.

S.L.K. NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi- 
_______ nimai”,ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad.

Kun. Jonas Rikteraitis su Medalic Art Co. viršininku N. 
Schwartz pradeda medalių gamybų.

“AUŠRA”
(atkelta iš 1 psl.)

kie kaip Svarinskas ir Tamkevi- 
čius. Liepė man rašyti pasiaiški-, 
nimus dėl visų tų “nusikaltimų”, 
padarytų seminarijoje per 3 me
tus. Rašyti kategoriškai atsisa
kiau, nes nelaikiau tai nusikalti
mais. Išsiskiriant pasakė, jog 
būsiu blogai, jeigu nevykdysiu 
tai, kų pažadėjau. Ir jei toliau 
save taip vesiu, teks palikti semi
narijų. Sakė, kad vasarų teksiu 
dar susitikti.

Iš viso tų dienų saugumo rū
muose buvau išlaikytas 5 vai. Pa
grindinis iškvietimo tikslas buvo 
ne tik tardyti dėl Janulio bylos, 
kiek įbauginti mane. Mane “auk
lėjo” tardytojas Balčiūnas ir dar 
keturi saugumiečiai.

Šiuo atveju Jums, Viršininke, 
ir visiems saugumo darbuoto
jams, noriu priminti SNO Visuo
tinės žmogaus teisių deklaracijos 
priimtos 1948 m. gruodžio 10 d., 
12 ir 20 straipsnius, kuriuos 
pažeidė saugumietis Vincas bei 
kiti jūsų darbuotojai.

12 str. skelbia, kad “negalima 
savavališkai kištis nė į vieno 
žmogaus asmeninį ir jo šeimos 
gyvenimų, negalima kėsintis į 
korespondencijos slaptumų arba

į jo garbę ir reputacijų. Kiekvie
nas žmogus turi teisę, kad įstaty
mas jį saugotų nuo tokio kišimosi 
arba tokių pasikėsinimų.”

20 str. 2-oje dalyje skelbiama: 
“Niekas negali būti verčiamas 
stoti į kokių nors organizacijų.”

Baigdamas šį atvirų laiškų 
Jums, Viršininke, prašau ir rei
kalauju:

1) 1977 m. birželio mėn. pa
rašytų mano pasižadėjimų bend
radarbiauti su Valstybės saugu
mo organais laikyti negaliojan
čiu, nes buvo panaudota mora
linė prievarta.

2) Nešantažuoti ir neversti 
bendradarbiauti su saugumu 
jaunuolių, trokštančių būti kuni
gais.

3) Leisti Lietuvos vyskupams, 
valdytojams ir seminarijos vado
vybei laisvai, nepriklausomai 
nuo Religijų reikalų įgaliotinio 
spręsti apie kandidato į kunigus 
tinkamumų.

4) Palikti visiškų laisvę kiek
vienos vyskupijos vyskupui ar 
valdytojui laisvai paskirti ar iš
kelti kunigų į bet kurių parapijų.

Kreipdamasis į Jus, remiuosi 
LTSR Konstitucijos 47 str., kuris 
leidžia pateikti valstybės orga
nams pasiūlymus, kritikuoti trū
kumus.

Kiauklių klebonas 
kun. Rokas Puzonas

“DARBININKO” KELIAS
(tkelta iš 1 psl.)

valias turėsim. Ten auksų su ko
joms spardo, o pinigus tik semk 
ir semk — kiek tik nori.

Lauras per marias keliavo, 
Laivas supos, virtuliavo. 
Dejavo Lauras ir verkė 
Ir dūsavo nusiminęs 
Laukdams bėdos paskutinės; 
Kada laivas grims į dugnų, 
Jo širdelei liūdna, liūdna, 
liūdna!
Priplaukė laimingai krašto, 

Amerikos žemės. Ir atlikęs visas 
kaslegamės ceremonijas, gavo 
popieros šmotų, kaip delnų, prie 
krūtinės, ir insėdęs į traukinį, 
nupyškėjo, kaip šuo su dešra net 
į Pennsylvanijos didįjį miestų 
Pittsburgų.

Draugai pasitiko ant stoties. Ir 
pirmiausiai nusivedė pas Big 
Maikį apliet grinorukų.
Gerai liejo alaus, viskės. Ne

gailėjo. Grinoriuks, kad ir dikts 
vyruks, ėmė rausti, kaip vėžys 
ir kraipinėt, kaip ežys. Visiems 
buvo juoko iš to apuoko, visi pri
sikvatojo šonus susiėmę.

Jau geroms išvakarėms namo 
patraukė pas gerų gaspadinę, 
raudonų, riebių, skaisčių, gražių, 
jaunų gyvanašlę, kuri laikydavo 
vy rus ant “pilno” burdo už “visų 
pėdę”. O jei kartais jai prie šir
dies geriau tikdavo, tai tų savo 
kaštais, vakarais pavažinėdavo 
po miestų ir nusivesdavo net į 
tokias puikias vietas, kaip penk- 
centinis teatras. —Tai buvogas- 
padinė.

Laurukas rytų ilgai, ilgai mie
gojo — žinoma, kaip po ilgos ke
lionės. O čia dar ir vakarykščias 
laistymas prigelbėjo. Kaip pabu
do, tai jau buvo dešimta valanda 
ryto. Jau draugų nei vieno namie 
nebuvo, nes visi buvo išėję į dar
bų, į fabrikų. (Bus daugiau)

1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 
• 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

> NENORIAIS
66 - 86 80ST. MIDDLE VILLAGE, Qt’EENS. X Y 

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 31.50
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

y 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 Jaiko ir pasitikrinti kainas

VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

J LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
ęiLNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

Smurto sukaktį prisimenant
Po daugel metų Amerikoje ir 

kituose kraštuose sujudo pasisa
kyti prieš Ribbentropo - Molo
tovo paktą, kuris buvo pasirašy
tas 1939 metais rugpjūčio 23 
Maskvoje, vadinasi, prieš 47 me
tus. Sukakties proga rengiamos 
masinės demonstracijos Ameri
koje, Kanadoje, Australijoje, 
Europoje. Rengia susidaręs 
specialus Juodojo Kaspino - 
Black Ribbon - komitetas. Nevv 
Yorke į šio mitingo — demons
tracijos organizavimą yra įsijun
gęs ir N.Y. valstybės senatorius 
Alfonso M. D’Amato. Jis Darbi
ninko redakcijai atsiuntė laišką, 
painformuodamas apie rengia
mas demonstracijas, iškeldamas 
paties pakto smurtišką prasmę.

Kodėl Hitlerio Vokietijai 
reikėjo pakto?

Joachim Ribbentrop (,1893 - 
1946), buvęs Vokietijos stambus 
šampano pirklys, nuo 1935 pra
dėjęs veikti nacių partijoje, 1936 
- 38 buvo įgaliotas Vokietijos mi- 
nisteris Anglijoje. Iš Londono jis 
rašė laiškus, pagražindamas pa
dėtį ir įtikinėjo Berlyną, kad An
glija nekariaus. Tai buvo svarbus 
faktorius tuo metu, kai Vokietija 
ieškojo revanšo prieš Prancūziją. 
Pats Ribbentropas jau buvo karš
tas nacis, priėmimo metu Angli
jos karalių Jurgį pasveikino 
"Heil Hitler . Dėl šio išsišokimo 
turėjo pasitraukti iš Vokietijos 
pasiuntinio posto.

Grįžęs į Berlyną, ten 1938 jis 
buvo paskirtas užsienio reikalų 
ministeriu. Jis buvo uolus Hitle
rio planų vykdytojas, sudarė 
Berlyno - Romos ašies sutartį. 
1939 kovo 22 ultimatumu išplėšė 
iš Lietuvos Klaipėdos kraštą. Jis 
suplanavo ir Lenkijos užkariavi
mą ir pagaliau Maskvoje pasirašė 
minėtą paktą.

O kam tas paktas buvo reika
lingas? Hitleris, paėmęs valdžią. 

pirmiausia grobė vokiškai kal
bančių tautų žemes. Nuolat au
gino ir stiprino Vokietijos karinę 
galybę. Jau 1939 metų pradžioje 
Vokietija buvo pasiruošusi karui 
užpulti Lenkiją.

Pirmasis karas buvo parodęs, 
kad Vokietija pralaimėjo, kai rei
kėjo kariauti dviem frontais. Da
bar Vokietija tikėjosi, kad Angli
ja, nebūdama ginkluota, neįstos 
į karą. Prancūzija padės Lenki
jai. Kad tuo metu nebūtų antrojo 
fronto, reikėjo būtinai susitarti 
su Sovietų Sąjunga. Komunis
tinė Sovietų Sąjunga ir hitlerinė 
Vokietija buvo dvi didžiausios 
priešingybės, bet grobuoniški 
tikslai vertė derėtis ir užsitikrin
ti. kad Sovietų Sąjunga jų tada 
neužpuls.

Lygiai ir Sovietai jau norėjo 
pajudėti su savo militarine galy
be. Taip Reicho užsienio reikalų 
ministeris Ribbentropas 1939 
rugpjūčio mėnesį nuskrido į 
Maskvą, kur 23 dieną pasirašė 
draugiškumo paktą. Sis paktas ir 
buvo Antrojo pasaulinio karo 
pradžia, įgalino Vokietiją pulti 
Lenkiją, su tuo prasidėjo ir II 
pasaulinis karas.

Kas tas Ribbentropo - 
Molotovo paktas?

Paktą pasirašė Kremliuje 1939 
rugpjūčio 23. Pasirašyme daly
vavo ir Stalinas. Už Vokietijos 
Reichą pasirašė Ribbentropas, 
už Sovietų Sąjungą — Moloto
vas.

Paktas garantuoja, kad tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
nebus karo, dar daugiau: Sovietų 
Sąjunga paremia Vokietiją, duo
da jai ir grūdų, ir naftos.

Slaptame protokole aptarė į- 
takos sferą Ry tų Europoje. So
vietų įtakos sferai paliko Suomi
ją, Estiją ir Latviją. Lietuva pri
skirta Vokietijos sferai. Abi šalvs

•nukelta į 4 psl.)

Vlikas lapkričio mėnesį orga
nizuoja išvyką į Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos plenumo posėdžių ati
darymą Vienoje ir vėliau į Vliko 
seimą Londone.

Galutinė kelionės programa:
Lapkričio 1 iš New Yorko 

(JFK) išvykstama į Mūncheną 
(viešbutis “Atrium”, viena die
na). Lapkričio 3 išvykstama į 
Vieną autobusu (viešbutis “Hun- 
garia”, 4 dienos). Lapkričio 4 d. 
12 vai. dienos laisvės demonstra
cijos Sv. Stepono aikštėje, Vie
noje. Lapkričio 5 • 6 pagal daly 
vių pasirinkimą ekskursijos į 
įvairias vietoves. Lapkričio 7 iš
vykstama iš Vienos į Londoną 
(viešbutis “Hotel Russell”). 
Lapkričio 7-9 Vliko seimas; 
lapkričio 7, penktadienį, susi
pažinimo vakaras Lietuvių Na
muose; lapkričio 8, šeštadienį. 
Vliko seimas Hotel Russell; lap
kričio 9, sekmadienį, iškilmin
gos pamaldos lietuvių bažnyčio
je, vėliau banketas Lietuvių So
dyboje. Lapkričio 10 grįžtama į 
JAV.

Išvykos kaina 1,195 dol. asme
niui (dviese kambary). Dolerio 
vertei kritus, visos kelionės išlai
dos pakilo 100dol. Kad užtikri
nus 1,195 dol. sumą, prašoma 
registruotis galimai greičiau. 
Vykstant vienam asmeniui pri
dedama 2.50 dol. ‘‘single supple- 
ment’. Sion kainon įskaitomos 
vi sos Išlaidos. Susidarius grupei, 
norinčių vykti (ir grįžti) iš Chica- 
gos. Prie numaty tos sumos pri
mokama 60 dol. asmeniui. Regi
struotis ne vėliau rugsėjo 1.

-o-
Lietuvių jaunimas ypač kvie

čiamas dalyvauti šioje išvykoje 
ir aktyviai pasireikšti demoųstra-

Pasirašo Ribbentropo -- Molotovo paktą 1939 rugpjūčio 23 
Kremliuje. Kairėje Ribbentropas, dešinėje Molotovas, vi
duryje su šypsena paktą palaimina Stalinas.

VLIKAS KVIEČIA DALYVAUTI
cijoje ir kituose renginiuose. 
Kiekvienam jaunoliui-ei skiria
ma 250 dol. finansinė parama 
nustatytomis sąlygomis. Jauni
mas kviečiamas dalyvauti ir Vli
ko seime Londone lapkričio 7 - 
9.

