
DARBININKAS “DARBININKO” KELIAS
Aktoriaus ir “Darbininko” redakcijos nario Vitali© Žukausko 
apybraiža apie šio savaitraščio vystymesi. Teksto pradžia 
skaityta sukaktuviniame vakare balandžio 13 Kultūros Židi
nyje.
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Savaitės f 
Įvykiai

B r i t an įjos bendruomenės 
valstybių galvų konferencija ne
pajėgė įtikinti Britanijos pa
skelbti Pietų Afrikai veiksmingų 
ūkinių sankcijų dėl Pietų Afrikos 
vykdomos apartheido politikos.

Pietų Afrikos užs. reik, minis- 
teris Roelof F. Both pareiškė, 
kad, atsakant į Britanijos bend
ruomenės valstybių paskelbtas 
Pietų Afrikai sankcijas, bus su
varžytas Zambijos ir Zimbabvės 
naudojimasis Pietų Afrikos uos
tais ir geležinkeliais, nes daugiau 
kaip pusė šių valstybių eksporto 
vyksta per Pietų Afriką.

Maltos min. pirmininkas Kar- 
menu Mifsud Bonnici pareiškė, 
kad jos oro sekėjai iš anksto įspė
jo Libiją, kad nežinomi lėktuvai 
skrenda šiaurės Afrikos kryptim. 
Tai vyko balandžio mėn. JAV 
karo lėktuvam skrendant pulti 
Libijos.

JAV ir Sov. S-ga pasirašė su
sitarimą dėl eilės kultūrinių ir 
mokslinių pasikeitimų, kurių 
tarpe yra numatytas ir aukštes
niųjų mokyklų mokinių pasikei
timas.

Grupė Izraelio žymių rabinų 
pareikalavo, kad Jeruzalės Šven
tyklos kalne, kuris šiuo metu yra 
arabų kontroliuojamas ir yra lai
komas šventąja vieta ir kuriame 
žydam lankytis yni uždrausta, 
būtų pastatydinta sinagoga ir pa
ragino žydus dalyvauti viešose 
maldose nurodytoj kalno vietoj. 
Arabų aukšč. tarybos pirminin
kas šeikas Saad ai-Din ai Alami 
pareiškė, kad arabai niekada ne
sutiks, kad kalne būtų pastaty
dinta sinagoga ar kad jame būtų 
leidžiama žydam melstis.

OPEC valstybių konferenci
jai nutarus sumažinti aliejaus 
gamybą nuo dabar pagaminamų 
20.5 mil. statinių per dieną iki 
16 mil. statinių, aliejaus kainos 
gelėsiannčios dar šį mėnesį pa
kilti iki 20 et. už gal.

Sov. S-ga ir Izraelis pradėjo 
pasitarimus dėl pasikeitimo kon
sulatais. Sov. S-ga diplomatinius 
santykius su Izraeliu nutraukė 
1967 m.

JAV. tirdamos jų gaminamų 
kekinių bombų paslapčių pateki
mą į Izraelį, buvo maniusios pa
reikalauti. kad astuoni Izraelio 
pareigūnai būtų dėlto apklau
sinėti. tačiau Teisingumo depar
tamentas nuo šio sumanymo at
sisakė.

Viceprez. Bush paskutinė ke
lionė į Artimųjų Rytų valstybes 
jokių tikslų nepasiekė, nes Izra
elis jokių konkrečių siūly mų ara
bam nepateikė.

JA\ vetavo J. T. Saugumo ta
rybos priimtą rezoliuciją, reika
laujančią. kad JAV vykdytų 
Tarptautinio Haagos tribunolo 
sprendimą Nikaragvos reikalais.

JAV nusprendė nedidelę pa
lestiniečiams skirtos paramos 
dalį (apie 4.5 mil. dol.) išdalyti 
per Jordaną, o ne per Izraelį, 
kaip iki šiol buvo daroma, kuris 
ir nuspręsdavo, kaip ta parama 
turi būti panaudota.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega Savedra, 10 dienų 
keliaudamas per JAV. įtaigavo 
amerikiečius neremti preziden
to Reagan vedamos Nikaragvos 
politikos.

Pagal Lenkijos parlamento 
priimtą amnestiją iš kalėjimo 
buvo paleistas |x>grindžio Soli
darumo unijos veikėjas Bogdan 
Lis.