-o-
Dėl informacijos kreiptis į Vli

ko įstaigą, 1611 Connecticut 
Avė., N.W., Suite 2, Washing- 
ton, D.C. 20009. Tel. 202 667- 
1980, arba į išvykos vadovą dr. 
J. Stuką, 234 Sunlit Dr., Wat- 
chung, N.J. 07060. Tėl. 201 753 
-.5636.

-o-
Pabaltiečių demonstracijoje 

lapkričio 4 Vienoje, Sv. Stepono 
aikštėje sutiko kalbėti Jean-Ma- 
rie Daillet, Prancūzijos parla

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RUOŠA VIENOS KONFERENCIJAI

Pasaulio Lietuvių Bendruo
meninių reikalų komisija savo 
posėdyje liepos 19 \Vashingtone 
apsvarstė artėjančios Vienos 
konferencijos keliamas užduotis 
pristatant Lietuvos reikalus. 
Vienos konferencijoje bus 
peržiūrimas Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferen
cijos Baigiamojo Akto įgyvendi
nimas. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, kartu su JAV, Kana
dos ir Europos kraštų Bendruo
menėmis, sieks kelti Lietuvos 
laisvės bylą, ypač diplomatinėje 
veikloje, ir taip pat prisidės prie 
kitų organizacijų planuojamų 

mento narys, Europos ir Pasau
lio krikščionių demokratų unijos 
viceprezidentas, ir švedas Per 
Ahlmark, buvęs Švedijos parla
mento narys 1967 - 1978, Švedų 
liberalų partijos lyderis 1975 - 
1978 ir buvęs ministerio pirmi
ninko pavaduotojas 1976 - 1978. 
Abu buvę Kopenhagos Tribuno
lo teisėjai.

Demonstracijoj taip pat daly
vaus Vasario 16 gimnazijos moki
niai, kurie pašoks lietuviškų tau
tinių šokių ir atsiveš savo or
kestrėlį.

Yra rengiamas bendras pabal- 
tiečių memorandumas, kuris 
bus įteiktas Vienos konferencijos 
delegacijoms. Vienoje taip pat 
bus atidarytas pabaltiečių biu- 

masinių pasireiškimų. Pagrindi
niai tos veiklos elementai yra 
šie:

L Komisija, susidedanti išdr. 
Tomo Remeikio, Juozo Danio ir 
Gintės Damušytės, ruošia Hel
sinkio Akto septinto principo 
(žmogaus teisių) ir aštunto prin
cipo (tautos apsisprendimo) 
vykdymo Lietuvoje dokumen
taciją. Konferencijos delega
tams pramatoma įteikti doku
mentų rinkinį su atitinkamais 
memorandumais. Dokumenta
cijos skleidimas bus dviejų fa
zių. Pirmoje fazėje visi konfe
rencijos dalyviai gaus dokumen
taciją per LB kraštų valdybas 
dar prieš konferencijos pradžią. 
Antroje fazėje dokumentacija 
bus pateikta konferencijos dele
gacijoms Vienoje. PLB, kartu su 
fotų kraštų. Bendruomenių pa
galba, tam tikslui siunčia trijų 
asmenų štabą į Vieną: Šveicari
jos LB krašto valdybos pirmi- 
ninklą Narcizą Prielaidą, Lietu
vių Informacijos Centro narę 
Gintę Damušytę ir vieną 
asmenį iš Kanados.

2. Helsinkio Akto idealų vyk
dymui savo gyvybes yra paau
koję Helsinkio grupės nariai Lie
tuvoje bei Sovietų Sąjungoje. Jų 
atminimui bei jų veiklos primi
nimui yra ruošiama monografija, 
skirta Lietuvos Helsinkio gru
pei. Monografijoje bus pateikti 
grupės darbai bei jų išleisti do

ras, kuriam vadovaus Algis Kli- 
maitis iš Austrijos.

-o-
Vlikas kviečia lietuviškų orga

nizacijų pirmininkus ar jų atsto
vus dalyvauti rugpjūčio 23, šeš
tadienį, 10 vai. ryto Clevelande, 
Lietuvių Namuose (877 E. 185th 
St.) šaukiamame bendrame pasi
tarime kaip pristatyti Lietuvos 
reikalus lapkričio 4 Vienoje pra
sidėsiančioje Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferen
cijoje.

Clevelando pasitarimuose 
pranešimus padarys Vliko nariai. 
Pasitarimo reikalais kreiptis į 
Vliko vicepirmininką V. Jokū
baitį (216 481 - 7161) arba į Vliko 
įstaigą (202 667 - 1980).

(Elta)

kumentai, kartu su akademiniu 
jų įvertinimu.

3. Pabaltiečių Santalka Vienos 
konferencijos metu lapkričio 4 
ruošia viešas demonstracijas, 
prie kurių pasisekimo prisideda 
ir Lietuvių Bendruomenė. Šių 
demonstracijų organizatoriai yra 
latviai. VLIKo prašoma, PLB 
prisidės prie šio įvykio organiza
vimo ir todėl dabar kreipiasi į 
pasaulio lietinius ir LB kraštų 
valdybas Europoje prašydama 
gausiai demonstracijose daly
vauti. TainpatJPLB tariasi su Va
sario 16 gujmazijos vadovybe, 
kad gimnazijos mokiniai vyktų į 
Vieną demonstruoti dėl Lietu
vos laisvės.

4. Salzburge įvykstančiame 
Europos kraštų LB ir Jaunimo 
Sąjungų atstovų suvažiavime šie 
reikalai bus detaliai pristatyti 
PLB Visuomeninių reikalų ko
misijos nario Narcizo Prielaidos 
ir PLB vicepirmininkės Birutės 
Jasaitienės.

5. PLB ir krašų Bendruome
nės veiks per įvairių kraštų dele
gacijas bandydamos sudaryti są
lygas minėtiems planams įgy
vendinti.

Visa ši plati ir Lietuvai svarbi 
programa pareikalauja didelių 
išlaidų. Kreipiamės į lietuvių vi
suomenę ir prašome paremti 
šiuos Lietuvių Bendruomenės 
planus aukomis.

PLB Visuomeninių 
Reikalų Komisija

ATEINA DIDYSIS
TAUTOS DAINIUS 
MAIRONIS

PAULIUS JURKUS

9 ~
Upės sriautas neša naujas lietu
viškas idėjas. Poetas pakiliai šau
kia:

Vyrai lietuviai, auštančią 
dieną

Mūsų nors sūnūs visgi išvys!
Griaukime amžiais užverstų 

sieną,
Norint gailėtųs jos beprotys.

Kas vakarykščio sapno 
ieškotų.

Tam labanakt galim 
užtraukti;

Svetimą rūbą kas dar 
nešiotų.

Tam nusibostų galo belaukt.

Nė vienas to meto poetas ne
sukaupė tiek jėgos ir taip 
vaizdžiai, taip ugningai nesufor
mavo tautinio atbudimo progra
mos. Tai padarė Maironis, todėl 
ir vadiname jį didžiuoju tautos 
dainiumi.

100 metų 
nuo jo pirmojo 
eilėraščio 
išspausdinimo

Po tokių iškilmingų ir ugningų 
posmų poetas vėl primena tautos 
praeitį. Ir ten buvo lietuviai, vy
rai milžinai, laimėję sunkias ko
vas prieš kryžiuočius.

Kai vaizdžiai jis tai papasakojo 
visiem gerai žinoma baladinio 
pobūdžio eilėraštyje: “Milžinų 
kapai".

Kur lygūs laukai.
Snaudžia tamsūs miškai.
Lietuviai barzdočiai dūmoja;
Galanda kirvius,
Kalavijus aštrius
Ir juodbėrį žirgą balnoja.

Kaip visa tai skamba, kaip 
lengva skaityti ir atsiminti. 
Eilėraštis ir virto daina ir iškelia
vo pas žmones iš bakūžės į 
bakūžę.

Kiekviena kova reikalauja 
aukų. Ir poetas jautriai išryškina 
šį momentą eilėraštyje “Oi ne
verk, motušėle".

Eilėraštyje jaučiama lietuvių 
dainų eleginė nuotaika. Iš tų dai

nų apie sūnelius, apie karužes, 
sugrįžusius žirgus be raitelio 
poetas jau sukonkretina kario 
auką ir ją įprasm ina. Kas liaudies 
dainose buvo lyg abstraktu — 
karužė, kulkelė, šoblelė, kažkur 
ten svetimoje žemelėje krito 
sūnelis, čia jau konkretu — tie 
kariai žūsta dėl Lietuvos laisvės. 
Ir poetas tai pavaizduoja pagau
nančiais vaizdais ir su dideliu 
jausmu.

Poetas pradeda kreipimusi į 
motušėlę:

Oi neverk, motušėle, kad jaunas 
sūnus

Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad. pavirtęs kaip ąžuolas girių 

puikus.
Lauks teismodienos paskutinės.

Tauta dainavo apie tėvynę, 
bet nebuvo taip sukonkretinta, 
kaip šiame Maironio eilėraštyje. 
Štai jaunoji generacija eina ginti 
tėvynės, ir yra tas parvirtęs 
ąžuolas, kuris pastato didžiuo
sius pylimus nuo priešų. Jo auka 
stiprina tauty.

Antrame posme poetas prašo, 
kad ta motušėlė nelaužytų ran
kų. Dar jai liko sūnų. Iš jų gal 
liko ir tokių, kurie tėvynę praras. 
Gal tada jie ir verks, kad jau savo 
tėvynės nesuras.

Poetas plačiu panoraminiu 
vaizdu atidengia praeitį:

Ten už upių plačių, žiba mūsų 
pulkai;

Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam dan 
gaus •angelai
Vainiką iš deimantų pina.

Sis posmas yra labiausiai pa
veikęs Lietuvos karius, savano
rius. Poetas parodė praeitį ir taip 
įspūdingai bei pagaunančiai pa
sakė: kad už upių plačių žiba 
mūsų pulkai. Tai ne kokių dris
kių kariuomenė, tai g y v e n t i 
trokštanti kariuomenė, kuri pa
kelia ir drausmę ir turi jėgos 
siekti pergalės, Ir ką veikia tie 
pulkai? “Jie mylimą Lietuvą 
gina.”

Jaunas Maironio ir seni jo rankraščiai jo vardo muziejuje 
Kaune. Muziejus įrengtas jo gyventuose namuose. Nuotrauka 
daryta šių metų vasarą.

Čia poetas kalba labai tiksliai 
ir pagaunančiai. Ši eilutė skatino 
jaunuosius Lietuvos vyrus eiti ir 
ginti savo tėvynę.

Tai gražieji ir didieji Lietuvos 
pulkai. Ir kai žūsta karys, jis 
žūsta kaip didvyris, savo auka 
įprasminęs tautos gyvenimą. Tik 
tokiam kariui “dangaus angelai 
vainiką iš. deimantų pina”.

Daugel krito sūnų ir dar dau
giau priešo kraujo ten tekėjo, 
nes:
Vedė Vytautas ten didžiavyrių 

pulkus
Ir priešų sulaužė puikybę;
Už devynias mares, už tam

siuosius miškus.
Išvarė kryžiuočių galybę.

Ir tos garbingos karių aukos 
yra iškilmingai palaidojamos Vil
niuje, sostinėje, greta brolių 
milžinų. Ir jų dvasią priglaudžia 
Viešpats.

Eilėraštį baigia pirmojo pos 
mėlio pakartojimu.

To meto tautinio atgimimo 
spaudoje buvo nemaža eilėraš
čių apie Vytautą, jo žygius, apie 
žuvusius karius, bernelius, bet 
visi tie eilėraščiai yra užmiršti, 
išliko tik šis, nes sugebėjo sujau
dinti to meto skaitytoją, ypač 
jaunimą. Eilėraštis greitai virto 
daina. Kaip minėjau, jis buvo 
plačiai dainuojamas lietuvių ka
rių savanorių tarpe. Nepriklau
somos Lietuvos laikais jį dainavo 
su pasididžiavimu Lietuvos ka
riuomenės pulkai, suprasdami 
senovę ir patys jausdami kilnią 
aukos prasmę. Ta Lietuvos ka
riuomenė dainavo ir kitas Mairo
nio dainas, kareiviukai jas nusi
rašydavo į sąsiuvinius. Jie jau 
nežinojo, kas tas dainas parašė. 
Tos dainos jau buvo visos tautos, 
liaudies dainos.

Tai ir parodo, kaip Maironio 
poezija pataikė į laiko dvasią ir 
kaip uždegė tautą ir ją nuteikė 
didžiai tėvynės meilei. Ir visa tai 
Maironis parašė prieš 90 metų, 
kad tauta augtų ir stiprėtų.

(Rus daugiau)
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LIETUVIO JTAKA

— Lietuvių Katalikų Susivie
nijimo 70-tas seimas, kuriame 
bus atšvęsta ir organizacijos 100 
metų gyvavimo sukaktis, vyksta 
VVilkes Barre, Pa., rugpjūčio 14 
- 17. Šia proga ir pereito seimo 
nutarimu visiems organizacijos 
nariams jau išmokėtas dividen
das, kuriam išleista daugiau kaip 
50.000 dol. Eina ir naujų narių 
vajus ir tiems nariams, kurie pa
daugins organizaciją naujais na
riais, bus duotas geras atlygini

šan

sam
mas.

— Kun. Jonui Kubiliui, SJ, 
birželio 25 sukako 80 metų am
žiaus. Gimė 1906 birželio 25 
Šerkšnių km., Mosėdžio valse., 
Telšių apskrity. Į jėzuitų vie- 
nuoiliją įstojo 1925 Olandijoje. 
1933 gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. Grįžęs Lietuvon moky
tojavo Jėzuitų gimnazijoje 1933

1937. Kunigu įšventintas 
Prancūzijoje 1940 liepos 9. Mon- 
trealyje parapiją lietuviams 
pradėjo organizuoti 1950.

— Moky tojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje, kuri bus 
rugpjūčio 17 - 24 Dainavoje, 
vpatingas dėmesys skiriamas 
priešmokykliniam ir namų auk
lėjimui. Danutė Dirvonienė 
skaitys paskaitą “Kalbos pristaty
mas priešmokyklinio amžiaus 
vaikams”, o D. Petrutytė — 
“Ryšys tarp dvasinio vaiko vysty 
mosi ir lietuvybės įsisavinimo .

—Akademinio Skautų
Sąjūdžio Šeimos savaitgalis — 
Studijų dienos įvyks rugpjūčio 
15 - 17 Dainavoje. Kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Rūta Udrie- 
nė ir fil. Jonas Damauskas kalbės 
tokiom temom: Etninės są
monės esmė ir įtaka organizacijų 
veikloje; Lietuvos krikšto įtaka 
šių dienų tautiniam sąmoningu
mui; PLB anketos duomenys, iš
vados ir jų įtaka organizacijoms.

— Los Angeles mirė a.a. Povilas 
Butkys, 55 metų amžiaus, birže
lio 26. Palaidotas iš Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios Glendale 
kapinėse Forest Lavvn. Nuliūdi
me liko žmona Birutė, dukra 
Vaidilutė Mikuckienė su šeima, 
duktė Vilija, sūnūs Linas. Algis 
ir Rimas.

— Prel. V. Bartuška palaimi
no Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje Los Angeles. 
Calif., Donos Augutės ir John 
Scola moterystę. Taip pat Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvo su
tuokti Rūta Seliukaitė su Steven 
VVroblicky. Jų moterystę palai
mino jų šeimų draugas kun. Jo- 
seph Battaglia.

— Lietuvių vyrų kvartetas. 
Los Angeles mieste vadovauja
mas muz. Aloyzo Jurgučio. su
rengė nemažai koncertų ir išlei
do “Tu man viena" plokštelę, ku
rios pardavė 1000 egzempliorių. 
Kvartetas jau įdainavo antrą plo
kštelę “Apie tave svajoju", ku
rioje įjungta muz. A. Jurgučio 
aranžuotos lengvo žanro dainos. 
G. Gudauskienės “Pabučiavi
mas" ir B. Budriūno “Tėviškė
lė”. antrosios plokštelės išleidi
mą parėmė tie patys mecenatai
— Kazimiera ir Antanas Mikala
jūnai. Kvartetą sudaro inžinie
riai Rimantas Dabšys, dr. Ema
nuelis Jarašūnas. Antanas Poli- 
kaitis ir Bronius Šiliukas. Susi
pažinimas su naująja plokštele 
įvyko rugpjūčio 3 Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Balsingieji 
inžinieriai vyks koncertinei ke
lionei Australijon, kur vyksta pa
tys padengdami kelionės išlai
das, o pelną skiria Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso reika
lams. Jų koncertai bus Sydney
— rugpjūčio 17, Adelaidėje — 
rugpjūčio 23 ir Melboum — 
rugpjūčio 24.

Lietuvio įtaka Baltuosiuose 
Rūmuose buvo pastebėta ko- 
himnisto Jack Anderson. Ko- 
lumna tilpo ne tik “The Wa- 
shington Post 1986 liepos 28 
dienos laidoje, lx*t ir kituose 
didžiuosiuose Amerikos laik
raščiuose. Kiek žinoma šio gar
saus žurnalisto kolumną spausdi
na 120 laikraščių.

Iškaipą iš Nevvark, N.J., ei
nančio laikraščio "Star Ledger“ 
liepos 28 dienos numerio at
siuntė K. Staknys iš Kearny, NJ, 
už ką jam dėkojame.

Diuxlame to straipsnio 
trauką.

Reagano administracijos
ty kiai su JAV žy dų vadais yra la
bai blogi. Kai kurie žydai net 
tvirtina, kad šiuometis žydų rei
kalų vedėjas Baltuosiuose 
Rūmuose Max Green yra Lino 
Kojelio pav aldinys. Gi Linas Ko
jelis yra JAV lietuvis, kuris yra 
užgavęs žy dų vadus. Kojelis yra 
stiprus Ry tų europiečių grupių 
rėmėjas, o šios grupės spaudžia, 
kad būtų panaikinta Teisingumo 
departamento nacių medžiojimo 
įstaiga OSI. Šie Rytų europiečiai 
tvirtina, kad sovietų KGB ap
gaudinėja OSI įstaigą, kiek tai 
liečia naturalizuotų amerikiečių 
persekiojimą įtariant juos kola- 
lx>ravimu su naciais.

Patrick Buchanan, prezidento 
Reagano asistentas komunikaci
jos reikalams išreiškė savo nepa
sitenkinimą dideliu žydų spaudi
mu. kai pereitais metais prezi
dentas s y ko j Vokietiją ir padėjo 
vainiką karių kapinėse. Jis taip 
pat nepatenkintas žydų spaudi
mu taip vadinamoje nacių 
medžioklėje.

Žydų vadai yra susirūpinę au
gančia Kojelio įtaka Baltuosiuose 
Rūmuose. Nėra įr<xlymo, kad 
Kojelis būtų anti-semitas, tačiau 
jis yra sudaręs sąlygas Rytų euro
piečių grupėms pitsiekti pačius 
aukščiausius Baltųjų Rūmų 
sluoksnius, o tos grupės buvo 
nuspalvintos anti-semitizmu.

Žydai bijo, kad ekstremistai 
šiose europiečių grupėse įgaus

Reagano administracijoj pasi
tikėjimą ir nacių medžioklės 
įstaiga OSI bus panaikinta. Ir da
inų- žydai neturi pakankamai įta
kos Baltuosiuose Rūmuose, kad 
galėtų tą savo rūpestį tinkamai . 
pristatyti.

Taip baigiasi Jack Anderson 
kol tunuos santrauka.

Padumtame ir viso straipsnio 
kopiją anglų kallx>je.

ĮDOMUS PASIŪLYMAS

VVhite House

turning off 

Jewish groups
Ne Administration has tried harder to 

court the Jewish communnv than Ronald 
Reagan s—with less suecess fcvery time the 
White House tries to pateh things up it seems 
to do the vrong thing. with the result thai 
relations between the Administration and 
American Jewish leaders are bow at rock 
bottom.

The latest affront to Jevish senstivity 
is a pip The White House Office of haison 
vith Jevish groups has been dovngraded. 
What's vorse. in the eyes of some Jews. is 
that the eurrent White House “Jewish af
fairs' man Mas Green, is actually subordi- 
nate to Linas Kojelis, a Lithuanian-American 
who has oftended Jewish leaders.

Kojelis is a strong advocate of Eastem 
European ethnic groups that have urged the 
dissoluūon of the Justice Department s Nazi- 
huntmg Office of Special Investigations. They 
charge that the Office is a čupe of the Soviet 
KGB m the prosecution of naturalized Ameri- 
cans accused of participating ir. the Nazi Hol- 
ocaust of World War II

It didn't used to be this way Green’s 
predecessor as Jewish liaison. Marshall 
Breger, held the title of specia’ assistant to 
the president Kojelis was thei. at a tower 
level in the White House peckmg order as 
associate director of the Public Liaison Of
fice in charge of ethnic groups

Then lašt year, the liaison office chief. 
Linda Chavez. reorganized the setup to efarti- 
nate ali ethnic representatives. including 
Breger. He and Kojelis were named co-chair- 
mer. of the new Foreign Affairs 'Defense Di- 
vision. In practice. both conunued te handie

P. Buchanan pastangomis žy
dų įstaiga Baltuosiuose Rūmuo
se buvo nustumta žemyn, o Ko
jelis pereitą rudenį buvo paaukš
tintas į užsienio reikalų ir gyny
bos sky riaus direktorius Baltuo
siuose Rūmuose ir specialius 
prezidento Reagano asistentus. 
Tokį titulą anksčiau turėjo žydų 
atstovas. Dabar jį turi Kojelis ir 
tokiu būdu žydų atstovas Green 
yra Kojelio pavaldinys.

2
Jack 
Anderson

etery- contauung graves oi SS men, Buchanan 
scnbbied on a notepad: *Too much Jewish 
pressure.”

Buchanan and Chief of Staff Donald 
Regan decided to eliminate the Jewish af- 
fairs Office. To their surprise, they cot sup- 
port from several Jevish leaders and the Is 
raeliEmbassy

No ten than Gerald Kraft, prešdent of 
B’nai B rith International, sent President 
Reagan a btant letter arging that the Jevish 
liaison Office “be aboiisbed and not filted ” 
He explained that the Jevish commonity “is 
not a monolith” and contended that the Office 
vas “counterproductive and, occasionally, 
dama^ng.**

Bot other Jevish leaders ob jected vhen 
Breger vas Idcked upstairs and out of the 
White House. Vice President Bust inaisted on 
keeping the Jevish Office, and Regan and Bu- 
chanan backed dovn.

Bat Buchanan, vho has publiely de- 
nounced the prosecution of alleged Nazi war 
chininais as “Orvellian and Kafkaesque.” 
vas determined to dovngrade the Jevish 
liaison Office and enhance the liaison vith the 
other ethnic groups.

So vith Buchanan as his “rabbi,” Kojelis 
vas made director of the Foreign Affairs/ 
Defense Division lašt fall. When Chavez left 
to nm for the Senate nomination in Mary- 
hnd, Kojelis becatne acting director of the 
Public Liaison Office. He vas given the title 
once held by the Jevish liaison officer: Spė
riai assistant to the president Green is nis 
soberdinate.

Faced with the groving influence of Ko
jelis at the White House, Jevish leaders— 
ertu those vho had velcomed the idea at 
abobshing the Jevish liaison Office—are dis- 
nayed. Theie is no evidence that Kojelis 
hinuelf is anu-Semitic, būt he has provided 
entree to the highest circles of the Reagan 
Administration for Easterr, European refu- 
geepoups

Apie garsųjį lietuvį, Kauno 
“Žalgirio” krepšinio žvaigždę, 
daug rašyta Europos laikraščiuo
se ir mūsų spaudoje. Per Geros 
Valios Žaidynes, kurios buvo 
transliuojamos iš Ispanijos buvo 
proga jo aukštą žaidimo klasę 
stel>ėti televizijoj.

Dabar Times-Union laikrašty
je, Rochester, N.Y., rašoma, kad 
Rochesterio gyventojas Paulius 
Klimas pasiūlė save būti kultūri
nio pasikeitimo objektu. Sutinka 
vienus metus gyventi Sovietų 
Sąjungoj, kad būtų išleistas Ar
vydas Salx)nis žaisti krepšinį vie
ną sezoną Louisiana State Uni
versity komandoje.

Paulius Klimas yra 26 metų 
amžiaus. Jis yra mokytojas ir 
rašytojas lituanisto prof. Antano 
Klimo sūnus. Paulius Klimas su
tinka dėstyti anglų kalbą arba net 
studijuoti sovietinę ideologiją 
Vilniaus Universitete.

P. Klimas šį projektą pasiūlė 
Louisiana Universiteto krepši
nio treneriui Dale Brovvn. Tre
neris Brovvn pareiškė, kad domi
si šiuo pasiūlymu ir kad Klimas 
jam padarė gilų įspūdį kaip idea
listas ir kaip asmuo, kuris taip 
didžiuojasi savo lietuviška kil
me.

Jei sovietai nenorėtų Klimo, 
tai jis pasisiūlė gyventi metus

>y anti-Se- 
mitišm

The Jewish community tears that the 
eitremisis in these groups wi!l gam credibili- 
ty within the Administration. and their goal 
ai abohshmg the Nan-hunung OSI will be ac- 
complished And there is now no One with the 
ckxit that Bregcr once had to explain Jewish 
concems at tht White House

kaison duties as they had prevmusly Bregpr 
to- Jews. Kojelis Lr other eihnir.'