KALINIO V. LAPIENIO MEMUARAI
savo širdyje: “Kaip bus, taip bus, ir galų gale sumanė kelt.

Iš okupuotos Lietuvos “Aušros” Nr. 48 (88)

o čia gulėt vis geriau negu Lietu- Atsikėlė, apsiavė kelnes, įkiša 
voje pas arklius po kadugiu, o ranką į kišenių, čiupt, čiupt —

ĮŽANGA

"Nebijok busimųjų kentėjimų! 
Štai velnias įmes kai kuriuos 
jūsiškius į kalėjimų, kad būtu
mėte išbandyti (...) Būk ištiki
mas iki mirties, ir aš tau duosiu 
gyvenimo vainikų!"

Apr. 2,10

Kai tyli — aušra nežėruoja, 
Prabyli — griaustiniai trenkia... 
Ir varguos lai broliai dainuoja— 
Kančia nemažės nuo verkimo

Rašant šiuos memuarus pasi
taikė klaidų. Daug mano parašy
tų lapelių (dienoraščių be datų, 
o datų nerašydavau todėl, kad 
atėmę lapelius, nežinotų kurią 
dieną jie parašyti) nedzirateliai 
(kalinių prižiūrėtojai), darydami 
kratas, iš manęs atėmė ir sunai
kino. Sunkiomis nelaisvės sąly
gomis teko vėl juos atkurti iš 
naujo. Jeigu tų lapelių nebūtų 
atėmę, šie memuarai būtų au
tentiškesni. Dėl jų nieko dau
giau negaliu pasakyti, nebent 
tai. kad ieškojau ir siekiau tiesos, 
norėjau visus įvykius ir faktus 
užrašy ti teisingai; klaidos pasi
pynė ne dėl geros valios stokos. 
Galbūt ir skaudesnis žodis ne 
vienas išsprūdo, gal kitas kai- 
kam ir per skaudus ar neteisin
gas pasirodė. Bet čia jau amžina 
tragedija — kovoji su blogybė- 
mis. o pataikai neretai į žmogų, 
tokiais atvejais belieka tik atsi
prašyti.

Pasakysiu sąžiningai visa, ką 
žinau, nieko neslėpdamas ir nie
ko neprasimanydamas.

Čekistai K. J. Matulionį ir Vi. 
Lapienį areštavo, pasodino į 
kalėjimą ir nuteisė vien už tai, 
kad darydami kratą 1976.N.20, 
jie rado Matulionio bute “LKB 
Kroniką Nr.24 — rašomąja ma- 
šinėšle parašytą dvyliką eg
zempliorių. t.y., dvyliką mašin
raščio kopijų. Kitaip tariant, už 
tai. kad mylėjau tiesą ir neken
čiau neteisy bės, netekau laisvės 
penkeriems metams.

Pabuvojęs Vilniaus, Pskovo, 
Jaroslavlio. Gorkio. Ruzajevkos, 
Potmos (Mordovija), Sverdlovs- 
ko. Krasnojarsko kalėjimuose ir 
Mordovijos priverčiamojo darbo
stovyklose, trečiame konclage- 
ryje (Baraševo gyvenvietėje 
Tenguševo rajone) ir devyniolik
tame konclageryje (Lesnoj gy
venvietėj. Žulio-Poliansko raj.), 
kurios vadinamos pataisos darbų 
kolonijomis ir nutrėmime — 
Krasnojarsko krašte, Severo-Je- 
niseisko rajone. Tėjos gyven
vietėje, patyriau, kaip kiti gyve
na bausmių atlikimo vietose... 
Pradėjau daugiau branginti savo 
ir kitų žmonių laisvę, teisingiau 
vertinti brutalią prievartą, ge
riau atjausti kitų žmonių vargus 
ir nelaimes. Pamačiau, kas sle
piasi už garbės lentų gražių pa
žadų ir statistikų, už blizgančių 
stendų. Geriau supratau tos be
gėdiškos, melagingos agitacijos 
ir propagandos esmę. Todėl vis
kas išėjo į naudą, ir šių pamokų 
už jokius pinigus neatiduočiau. 
Kitaip tariant, išėjau komunisti
nių kalėjimų, gyvenimo ir kovų 
akademiją.