Būt Breger s aggressive tacties wert not 
appreciated by ceriam eiements in the White 
House stati that resented the specia! statu- 
accorded Jeuish ieaders and their advice 
Chiet among these was commurucauens 
director Patrick Buchanan. During the con 
troversy over Presiden1 Reagans wreath 
lav.ng visit lašt year ai a West German crin-

J Jack Andersono daromus Li
nui Kojeliui priekaištus “The 
VVashington Post” August 4. 
1986 “Letter to the Editor" sky
riuje duotas L. Kojelio atsaky 
mas. kurį irgi spausdiname.

The Kojelis Family

Record
toThe purpo^e of this letter is 

correct the three mest gbring false-

Smurto sukaktį prisimenant
atkelta iš 3 psl.1

pripažino Lietuvos interesus 
Vilniaus teritorijoje. Vokietija 
tada rengėsi karui su Lenkija, tai 
ir tikėjo, kad Lietuva bus są
jungininkė ir puls Lenkiją, 
norėdama atsiimti Vilnių.

Slaptame protokole kalbama 
ir apie naujas sienas Lenkijos te
ritorijoje.

Protokolas buvo laikomas 
griežtai slaptai.

Įvykiai karo metu
Taip 1939 rugsėjo 1 prasidėjo 

Antrasis pasaulinis karas. Vokie
tija užpuolė Lenkiją. Vokietija 
labai greitai sutriuškino Lenkiją, 
Varšuva kapituliavo rugsėjo 27. 
Lietuva gi nepuolė Lenkijos. 
Vilniaus krašto neatsiėmė jėga.

Tada rugsėjo 27 vėl nuskrido 
Riblventropas į Maskvą, vėl pasi
rašė naują sutartį.

Antras slaptas protokolas pa
sirašytas Maskvoje 1939 rugsėjo 
28. Čia Lietuva jau perleidžiama 
Sovietų Sąjungos įtakos sferai. 
Nubrėžta ir nauja linija, pagal 
kurią Suvalkija priskiriama Vo
kietijos įtakos sferai. (Vėliau už 
Suvalkiją Sovietai turėjo Vokie
tijai sumokėti per milijonądol.)

Tų pačių 1939 metų spalio 3 
Vokietijos ambasadorius Mask
voje von Schulenburg pasisako, 
jog. jo nuomone. Vokietijos su
sitarimas buvęs padarytas ta 
mintimi, kad Lietuva būsianti 
inkorporuota į Sovietų Sąjungą.

Kų tai reiškia?
Abi sutartys buvo pasirašytos 

tada, kai Pabaltijo valstybes 
buvo dar nepriklausomos, dar jų

vyriausybės funkcijonavo. Jau 
tada dvi grobuoniškos pajėgos 
dalijosi Lietuvą ir visą Rytų Eu
ropą. Tai buvo 
smurto aktas.

Paktas ir rodo 
Sovietų Sąjungos
smurtu v eržtis ir užgrobti. Todėl 
pakto ir dabar niekas neskelbia 
Sovietų Sąjungoje, nes jis ten 
nepopuliarus, gali kiršinti žmo
nes prieš valdžią.

šlvkščiausia'

grobuoniškus 
tikslus, visur

Kylys sąjūdis
Jau ne kartą buvo dane rašyta 

pasaulio spaudoje apie šį begė
dišką smurto paktą, šiemet gi or
ganizuojamos demonstracijos. 
Senatorius Alfonse M. D Amato 
ir rašo, kad Adolfas Hitleris ir 
Juozas Stalinas sudarė sutartį 
kuri pakeitė Europos veidą. “Si 
sutartis tai yra tamsiausias mūsų 
istorijos perimlas .

Organizuoja, kaip minėta, są
jūdis. pasivadinęs Black Riblxm 
Jis kviečia tą dieną nešioti juodus 
kaspinus, kad visiems primintų 
smurto dieną, kada buvo pa
smaugta Pabaltijo valstybių ne
priklausomybė

Š a u kia ina s nu it i n gri s
Nevv Yorke šio pakto sukaktie'' 

proga mitingas bus rugpjūčio 23. 
šeštadienį. 11 vai. r. Dag Ham- 
marskjold Plaza, priešais Jungti
nes Tautas. Manhattane. Visi 
prašomi dalyvauti ir pareikšti so
lidarumą su pavergtomis tauto
mis. Mūsų pareigi parodyti pa
saulini. kad jų neužmiršome.

kinu- \isj’

X

Arvidas Sabonis ir JAV 
krepšinio komandos pažiba 
Tyrone Bogues.

Louisianoj ir padėti Saboniui gy
venant svetimam krašte.

A. Salx>nis straipsnyje kelis 
kartus pristatomas kaip geriau
sias pasaulyje neprofesionalus 
krepšinio žaidėjas. Taip pat rašo
ma, kad žinomas protestantų ku
nigas Norman Vincent Peale 
kreipėsi į prezidentą Reaganą 
Sabonio reikalu, o Louisianos 
krepšinio treneris Broun tikisi 
pasimatyti su Gorbačiovu ir su 
juo pasikalbėšti perduodant jam 
Klimo pasiūlymą.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
MINĖJIMAS FLORIDOJE

derson’s edumn of July 28.
First, as reganfe the Office of Special 

Jnvcsligation: this admintstration's poli- 
cy is to hunt dovn Naa war criminah 
and hring them to justice. I fully sup- 
port this polky. East European Ameri
can and other organizations with which 
I have discussed OSI do not ask for the 
abolition of OSI. Tliey have been argu- 
ing only that the accused should re- 
ceive dtie process onder crimmal proce- 
dures and be tried m a country that 
r**spects civil and legal rights.

In addition I have never had, and 
nevnr will knenvingly matntam, any con- 
•act—let alone provide any kind of 
entree to the VVhite House—to any 
racist or anti-Scmitic organization.

Finally, the artiele condudes w»th an 
tmfounded and backhanded shir: “įbėrė 
is no evid*nce that Kojelis himself is 
anti-Semitic.“ I am outraged and deeply 

hurt by this insėmation. During WorM 
War II my family fought in the anti-Nari 
resistance during the occupation of 
Lithiiania. For his anti-Naa acthrities, 
my fathev was imprisoned and tortur*d 
by the Gestapo for seven months.

The Kojelis family tradition of ac- 
trvety opposmg ertrermst persecutrnn 
of innocent peoples continues in Ameri-

ii tnarch on Šitokie, Illinois, my sHter

the Naa headųuMters, an erent that s 
on pnblic record. In 1980 I was ar- 
rested for chaining mynelf to the Soviet 
Embassy. m part to protert the So*iet

My own and my famify’s r*cord m 
ftghting intolerance and totalitarian op- 
pr’psrion, whether of the right or Ht, «* 
dear. I Mand on that record.

LINAS KOJELIS

Wash»nffton

Raginame ir kitus, pastebėju
sius lietuviškus reikalus liečian
čius straipsnius didžiojoje spau
doje. persiųsti redakcijai.

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei Šventų dienų, nei 
atostogų!

JAV Senatas ir Atstovų Rūmai 
1959 liepos 6 ir 9 vieningai 
priėmė rezoliuciją įvesti “CAP
TIVE NATIONS WEEK”. Pa
gal rezoliuciją prezidentas Ei- 
senhovver liepos 17 dienos at
sišaukimu paskelbė, kad ateityje 
liepos trečioji savaitė bus skirta 
Pavergtoms Tautoms.

Lietuvių tauta, būdama tarp 
pirmųjų Lenino-Stalino vergų 
išniekintų bei nuteriotų aukų, 
dažnai užmiršta tą reikšmingą 
minėjimą. Victoria Jacobson, 
pereitos kartos lietuvaitė, su
telkė kelis šimtus įvairių tauty
bių atstovų Vakarų Floridos dai
liame kampe — Treasure Island 
liepos 19 “Captive Nations” 
laisvės idėjai stiprinti ameri
kiečių tarpe.

J miesto Community Center 
atvyko eilė apylinkės įžymybių. 
Minėjimo programos vyr. vado
vu buvo parinktas John VVilson 
ABC populiarus bei mėgiamas 
pranešėjas ir korespondentas, su 
žmona Mary, įžymia dainininke, 
kuri atliko solo dainavimus.

Eilę metų buvusi St. Peter- 
sburg burmistre Corrine Free- 
man, seniai žinoma lietuvių 
bičiulė, perskaitė Floridos gu
bernatoriaus Bob Graham atsi
šaukimą, skirtą Pavergtų Tautų 
Savaitei. Gerai paruoštą prakal
bą pasakė 6-to Kongreso Distrik- 
to Rūmų Atstovas C.W. “Bill” 
Young (resp.), kurioje jis ypač 
reikalavo — visuotinam pritari
mui — stiprinti JAV karinį pasi
ruošimą prieš Sov. Sąjungą. Lie
tuviams gerai pažįstamas Trea
sure Island burmistras VValter 
Stubbs linkėjo sovietų okupacijų 
pabaigos ir buvo ypač patenkin
tas Victoria Jacobson sušauktu 
minėjimu “jo mieste”. Atstovų 
Rūmų Bilrakis’ pavaduotoja per
skaitė jo prakalbą. Po to du kan
didatai į Floridos Valstybės Ats
tovus — resp. Diek Deeb ir 
dem. Pat Bailey (kilusi iš dviejų 
rusų tėvų) — reikalavo laisvės 
Pavergtoms Tautoms.

Programos vadovas John Wil- 
son pristatė pavergtų tautų 
kalbėtojus ir tautybių dalyvius 
minėjime šia tvarka: Afganistaną 
— dr. Q. Mojidede, Kubą — 
Enrigue Cotera, Estiją — Henn 
Rebane, Latviją — Skaidrite 
Princis, Lietuvą — Harry Pet
raitį. Lenkiją — Wallace West 
ir Ukrainą — Marion Senyk.

Daug dėmesio buvo skirta af-

ganams: jie yra paskutinė komu
nistinės ekspansijos auka ir jų 
laisvės kova prieš sovietų žudi
kus vis dar nėra palaužta. Lais
vųjų afganų vadas J.A. Valsty
bėse dr. A. Mojidede ir jo pava
duotojas ilgokose kalbose nusakė 
sovietų nežmoniškus žiaurumus 
afganų žemėse.

Vietiniai lietuviai sudarė 
minėjime arti trečdalio visų da
lyvių. Jų atstovas Harry S. Pet
raitis pasakė gana trumpu, “ne
triukšmingą prakalbą prieš so
vietų okupantus.

Pagrindinis kalbėtojas Robert 
Miller iš Atlanta (Georgia) yra 
plačiai žinomas antikomunistinis 
veikėjas, kalbėtojas ir rašytojas. 
Savo ilgoje kalboje R. Miller iš
vadino sovietų komunistus bei jų 
pasekėjus visais galimais var
dais, kurie yra taikomi ar tinka 
tautų naikintojams. Faktų pa
remtoje kalboje R. Miller su
minėjo pavardes eilės Kongreso 
narių, kurie veikia už taikų su
gyvenimą” ar “draugystę” su So
vietų Sąjunga. Buvo pasiūlyta 
kuo greičiau pastatyti JAV sos
tinėje “Captive Nations didžiu
lį paminklą. R. Millerreikalavo 
tuoj pat'pradėti rinkti aukas su 
pradiniu įmokėjimu ne mažiau, 
kaip S 20. Pagal R. Miller stambi 
suma susidarytų, nes JAV gyve
ną 6 milijonai gyventojų, kilusių 
iš Pavergtųjų Tautų, jų tarpe 2 
milijonai ukrainiečių.

Victoria Jacobson yra didingas 
pavyzdys, kiek energinga lietu
vaitė kad ir vėlokame amžiuje — 
gali nuveikti “nesavų” tautybių 
tarpe savos tautos kelyje į laisvę.

Vi. Žilinskas

— Prof. dr. Romualdas Kašu
bą, Director of Graduate Pro- 
grams, College of Engineering, 
Cleveland State University ir 
mechaninės inžinerijos profeso
rius yra paskirtas dekanu, Colle
ge of Engineering Technology, 
Northern Illinois University. De 
Kalb. Illinois. Dr. R. Kašuba 
naujas pareigas perėmė birželio 
mėn. Profesorius R. Kašuba yra 
apdovanotas atžyniėjimais ir 
įtrauktas VVho is Whoin Ameri
ca Yra atspausdinęs eilę* straips
nių konstrukcijų met<xiikox. 
mašinų dinamijos ir Itnmpiuterių 
naudojimo srityse. DaK'vavęs su 
paskaitiimis Danijoje. Kinijoje, 
Japonijoje ir kt.
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MAŽO ĮVYKIO 
DIDELIS JUBILIEJUS

Šiemet rugpjūčio 18 sukanka 
50 metų no to laiko, kai Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys at
vyko iš Lietuvos į Ameriką. Ne
didelis tai įvykis, kad penkios 
jaunos mergaitės, pasipuošusios 
vienuolišku kuklumu, išlipo iš 
laivo į Amerikos krantų tarp 
tūkstančių kitų ateivių. Tačiau 
koks šviesus jų lietuviškai krikš
čioniško apaštalavimo jubiliejus! 
Koks milžiniškas dvasinis, kul
tūrinis ir tautinis turtas jų su
krautas per šį pusšimtį metų!

Tų dienų atvykusios seselės 
Augustina, Aloyza, Apolonija, 
Consolata ir Tarcizija netrukus 
susilaukė dar keliolikos vienuo
lių, atvykusių iš Lietuvos. 1940 
metais įsteigtas šio vienuolyno 
novicijatas Thompsone, CT, ka
dangi tada Lietuvoje jau pra
sidėjo sovietinė tikėjimo “lais
vė . Amerikos lietuvaitės, įsi
jungiančios į šių seselių šeimų, 
nebegalėjo vy kti į Lietuvų ruoš
tis savo pašaukimui.

Taip jų šeima augo, bet nieka
da nebuvo labai gausi. Tačiau jų 
darbščių rankų ir Kristų myli
nčių širdžių įnašų galėjome rasti 
ir Marian Hills. IL., ir Dainavoj. 
MI, ir Montrealyje ir Toronte, 
ne tik Thompsone ir Putliame. 
CT. ar Neringoje. \T. Jų veikla 
gerai žinoma visiems šio krašto 
lietuviams ne dėl to, kad jos dir
bo daugely vietų, bet dėl to. kad 
jų darbas pasiekė daugelį sričių, 
kurių tarpe kiekvienas lietuvis 
gali rasti savo rūpesčio aidų.

Nelengva susemti į kelis saki
nius visų šių seselių krikščioniš
kai lietuviškų apaštalavimą — ne 
žodžiu, bet darbo auka ir širdies 
plakimu —. nes jos veikė ne vie
nos. Visur su jomis buvo Kris-

taus meilė ir mūsų tautos tradi
cija, kurioje taip ypatinga vieta 
tenka krikščioniškam tikėjimui ir 
jo teikiamai gyveninio prasmei. 
Jų veikla yra taip savita, taip ori
ginali. kad lieveik neįmanoma 
rasti įprastų frazių, tinkamai iš
reikšti ką jos nuveikė per 50 
metų šiame krašte.

Atvy kdamos į Ameriką, jos 
atvežė lietuviškų tradicijų, 
kultūros ir tikėjimo spindintį 
gintarą ir jį įjungė į šio krašto 
didingą daugelio tautų kultūros 
mozaikų. Jos sugebėjo įjungti 
savo gintarų tikrai puikiu deriniu 
su šia nuostabia daugiakultūrine 
mozaika ir kartu išlaikyti jo lietu
višką charakterį, kuris šviečia ir 
mūsų tautinėm tradicijom ir ti
kėjimo nepalyginamąja prasme 
gyvenime ir mūsų istorijoj. Ne 
veltui, mūsų popiežius Jonas 
Paulius II, siųsdamas seselėms 
palaiminimą šio jubiliejaus pro
ga. pabrėžė, kad jis dėkoja Die
vui už tai. kad jos liko ištikimos 
savo tautininėms tradicijoms.

Pagaliami nėra nė reikalo ban
dyti keliais žodžiais išsaky ti bent 
pačius šviesiausius seselių veik
los spindulius, nes visi nuolat 
girdime jų darbų s u k u r t o 
krikščioniškai lietuviško varpo 
skambėjimą šiame krašte ir toli 
už jo ribų. Per šiuos 50 metų jau 
kelios dešimtys tūkstančių lietu- 
\ ių yra aplankę seselių sodybą ir 
ne tik matę, bet ir pasinaudoję 
jų apaštalas imu. kurio esmė yra 
ne pamokslauti, bet dalyti 
meilę, taip kaip ir Kristus yra 
pagydys daug daugiau ligonių, 
netgu pasakęs pamokslų.

Daugelis mūsų esame papuo
šę savo gyvenimą seselių apaš
talavimo spinduliais. Vieni esa-

MALDOS DIENA UZ LIETUVĄ
Lietuvių Katalikų Religinė 

Šalpa. Lietuvos vyčiai ir Šiaurės 
Nevv Yorko valstybės lietuvių 
parapijos bei organizacijos visus 
kviečia į metinę Maldos Dienų 
už Lietuvą sekmadienį, rugpjū
čio 24. Šiaurės Amerikos Kanki
nių Šventovėje (Shrine of the 
North American Martyrs) Au- 
riesvillę, Nevv Yorko valstybės 
šiaurėje.

Bus išstatyta įdomi kenčian
čios Lietuvos paroda.

1 vai. popiet iliustruotų prane
šimų apie vėliausius įvykius Lie
tuvoje padarys Lietuvių Infor
macijos Centro vedėja Gintė 
Damušytė.

2 vai. gražioje gamtoje kun. 
kleb. Juozas Grabys praves 
“Okupuotos Lietuvos Kryžiaus 
Kelių . Iš Sibiro Maldaknygės 
bei Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos bus apmųstyta Kristaus 
kančia. Po to palaiminimas Svč. 
Sakramentu.

3 vai. rožančiaus procesija nuo 
kankinių kalno į bažnyčių, už 
Lietuvų.

4 vai. Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. atšvęs Eucharistijų, kurių 
visi kunigai yra kviečiami konce- 
lebruoti (.prašome koncelebruo- 
jančius kunigus atsivežti savo 
albų ir stulų).

Pamokslų lietuviškai ir angliš
kai pasakys Kunigų Vienybės 
pirmininkas Sv. Petro lietuvių 
parapijos klebonas, kun. Alber
tas Kon tautas.

Amsterdamo lietuvių choras 
giedos.

Greta šventovės yra moder
niška valgykla.

Pirmas atlaidų tikslas: malda 
už kenčiančių-kovojančių Lietu
vų.

Antras tikslas: moralinė para
ma mūsų broliams ir sesėms Lie
tuvoj. kuriems radijo bangomis 
bus pranešta apie Maldos Dienų 
Auriesville.

Visi kviečiami atsivežti po lie
tuviškų kry žių ar koplyaėlę. ir jų 
nešti Kryžiaus Kelio metu, ir dar 
pastatyti prie altoriaus mišių 
metu, jas atsiimant po pamaldų.

me praturtinę savo vaikų sielas, 
atveždami juos į seselių vedamas 
stovyklas apgyvendindami jų 
tvarkomam liendrabuty. Prie 
mūsų jaunimo auklėjimo daug 
prisidėjo ir jų leidžiamas laik
raštėlis Eglutė irįvairios knygos, 
skiriamos mūsų mažyliams.

Kiti seselių spaustuvės darbai 
taip pat daug yra prisidėj prie 
lietuviško gyvenimo Amerikoje. 
Prisiminkim tik, kad kiekvienų 
sekmadienį, atvykę mišioms į 
lietuviškų bažnyčią, visi skaito
me seselių spaustuvėj atspaus
dintas mišių maldas.

Ne tik jauninioauklėjime turi
me didelį seselių įnašų. Galime 
taip pat džiaugtis, kad daug 
mūsų vyresniųjų suranda seselių 
meilės gaivinamų pavėsį savo gy
venimo saulėlydy.

Per visų seselių veiklos laiko
tarpį tūkstančiai mūsų esame 
radę paguodos ir padrąsinimo 
seselių ruošiamuose susikaupi
muose ir konferencijose, dar kiti 
praturtėjome, apsilankę Putlia
me ir pajutę lietuviškų seselių 
vaišingumų, nuspalvintų jų nuo
širdumu, kuris yra Kristaus 
meilės aidas jų širdyse. Juk. 
kiekvienas, kas aplanko seseles 
Putname atvira širdim, pasijunta 
tartum atvykęsįsavo šeinių, nors 
jis būtų ir tik pirmų kartą čia at
siradęs.

Aplankę seseles ir su jom pa
bendravę. galime gyvai pajusti, 
kad gyvenimo laimė nėra sudėta 
iš kasdieninio trupančių džiaugs
mų ieškojimo, bet iš mūsų buvi
mo tikslo ir prasmės. Juk artojo 
džiaugsmas nėra po žagre byran
tys grumstai, bet būsimo der
liaus auksinės varpos, ir tapytojo 
laimė nėra teptuku sklaidomi 
dažai, bet jo žvilgsnis į savo dar
bo vaisius.

Nors ir visi bėgame savo gyve
nimo takeliu, ieškodami blizgan
čių akmenėlių savo turtui su- 

~~ krauti, bet pažvelgę į seselių 
. darbo rezultatus, galime pama
tyti. kaip daug didesnis yra jų 
sukrautas gyveninio lobis už visų 
mūsų skubėjimo rezultatus.

Todėl mums seselių darbo ju
biliejaus minėjimo tikslas yra ne

Simas Kašelionis, ilgametis 
Chicagos gyventojas, sulaukęs 
75 metų amžiaus, mirė liepos 16 
St. Petersburge, Floridoje. Apie 
staigių jo mirtį pranešė Ona Bin
kienė, pas kurių velionis gyveno. 
S. Kašelionis buvo pašarvotas 
Petkaus Marųuette koplyčioje. 
Simas Kašelionis buvo ilgametis 
“Dirvos” novelių konkursų me
cenatas ir dailiosios literatūros 
rėmėjas. Laidotuvėmis rūpinosi 
Korp! Neo-Lithuania, kurios 
mecenatas velionis buvo daugelį 
metų.

Califomijos gubernatorius George Deukmejian su Vytautu 
Vidugiriu, kuris vadovavo Memorial dienos programai Los 
Angeles mieste.

LOS ANGELES, CALIF.

Vytautas Vidugiris, aktyvus 
LB narys, buvęs vyr. skautinin
kas, aktyviai reiškiasi Los Ange
les Amerikos legijono 24-tame 
distrikte.

Šioj organizacijoj ne tik akty 
viai dalyvauja, bet jau kelinti 
metai vadovauja Memorial die
nos minėjimams, kurie vyksta 
Los Angeles veteranų karių tau
tinėse kapinėse.

S.m. tos dienos minėjime, ku
riame daly vavo Califomijos gu-

bernatorius George Deukme
jian ir eilė kitų aukštų svečių, 
visai programai vadovavo Vytau
tas Vidugiris.

Programos metu himnus ir ki
tas giesmes atliko Antanas Poli- 
kaitis.

Už sklandžiai pravestą ir gerai 
suorganizuotą programą Vytau
tas Vidugiris susilaukė gražių 
padėkos laiškų iš Veteranų admi
nistracijos ir gubernatoriaus.

SESELIŲ KAZIMIERIEČIŲ IŠKILMĖS

Sv. Kazimiero seserų motiniš
kame vienuolyne. Chicago. III., 
rugpjūčio 16 dešimt seselių 
minės 50, o viena — 25 metų 
vienuolinio gyvenimo sukaktis. 
Šventės minėjimas prasidės iš
kilmingomis mišiomis bei apei
gomis seserų koplyčioje 10:30 
vai. rvto.

Pamaldose dalyvaus vyskupas 
Vincentas Brizgys, ceremoni
joms vadovaus kun. Stanislovas 
C. Gaučias. Mišių celebrantas 
bus kun. Danielius Staniškis. Su 
juo koncelebruos kunigai: Vin
cent Bumeli, OSA, Richard Ca- 
lek. Pranciškus Kelpšas, Jonas 
Kuzinskas, Alfonsas Micka. 
MIC, Vyto Mikolaitis, Antanas 
Pnchenski, VVilliain R. Sullivan, 
OSA, Anicetas Tamošaitis, Anta-

vaski.
Pamokslą pasakys kun. Wil- 

liam J. Zavaski.
Vargonininkė ir choro vedėja 

— sesuo Teresė Papsis. giedos 
Šv. Kazimiero seserų choras.

Auksinį jubiliejų mini šios se
selės: Roniana Dobrovvolsky, 
Thomasine Simonaitis, Edvvarda 
Burdulis, Celina Zaikis. Alek
sandra Gustaitis, Marija Lam- 
lierta Novetske. Catherine Ma
ne Petrikas, Frances Debulski, 
Generosa Stakauskas, Marija 
Klopa Macelis. (Amžinybėje 
garbina Viešpatį Amabilis Už.da- 
vinis, Apolinara Kukauskas).

Sidabrinį jubiliejų mini sesuo 
Juline Rėvas.

Sveikiname mielas Jubiliates'
K.S.I.

vien tik jas pasveikinti, padėkoti 
už jų darbų ir pasidžiaugti to dar
ini rezultatais, bet dar labiau tin
ka -što jubiliejaus šviesoje pa
žvelgti į savo praeitį ir ypač į 
ateitį — kuriuo keliu galėsime 
įprasminti savo buvimų?

C. Masaitis

J. GLIAUDOS “AGONIJA 
ANGLIŠKAI

Kūrybingo ir žymaus rašytojo 
Jurgio Gliaudos knyga “Agonija 
lietuvių kalba ėjo su dideliu pa
sisekimu. Knyga vaizduoja, kaip 
buvo Lietuva okupuota. Jos pir
moji laida pasirodė prieš kelioli
ka metų.

Tada jau kilo sumanymas ją iš
versti j angly kalbų, nes knyga 
liečia labai svarbius laikus ir juos 
vaizdžiai aprašo. Daug buvo kal
bėta ir tartasi, kol galų gale j ang
lų kalbų išvertė Jonas Zdanys.

Knygų išleisti tada pasišovė 
Manyland Books leidyklos savi
ninkas Stepas Zobarskas. Jis 
buvo gavęs ir paramos šiam dar
bui, jį sušelpė Liet. Saulių Su
pinga Tremtyje.

Stepas Zobarskas, nors ir dels
damas, besirūpindamas kitais 
leidiniais, vis dėl to knygos išlei
dimų pastūmėjo. Jis surinko, su
laužė, parengė spaudai. Tačiau 
ir tada dar vis neturėjo sųlygų 
išspausdinti. Belaukdamas jis 
pats mirė 1984 birželio 9.

Tada iniciatyvos ėmėsi Liet. 
Saulių Sąjungos Tremtyje pirmi
ninkas K. Milkovaitis. Jis kon
taktavo New Yorko šaulius. Šiaip 
taip velionio dukra surado spau
dai parengty knygų ir perdavė 
šauliams.

Dabar Saulių Sąjungos pirmi
ninko K. Milkovaičio iniciatyva 
knyga jau atspausdinta. M. Mor
kūno spaustuvėje Chicagoje. Iš
leista gražiai, skoningai, iš viso

turi 288 puslapius. Viršelį piešė 
P. Jurkus (viršelį jis buvo padaręs 
dar velioniui St. Zobarskui). 
Knyga tikrai lengvai skaitoma, 
gera dovana visiem draugam 
amerikiečiam. Dovana tikrai, 
prasminga, nes vaizdžiai nupasa
koja, kas nutiko Lietuvai anais 
1940 metais. Platina šauliai.

— “Pensininkas , JAV LB So
cialinių reikalų tarybos leidžia
mas biuletenis, liepos mėnesio 
ritlTneris išėjo iš spaudos. Jame 
yra n e m a ž a patarimų vyres
niems žmonėms sveikatos atžvil
giu, pensininkams teisinių ir 
praktiškų nurodymų. Biuletenį 
redaguoja Karolis Milkovaitis.

Dail. Valentinas Ramonis y ra 
paskirtas naujuoju Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus direk
torium. Jis yra baigęs Meno ins
titutų, studijas gilinęs Chicagos 
Meno institute. Meno akademi
joje ir Kansas universitete. Yra 
dirbęs Vincent Price meno ko
lekcijose, turėjęs nuosavų meno 
galerijų ir buvęs lietuvių jaunųjų 
dailininkų “Dailės grupės pir
mininku bei organizavęs Pasau
lio Lietuvių jaunimo kongreso 
meno parodų.

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

— Rita Bureikaitė iš Los An
geles nuo liepos pradžios dirba 
Baltuosiuose Rūmuose Wa- 
shingtone. Rita yra Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdy
bos ir JAV LB tarybos narė, atei
tininkų veikėja ir uoli spaudos 
bendradarbė. Šiais metais ji 
laimėjo Daužvardžio vardo jau
nųjų žurnalistų premijų. Ritos 
mamytė yra amerikiečių mokyk
lų meno mokytoja, o senelis 
Ignas Medžiukas, teisininkas, 
pedagogas, žurnalistas, LB Švie
timo tarybos paskirtas lituanisti
nių mokyklų inspektorium. Jis 
taip pat rašo ir “Darbininke”.

— Chicagos burmistras Ha- 
rold Washington pasky rė Dan
guolę Valentinaitę pilna nare į 
miesto Bendruomenių vystymo 
patariamąjį komitetų (Commu- 
nity Development Advisory 
Committee). Šis komitetas turi 
patariamąjį balsų skirstant lėšas 
per vadinamųjų Community De
velopment Block Grant progra
mų. D. Valentinaitės kadencija 
šioje tarnyboje prasidėjo liepos 
I ir baigsis 1987 gruodžio 31.

— Britanijos lietuvių diena — 
rudeūs sąskrydis — įvyks rug
pjūčio 23 Assembly Rooms, 
Market Place, Derby. Progra
mos ruoša rūpinasi Kultūrinės 
veiklos komisija, kuriai vadovau
ja Vida Gasperienė. Programų 

(atliks vietinės pajėgos ir estra
dinės muzikos menininkai Palti- 
nai iš Vokietijos.

— JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkui dr. Jonui Račkaus
kui pasiūlius, krašto valdyba 
Švietimo tarybos nariais patvir
tino: Juozą Masilionį, Pranę Ma- 
silionienę, Ramunę Račkauskie
nę, Stasę Petersonienę, Juozų 
Plačų, kun. J. Duobų, Nijolę 
Mackuvienę, V. Sparkytę, dr. 
Austę Vygantienę, R. Petersonų 
ir Reginą Kučienę. Švietimo ta
rybos patarėjais kviečiami B. 
Keturakis, M. Matulaitienė, Ig. 
Medžiukas, D. Bobelienė ir V. 
Bučmienė.

PASKUTINĖ 1986 METŲ KELIONĖ j LIETUVĄ

Nr. 8607 Gruodžio 20 — sausio 3, 1987 — Iš New 
Yorko $1,471.00

Kelionės maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dienų 
Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) Įskaito visas 
susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistlę, Įvairias 
ekskursijas ir daug kitų priedu.

Kelionės dalyviams bus parūpinami bilietai Į specia
lius naujametinius’spektaklius Operos Ir baleto teatre 
arba Filharmonijoje.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Kainos:

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.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

— Los Angeles dramos 
sambūris, kurio režisorius yra 
Petras Maželis, jau užsiregistra
vo dalyvauti teatro festivalyje, 
kuris įvyks Chicagoje lapkričio 
28 - 30.

G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR" lėktuvais

— Vliko-Eltos įstaigoje, Wa- 
shington, D.C., šią vasarą sta
žuoja Kanados lietuvaitė Moni
ka Spndaitė, šį pavasarį Toronto 
universitete baigusi politinius 
mokslus “Honours B.A.’ laips
niu. Spndaitė taip pat studijavo 
anglų literatūrų, prancūzų kalbų 
lx*i ekonominius mokslus. Ji 
priklauso prie Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos ir Toronto 
Universiteto Lietuvių Studentų 
Klulx). Pereitų vasarų Monika 
daly vavo Miko suruoštame Pa- 
baltiečių Taikos ir Laisvės Žygy
je Skandinavijoje. (E)

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Jonas Bielkevičius. Center- 
ville. Mass.. Andrius Maske- 
vičius. Euclid. Ohio. I žsakė ki
tiems: P. Račkauskas, Dorches- 
ter. Mass. — V. Gasporoniui, 
Australija. Sveikinam naujus 
skaity tojus ir dėkojam užsakyto
jams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 12 dol. At
naujinant — v įsiems 15 dol. me
tams.
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PARAMA VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOS BENDRABUČIUI

Vasario 16 gimnazija yra vie
nintelė lietuvių aukštesnioji mo
kykla laisvame pasaulyje. Šiuo 
metu joje mokosi jaunimas iš as
tuonių įvairių pasaulio kraštų. 
Bendras mokinių skaičius vis 
didėja. Vokiečių įstaigos tai stebi 
su tam tikru pasitenkinimu. Jie 
mato, kad gimnazija reikalinga.

Vokiečių vyriausybė skiria di
deles sumas gimnazijos bei 
bendrabučio išlaikymui — apie 
1 milijonlą DM per metus, kas 
sudaro du trečdalius visų reika
lingų lėšų.

Jie laukia, kad ir lietuviai pa
dengtų trūkstamas sumas, nes, 
jų nuomone, mokslo įstaiga tik 
tada verta paramos, kai ji yra 
pajėgi pati dalį išlaidų padengti

Ta pati sąlyga taikoma ir naujo 
bendrabučio statybos finansavi
mui. Statyba atsieis 3,5 milijonų 
DM. Baden Wurtembaro-Hes- 
seno valstybė ir Federalinė vy
riausybė paskyrė po milijonų
DM su ta sąlyga, kad ir lietuviai 
prisidėtų prie statybos, padeng
tų bent pusę milijono DM išlai
dų.

Norėdami užsitikrinti, kadta 
sąlyga bus išpildyta, jie reikalau
ja, kad lietuviai pirma išleistų 
savo pinigus, ir tik tada bus gali
ma naudoti vokiečių skirtas su
mas.

Gimnazijos dabar turimi iš
tekliai yra tik dalis reikalingos 
sumos. Vokiečių tai toli gražu 
nepatenkina.

Amerikoje yra susidaręs cent
rinis komitetas gimnazijai remti. 
Komitetui pirmininkauja Karolis 
Milkovaitis. Komiteto valdyba 
laiškais ir kreipiasi į visus lietu
vius, prašydama paramos —pa
dėti pastatyti gimnazijos bendra
butį. už bet kokių aukų iš anksto 
nuoširdžiai dėkoja.

Čekius rašyti: Vasario 16 gim
nazijai remti centrinio komiteto 
vardu ir siųsti komiteto iždi
ninkės adresu: Mrs. J. Sliažas- 
Biskis, P.O. Box911, Evanston, 
III. 60204.

-o-

Ir Darbininko laikraštis taip 

Į>at prašo visų savo skaitytojų pa
remti šių lietuviškų gimnazijų. Ji 
t ikrai labai reikalinga. Dabar joje 
mokosi nemaža jaunimo iš Ame
rikos. Visi jie grįžta didesni lie
tuviai, išmokę daugiau kalbų, 
geriau ir giliau susipažinę su Lie
tuvos istorija, literatūra, geriau 
išmokę ir lietuvių kalbų.

Tegu šios gimnazijos išlaiky
mas būna visų lietuvių rūpestis 
i r pareiga!

Lithuanian Heritage — Jig- 
savv puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Tautos šventė
Tautos šventės — rugsėjo 8- 

osios — minėjimas Bostone į- 
vyks rugsėjo 13. šeštadienį. 7 v. 
vak. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių klubo trečio aukšto salėje. 
M inėjimą rengia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
linkės valdyba.

M i nėji mo prelegentas bus Vy - 
tautas Rastoms. Meninę progra
mų atliks Montrealio šešiolikos 
mergaičių muzikalinis vienetas 
Pavasaris. Po minėjimo ir meni
nės programos vyks linksmava- 
karis.

LB apylinkės valdyba, plan
uodama minėjimų, stengėsi kad 
minėjimas ir jo programa pa
trauktų ir jaunimų.

Pavasaris sekmadienį giedos 
per 10:15 vai. mišias Šv. Petro 
bažnyčioje. So. Bostone.

PADĖKA
Dėkojame Brocktono bur-

mistrui, visų departamentų ve
dėjams, inžinerijos skyriaus 
bendradarbiams ir Glorijai Malo 
už surengtus pusryčius, dovanų 
ir išreikštus linkėjimus.

Dėkojame Brocktono lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos chorui 
ir jo pirmininkui J. Baškauskui 
už surengtas išleistuves, gražių 
juostų ir linkėjimus. Dėkojame 
LRK Moterų S-gos 15 kp. valdy
bai už dovanų ir A. Sužiedėlienei 
už linkėjimus. Dėkojame vi
siems bičiuliams, atvykusiems 
mūsų atsisveikinti, Ypatingai 
Onai Eikinienei, Onai Mileikie- 
nei, dr. P. Bizinkauskui, Pr- Vo
lungevičiui, A. Sužiedėlienei, 
St. Eivai, P., ir J. Renteliams ir 
A. Šeduikiui.

Mes visados Jus prisiminsime!
Stasė ir Povilas Jančauskai

RENGINIAI

Rugsėjo 13, šeštadienį. 7 v.v 
So. Bostono Lietuvių Klubo 
salėje įvyks rugsėjo 8 - Tautos 
šventės minėjimas. Rengia LB 
apylinkės valdyba.

Spalio 5, sekmadieni, 3 vai. 
popiet su etnografiniu ansamb
liu “Scdauto”. Rengia LTI Bos
tono 'skyriaus valdyba.

Spalio 19 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje, 368 \V. 
Broadvvay, So. Boston, MA. 
įvyks Laisvės Varpo rudens kon
certas. Tai bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės Varpo renginy s.

‘Ąrpber ||j|
1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 16

Liepos 21
Rugpjūčio 14

— 1731.00
— $1348.00

— 1555.00

Lapkričio 8, 6:30 vai. vak. 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St.. Brocktdn, Mass., Balio 72 
sky riaus metinis pobūvis.

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

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 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.

Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1 
Gruodžio 26

Šventojo Kazimiero Penk- 
šimtis” — jubiliejinis leidinys 
su daugybe iliustracijų iš minė
jimų Vatikane, Amerikoje ir kito
se lietuvių kolonijose, 478 psl. 
Įrišta į kietus viršelius. Redaga
vo B. Raugas. Kaina 15 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

DEXTER PARK
PHARMACY Kjj

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

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

WE DELJVER
296-4130

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

— 1885.00
— 1421.00
— 1538.00
— 1478.00

1986 M. KELIONĖSĮ LIETUVĄ
15-18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

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

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

17 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

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

10-15 DIENŲ KELIONES, 7 DIENOS LIETUVOJE 
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

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

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.

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. Alitalla Iš 
JFK (r 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 kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Žurnalą 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- 
tiem draugams ir pažįsta
miems.

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 RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

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

-- ;-------------- -.... —1

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas Šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
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 prenumerata $............
Už kalendorių $...........
Spardai paremti 1...........
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Art. Maj. KAZYS ŠIMĖNAS
gyveno Bostone, Mass., mirė 1986 m. liepos 23 dM 
sulaukęs 88 m. amžiaus. Buvo palaidotas liepos 26 
d. Forest Hills kapinėse, Bostone. Ūko liūdinti žmona 
Alysa, dukterys: Ina Nenortienė, Vida Grayson, Re
nata Manomaitienė. Anūkai: Rimas, Thomas, Carla, 
Lukas ir Lina, sesuo Pranė Skruodienė Lietuvoje. •

KAZIMIERUI ŠIMĖNUI
mirus, užjaučiame jo žmonų Allsų Šlmėnienę, duk
ras Inu Nenortienę, Vidų Grayson ir Renatų Mano- 
maltienę su šeimomis.

Aldona ir Jeronimas V. Dahrilai 
Stasė ir Jurgis Gimbutai

Mūsų brangiems bičiuliams Vitaliui Ir Marijai 
Žukauskams, jų motinai ir uošvei 

ONAI ŽUKAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, reiškiame širdingų užuojautų.

Stepas ir Aldona Mockevičiai

A. A.
ELZEI GRIGAT 

mirus, gilių užuojautų reiškiu jos dukrai gerbiamai 
Arianai Bortkevičienel.

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, jos sūnui Zenonui Jūrių! ir jo šeimai bei visiems 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuojautų

Gertrūda, Juozas Edvardas, Raimundas 
Jakutavičiai

ONAI ŽUKAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui Vitaliui su šeima 
reiškiame gilių užuojautų.

Alfonsas Ko ne ė Aleksandras ir Ona Šulaičiai 
Dantonas ir Mirga Šulaičiai

ADOLFUI AIDUKUI
mirus, jo žmonų Juzę ir gimines širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Antanas Diškėnas
Antanas ir Vanda Gruzdžiai
Antanas ir Petronėlė Gudoniai 
Stasys ir Elena Mikniai 
Jonas ir Ona Pupininkai 
Kazimieras ir Elena Vilniškiai

Florida

A. A.
ADELĖ JANKUS - JANKAUSKAITĖ

po sunkios ligos mirė 1986 m. liepos 29 d. ryte, 
sulaukusi 85 m. amžiaus. > —-

Gimė Subačiuje, Panevėžio apskr. 1915 - 
1916 metais lankė Voronežo lietuvių gimnazijų 
— buhalterijos kursus. Lietuvoje buvo 
Panevėžio ir Kauno paštų valdininkė. Už nuopel
nus Lietuvai buvo apdovanota Lietuvos 
dešimtmečio medaliu.

Amerikoje dirbo J. L. Hudsono jmonėje De
troite. Amerikoje išgyveno 37 metus. Sulaukusi 
pensijos, gyveno Detroite, Mich., West Covinoje, 
Calif., ir Thompsone, Conn. (Vilią Maria Ręst 
Home).

Laidotuvės buvo Thompsone, penktadienį, 
rugpiūčio 1 d.

Nuliūdę: sesuo Marija Gliaudienė. svainis Jurgis 
Gliaudą, sūnėnas adv. Jurgis Gliaudys su šeima ir 
seserėčia Janina Ėgli su šeima.

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, gilių užuojautų reiškiame vyrui Leonardui, duk
rai Emilijai, sūnui Zenonui su šeima.

Giraitės gyventojai:
D A. Alksniniai
V I. Alksniniai
JA. Alytai
P. X. Baltrulioniai
V B Ignai
R D. Ignai
A Pesytė
G Rajeckas
A Tamošiūnai

A. A.
ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

mirus, gilių užuojautų reiškiame jos vyrui Leonardui, 
dukrai Emilijai ir Kasos darbuotojui sūnui Zenonui bei 
jo šeimai.

KASOS darbuotojai ir 
bendradarbiai

A.A.
ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

mirus, jos dukrų, LB New Jersey apygardos valdybos 
sekretorę Emilijų, ir kitas gimines nuoširdžiai užjaučia

LB Neic Jersey valdyba: 
Vladas Audėnas
Arūnas ir Rimantas Bitėnai
Kazimieras Jankūnas
Emilija Sadonienė
Julius Vehlaitis

ONAI ŽUKAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, sūnų Vltalį ir šeimų giliai 
užjaučia

Danutė ir Liutaveras Siemaskos
Atlanta, GA

A.A.
EMILIJA MISEVIČIŪTĖ

mirė Lietuvoje, Pakodžiupių km., Paystrės parap., 
Panevėžio apskr.

Reiškiu gilių užuojautų jos broliams — Stasiui 
(N.J.), Petrui ir Broniui (Toronto, Ont.) Misevičiams.

Iš 10 brolių ir seserų ji vienintelė dar buvo likusi 
savo gimtame name.

Alfonsas Koncė

Rūpestingajai Motinai
MONIKAI DULIENEI

mirus, didžios širdgėlos ištiktą Jos vyrą Kazį, vaikus su 
šeimomis ir vaikaičius giliai užjaučiame.

Valerija ir Bronius Nemickai

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, jos sūnų Zenonų Jurj, mūsų choro ilgametį 
dainininkų, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A’.Y. vyrų choras 
Perkūnas

PADĖKA

1986 m. balandžio mėn. 15 dienų po sunkios ligos 
mirė ir balandžio 19 dienų buvo palaidotas Cypress 
Hills, Brooklyn, N.Y., kapinėse mūsų mylimas vyras, 
tėvas ir brolis

A. A. EDVARDAS V. LIOGYS.

Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas, 
užprašytas velionies intencija mišias, gėles bei aukas 
Maironio šeštadieninei mokyklai ir New Yorko skau
tams paremti.

Ypatinga padėka vysk. P. Baltakiui, OFM, ir kun. 
dr. Leonardui Andriekui, OFM, pagerbusiems velionj 
savo atsilankymu šermeninėje. Klebonui kun. J. Pa
kalniškiui, pravedusiam religines apeigas šerme
ninėje, bažnyčioje ir kapinėse.

Skautininkui Alt. Samušiui ir R. Keziui už pasaky
tas mintis atsisveikinimo metu. M. Shalins ir jos štabui 
už gražų laidotuvių sutvarkymų. V. Steponiui už pa
ruostus polaidotuvinius užkandžius Kultūros Židiny
je. Dr. A. Krukui už rūpestingų gydymų bei priežiūrų 
sunkios ligos metu.

Ir visiems kitiems, kurie pagerbė velionj šerme
ninėje bei palydėjo jį j amžino poilsio vietų.

Telydi Jus visus Aukščiausiojo palaima.
Nuliūdę:

žmona Birutė ir sūnūs 
Viktoras ir Tomas, 
broliai ir seserys Stasys ir 
Bronius, Joana ir Rovena su 
šeimomis.

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

mirus, mūsų vieneto nariui Zenonui Juriui ir jo šeimai 
bei visiems artimiesiems reiškiame gilių užuojautų ir 
drauge liūdime.

Jinai ir Trys Gintarai
Vytautas Daugirdas - vadovas

Danutė Striugaitė
Stasys Janusas
Juozas Jakutavičius
Rimas Kezys
Algis Kezys

Mylimai Žmonai ir Motinai

A.A.
ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

mirus, giliai užjaučiame dideliame skausme likusius 
mielus Leonardo Jurevičių, dukterį Emilijų Ir sūnų 
Zenonų Jurj su šeima. Drauge liūdj

Povilas Ivaška
Teresė ir Algimantas Landsbergiai ir
Gintarė IVaškienė su šeimomis

ANASTAZIJA JUREVIČIENEI
mirus, jos vyrų Leonardų, dukrų Emilijų, sūnų Zenonų 
su šeima ir kitas gimines giliai užjaučiame.

Petras ir Ona Laniai 
Jonas ir Elzbieta Kudirkos

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, velionės vyrui Leonardui, dukrai Emilijai, sūnui 
Zenonui ir jo šeimai nuoširdžių užuojautų reiškia Ir 
kartu liūdi

Vytautas Daugirdas 
su šeima

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, velionės vyrui Leonardui, dukrai Emilijai, sūnui 
Zenonui ir jo šeimai reiškiame nuoširdžių užuojautų 
ir kartu liūdime.

Vanda Bagdonienė 
Eduardas Senkus
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DARBININKAS Aleksandras Vakselis ir jo 
žmona Irena buvo išvykę dviejų 
savaičių atostogų į pranciškonų 
vas&rvietę Kennebunkporte, 
Maine. Grįžo rugpjūčio 9.

Palagija ir Stepas Leveddai, 
Edison, N.J., vietoj gėlių prie 
a. a. dr. A. Snieškos karsto, iš
reikšdami žmonai ir šeimai už
uojautą, paaukojo Kultūros Židi 
niui 75 dol. Kultūros Židinio val
dyba nuoširdžiai dėkoja už auką.

ir 14. 
vakare 
Poetas 
kalbės

Maironio lituanistinė mokyk
la naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 6, šeštadienį, įprastinėje 
vietoje. HolyChildJesusparapi
jos mokykloje, kuri yra 111 St. 
ir 85 Rd. kampas, Richmond 
Hill. N’isi vaikai laukiami, visi 
tėvai prašomi leisti savo vaikus į 
š i ą aukšto lygio lituanistinę 
Maironio vardo mokyklą.

P. Jurkaus kūrybos šventės 
komitetas posėdžiavo rugpjūčio 
7 ir aptarė eilę skubių reikalų. 
Šventė bus rugsėjo 13 
Rugsėjo 13, šeštadienį, 
bus akademinė dalis. 
Bernardas Brazdžionis 
apie P. Jurkaus kūry bą, Perkūno 
choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio, dainuos P. Jur
kaus sukurtas dainas. Ištraukas 
iš naujosios kny gos “Kai Vilniaus 
liepos žydi” skaitys aktorius Vi
talis Žukauskas. Šilta vakarienė. 
Įėjimo auka 20 dol. Bilietus pla
tina: R. Alinskienė 456 - 6672, 
M. Klivečkienė — 298 - 0406,
M. Žukauskienė 296 - 5907. Bi
lietus reikia įsigyti iki rugsėjo 7 
d. Tuo pačiu laiku vyks ir P. Jur
kaus iliustruotų, parašytų knygų 
parodos ir taip pat jo apžvalginė 
tapybos darbų paroda. Šventę 
rengia specialus komitestas, ku
riam vadovauja Romas Kezys.

P. Jurkaus tapybos darbų pa
roda vyks per jo kūrybos šventę, 
rugsėjo 13 ir 14 dienomis Kultū
ros Židinyje. (Detaliau ž i ū r. 
skelbimą). Paroda apžvalginė, 
bet daugiausia kūrinių bus išsta
tyta iš jo paskutiniųjų metų kū
rybos laikotarpio. Paroda vyksta 
didžiojoje salėje, bus išstatyta 
apie 50 - 60 darbų.

Tėv. Justinas Vaškys, OFM, 
Rochesterio, N. Y., Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas, yra 
atvy kęs į Nevv Yorką ir svečiuo
jasi pranciškonų vien u o 1 y- 
n e Brookly ne. Jis čia išbus apie 

porą savaičių.
Anastazija Jurevičienė, 81 m., 

gyvenusi Linden. N.J., paskuti
niu laiku sunkiai sirgusi, mirė 
rugpjūčio 7. Palaidota rugpjūčio 
9 iš Sv. Petro ir Povilo bažnyčios 
Elizabethe Šv. Gertrūdos kapi
nėse Leonia. N. J. Liko jos vyras 
Leonardas, dukra Emilija, sūnus 
Zenonas su šeima. Velionė buvo 
uoli lietuviškojo gyvenimo da
lyvė, lankė visus parengimus, 
domėjosi lietuviška visokeriopa 
veikla.

Universiteto profesorė ieško 
neperbrangaus 3-4 kambarių 
buto ramiame rajone Union,
N. J., ar apylinkėje. Ji nori rašyt 
knygą. Gali prisidėti prie namų 
apžiūros (kasti sniegą, ir 1.1.). 
Nerūko. Turi geras dabartinio 
šeimininko rekomendacijas. 
Skambinti: vakarais - 718 886 - 
3375 arba 718 643 - 3943.

Atgaivinama Liet. Jaunimo 
Sąjungos Nevv Yorko skyriaus 
veikla. Yra sudary ta nauja valdy
ba, į kurią įeina: Jolita Gudaitytė 
—pirmininkė, Jane Sirusaitė— 
vicepirmininkė, Indrė Biskytė 
— iždininkė, Arūnas Gudaitis— 
sekretorius, valdybos nariai: 
Gintė Dainušytė. Danutė Nor- 
vilaitė, Henrikas Šatinskas. In
formacijos reikalais galima skam
binti pirmininkei Jolitai Gudely
tei — 718 793 - 2755.

A. A. Anastazijai Jurevičienei 
mirus, vietoj gėlių prie jos karsto 
Vytautas Daugirdas su šeima 
Kultūros Židiniui paaukojo 100 
dol.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, pranciškonų vienuo ly no 
viršininkas, šią savaitę atosto
gauja Kennebunkporto pranciš
konų vienuolyne.

Vladas Povilauskas,, 81 m. 
amžiaus, paskutiniu metu sun
kiai sirgęs, mirė rugpjūčio 12. 
Lietuvoje buvo pašto tarnauto
jas. Paliko šeimą ir kitus gimines 
Amerikoje ir Lietuvoje. Pašar
votas M. Salinskienės šerme
ninėje.

Lietuvos vyčių seimas vyko 
praeitą savaitgalį Allentovvn, Pa. 
Dalyvavo 4(X) su viršum delega
tų bei svečių.V idurinio Atlanto 
apskritį, kuriai vadovauja Larry 
Janonis, atstos aso Elena Venis 
(110 kuopa Maspeth, N.Y.) ir 
pranciškonų spaustuvės tarnau
toja Dalia Bulvičiūtė (12 kuopa 
Manhattan, N.Y.) Pastaroji pa
rašys reportažą apie vyčių seimą 
ir jo nutarimus.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
po vasaros atostogų savo darbą 
pradeda rugsėjo (September) 2 
antradienį. 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Choro administracija 
prašo visus dalyvauti, nes choras 
artimoje ateityje turi du pasiro
dymus.

Alfonsas Samušis su žmona iš
vyko atostogų į Vokietiją pas 
savo dukrą, kuri gyvena pietų 
Vokietijoje, netoli Šveicarijos ir 
Prancūzijos sienos Išvyko rug
pjūčio 5 ir ten atostogaus dvi sa
vaites.

Dr. Br. Nemickas buvo ap
sirgęs ir savaitę praleido ligo
ninėje. Dabar vėl grįžoį namus.

Ateitininkų sendraugių poil
sio ir studijų savaitė vyksta Ken- 
nebunkporte rugpjūčio 9- 16. Iš 
Nevv Yorko išvyko keletas ateiti
ninkų sendraugių su šeimomis.

Kunigų Vienybės seimas vyko 
praeitų savaitę Allentovvn, Pa. Į 
jį suvažiavo gana daug lietuvių 
kunigų. Plačiau apie seimo eigą 
ir jo nutarimus bus parašyta 
vėliau.

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7-toji kuopa, kuriai 
ilgus metus vadovauja B. Spu- 
dienė. Darbininko spaudai kles
tėti įteikė 15 dol. Dėkojame.

PERKŪNO CHORO PADĖKA
Choro valdyba dėkjoja choro 

rėmėjams, kurie, patys negalė
dami dalyvauti choro koncerte, 
atsiuntė auką., Tokie buvo: p. 
Šulaičiai, Edvardas Nakas, p. 
Ašenbergai, V. L Milukai, A. D. 
Šilbajoriai, A. P. Petrikai. Jiems 
nuoširdus ačiū'

Lietuvių šeimos tradicijG. 
kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Išnuomojamas mažas kamba
rys su baldais VVoodhavene. prie 
parko, skambinti po 5 v. p. p. 718 
847 - 7306.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd,; 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos suruoštoje politinėje 
konferencijoje VVashingtone jau
nimui buvo įteikti du leidiniai, 
kurie juos supažindins su OSI 
problema. Dalyviam "Lietuvių 
spaudos žvilgsnis į OSI” 
parūpino Americans for Due 
Process. Aukos iš Brighton Par
ko, . VVashingtono ir St. Peters- 
burgo LB apylinkių ir apygardų 
įgalino jaunimą parsivežti adv. 
P. Zumbakio parašytą knygą 
“Soviet Evidence i n North 
American Courts”. Konferenci
jos metu su OSI tema dalyvius 
supažindino ADP koordinatorė 
Rasa Razgaitienė iš Nevv Yorko 
ir kartu pannlė ADP susuktą vi
deo juostelę apie liudijimus, ku
riuos OSI priima iš už Geležinės 
Uždangos.

Alfonse M. d’Amato, JAV se
natorius iš Nevv Yorko, savo at
sišaukime primena, kad 1939 du 
baisieji diktatoriai Adolfas Hitle
ris ir Joseph Stalinas sutarė pa
keisti Europos veidą, jų sandėrio 
pasėkoje daugiau kaip bilioonas 
žmonių kenčia sov ietų priespau
dą. Liūdnas to suokalbio meti
nes minint, rugpjūčio 23, šešta
dienį, 11 vai. ryto Jungtinių Tau
tų pastato artumoje, Dag Ham- 
marskjold Plaza vyks masinės 
protesto demonstracijos, kurio
se visi kviečiami gausiai dalyvau
ti.

Americans for Due Process 
praneša, kad lietuviai nepapra
stai gerai atsiliepė į vajų sutelkti 
lėšas, kad amerikiečių spaudoje 
būtų dedamos reklamos prote
stuojant prieš deportacijas į So
vietų Sąjungą. Americans for 
Due Process šiuo metu tariasi su 
amerikiečių firma, kuri paruoš 
tokį skelbimą.

JAV LB Cape Codo apylinkės 
valdybos nutarimu valdybos 
iždininkė Irena A. Jansonienė 
atsiuntė Darbininkui paremti 2-5 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame 
už auką ir sėkmės spaudos darbe 
linkėjimus.

PAKRIKŠTYTAS
P. NAUJOKAITIS

Willow Grove Navai Air Sta- 
tion koplyčioje, netoli Plula- 
delphijos, gegužės 24 buvo pa
krikštytas Isabelės ir Gedimino 
Naujokaičių sūnus Prano Teodo
ro vardu.

Krikšto tėvais buvo Isabelės 
sesuo Marcelle Monfredo iš 
VVorcester. Mass., ir Gedimino 
draugas Rimas Gedeika iš Ha- 
milton Square. N.J.

Krikštijo lietuvis prelatas Leo
nas Peck, vietinės Šv. Juozapo 
parapijos klelx>nas, taip pat ap
tarnaująs karius VVillovv Grove 
karinėje bazėje, kur abu tėvai, 
kapitonė Isaliela ir majoras (Ge
diminas tarnauja Amerikos ka
riuomenėje.

Pranas Teodoras Naujokaitis 
gimė 1985 lapkričio 21 Doyle- 
stovvn, Pa.

Ieškoma pirkti nepriklauso
mos Lietuvos banknotų, mone
tų, akcijų, žy minių ženklų, pašto 
ženklų, čekių, vekselių, nekilno
jamo turto aktų ir kitų vertybių 
dokumentų. Turintieji ir norin- 
tiejo parduoti prašomi rašyti nu
rodant objektą ir kainą šiuo adre
su: Edas A. Babušis, Babušis, 
Sydor & Senescy, Architects, 
750 8th Avė., 602-B, New York, 
N. Y. 10036. Tel. 212302-1870.

Tryptinis, New Yorko lietuvių tautinių šokių ansamblis, šoko liepos 5 New Yorko miesto 
centre. Nuotr. L. Tamošaičio

Tautos sukilimo 45 metų su
kaktis bus paminėta rugsėjo 28 
Kultūros Židinyje. Kalbės 1941 
metų sukilimo aktyvūs dalyviai: 
dr. Adolfas Darnusis ir pulk. J. 
Vėbra. Meninę programos dalį 
atliks Perkūno choras ir New 
Yorko tautinu šokių ansamblis 
Tryptinis, vadovaujamas Jadvy
gos Matulaitienės.

KASOS SKYRIUS
WATERBURY

Lietuvių Kredito Unija Kasa 
savo sky rių atidaro ir \Vaterbu- 
ry, Conn. Skyrius veiks dabarti
nio Spaudos knygy no patalpose, 
33 Congress Avė., netoli lietu
viškos parapijos bažny čios.

Skyriui vadovaus Antanas Pa
liulis, lietuviškosios programos 
vedėjas. Prieš skyriaus atidary
mą jis vy ksta į KASO:, centrą 
Richmond Hill, N .Y., ir čia porą 
savaičiij padirbės, kad susipažin
tų su KASOS darbo metodu.

Iškilmingas VVatėrburio sky
riaus atidarymas bus rugsėjo 14.

Iki šiol Kasa savo sky rius turi: 
Chicagoje, St. Petersburge, De
troite ir dabar — W aterburv .

KULTŪROS ŽIDINYJE

RUGSĖJO 13-14

ŠEŠTADIENJ, RUGSĖJO 13

KŪRYBOS ŠVENTE

6 v.v. kokteiliai, parodų apžiūrėjimas
7 v..v. akademinė dalis, Apie P. Jurkaus kūryba kalba

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Ištraukas iš naujosios knygos “Kai Vilniaus liepos žydi” skaito 
aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS

Programai vadovauja ROMAS KEZYS

P. Jurkaus IfiustruotŲ Ir jo parašytų knygų parodos, tapybos darbų paroda

Šilta vakarienė

Įėjimo auka — 20 dol. Bilietus reikia Įsigyti iki rugsėjo 7. Juos platina: R. Alins* 
klenė — 456 - 6672; M. Kllvečklenė — 296 - 0406; M. Žukauskienė — 296 - 5907

SEKMADIENJ, RUGSĖJO 14

Jo kūrybos parodos atidaros nuo 12 iki 3 v. popiet.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

SPECIALCS KOMITETAS

NAUJAS KRONIKOS NUMERIS ANGLIŠKAI

Lietuvos Katalikų Bažny'čios 
Kronikos nr. 67 išverstas j anglų 
kalbą ir išleistas atskira laida. Iš
vertė kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, suredagavo Marijona Ska- 
beiki.s.

Numeris kaip paprastai ilius
truotas įvairiom nuotraukom. 
Viršelyje įdėta areštuoto kun. 
Jono-Kęstučio Matulionio nuo
trauka. Toliau randame šias nuo
traukas — šv. Kazimiero jubilie
jaus baigimo iškilmės Šv. Petro

AUTOBUSAS j 
PENNSYLVANIJOS 

LIETUVIŲ DIENĄ
Pennsylvanijos lietuvių diena 

šiemet įvyksta rugpjūčio 17, sek
madienį, Roclcy Glen parke — 
Moosic, Pa. Autobusas iš Kultū
ros Židinio kiemo išvyksta rug
pjūčio 17 d 8 v.r., sustoja ties 
Shalins Funeral Home Woodha- 
vene.

Kaina su įėjimu į pikniką — 
20 dol. Teirautis pas Marytę Ša- 
linskienę, tel. 718 296 - 2244 
arba. Darbininko administraci
joje, tel. 718 827 - 1351. 

ir Povilo bažnyčioje Vilniuje — 
matosi trys vyskupai, kitoje nuo
traukoje žmonės prie tos bažny
čios vartų, Vlado Lieponio nuo
trauka, kun. Pranciškaus Masi- 
lionio, Sergei Kovalev su šeima 
Sibiro tremtyje, Vytauto Skuo
džio nuotrauka.

Gale pridėta asmenų ir vieto
vių rodyklės, kad būtų lengviau 
orientuotis, kas ir kur rašoma. 
Numeris turi 62 puslapius. 
Spausdino pranciškonų spaustu
vė Brooklyne. Leidžia Lietuvių 
Religinė Šalpa.

Angliškoji Kronikos laida 
spausdinama dideliu tiražu, iš
siuntinėjama Amerikos vysku
pams, spaudai, informacijos tar
nybai, kongreso ir senato na
riams, įvairiems visuomenės 
veikėjams.

Kaip buvo skelbta, Kronikos 
68 ir 69 numeriai Ameriką pa
siekė neišskaitomi. Vargiai bus 
galima jų tekstą iššifruoti. Kroni
kos 70 numeris pasiekė geram 
stovyje ir jis bus greitai spausdi
namas Darbininke.