I DALIS

KRATOS, AREŠTAS, 
GYVENIMAS UŽ GROTŲ, 

TARDYMAS, TEISMAS
Pradėdamas rašyti savo prisi

minimus, girdžiu garsiuosius

“Gulago salyno” pradžios žo
džius, kurie jau nebeiškrenta iš 
mano atminties. Atleiskite, kad 
ne viską pamačiau, ne viską pri
siminiau, ne viską supratau. Ta
čiau ką esu patyręs, ką prisimi
niau, ką girdėjau, mačiau, suvo
kiau — jums papasakoju.

Areštuotus žmones veža į ka
lėjimus, priverčiamojo darbo 
stovyklas - konclagerius (vadi
namus pataisos darbų kolonijo
mis ar auklėjimo darbų kolonijo
mis — nepilnamečiams), 
nutrėmimus: ten vargti, kentėti 
ir net mirti.

O kalėjimams, priverčiamojo 
darini stovykloms (kondage- 
riams) administruoti, valdyti 
žmones skiria ir siunčia čekistai 
— KGB (saugumiečiai) arba mi
licija — MVD.

Kalinius saugoja kareiviai (voi- 
ska vnutrenycb dėl — kariuo
menė vidaus reikalams).

Kalėjimuose nustatomas dvie
jų rūšių režimas: bendrasis ir 
griežtasis.

Priverčiamojo darbo stovyklos 
(konclageriai) — pataisos darbų 
kolonijos skirstoma į bendrojo 
režimo, sustiprintojo režimo, 
griežtojo režimo, ypatingojo 
režimo (kalinių vadinama kator
ga) kolonijas ir kolonijas - gyven
vietes.

Politiniai kaliniai dažniausiai 
nutremiami į Sibirą, Jakutiją,

Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitėje, kuri buvo rugpjūčio 2-10 Dainavoje, iš k. J. Ardys, 
A. Gečys — JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, V. Brizgys, J. Mikonis, Linas Kojelis 
— specialus patarėjas prie prezidento Reagano, Ingr. Bublienė — LB Kultūros Tarybos 
pirmininkė, J. Kojelis, konsulas Vaclovas Kleiza. Nuotr. V. Maželio

SOVIETŲ REAKCIJA Į “PABALTIJO 
LAISVĖS DIENOS” REZOLIUCIJĄ

Maskva šiemet aršiau reagavo 
į “Pabaltijo Laisvės Dienos" re
zoliuciją. Birželio 7 d. (dar pen
kias dienas prieš prezidentui pa
sirašant proklamaciją) Pravdoje 
išspausdintame vedamajame ra- 
š o m a: “G a 1 (prezidento) pa
tarėjai jam nepaaiškino, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija savanoriš
kai tapo neatjungiama Sovietų 
Sąjungos dalimi ir nėra prie
spaudos’ aukos, kaip tai galėtų 
atrodyti JAV prezidentui iš jo 
Kalifornijos rančos? O gal jis pa
prasčiausiai pasirašė dokumentą 
jo neskaitęs... Kitaip reiktų pa
reikšti, kad JAV įstatymdaviai ir 
prezidentas vadovaujasi tokiais 
žemais politiniais standartais, 
kurie priverstų parausti šiek tiek 
apsišvietusį mokslininką. Nie
kad nepervėlu pasimokyti. Gal 
JAV senatoriams ir kongresma- 
nams ir prezidentui praverstų 
atsisėsti ir paskaityti elementarų 
vadovėlį “SSRS-os Istorija’, kuris 
jiems suteiktų pagrindinių žinių 
apie mūsų šalies valstybinę są

Magadano sritį. Kazakstaną bei 
kitas Tarybų Sąjungos vietovės.

1976 m. spalio 19 d. apie 7 
vai. vakaro atėjau pas K. J. Ma
tulionį, gyvenantį Vilniuje, Gor
kio 17 - 6. Netrukus pas Matu
lionį atėjo jo pažįstamas vyrukas. 
Matulionis, su juo išeidamas į 
miestą, manęs prašė pabūti kam
baryje, jo palaukti. Žadėjo ne
trukus grįžti. Laukdamas sugrįž
tant šeimininko, skaičiau knygą.

Iki šio laiko mes nežinojome, 
kad šiame K. J. Matulionio bute 
pokalbius čekistai girdi (klausosi) 
ir užrašo.

Nepraėjus nė valandai, kai 
Matulionis išėjo į miestą, į jo 
butą skubiai įeina saugumo vyr. 
tardytojas Markevičius, Jan
kauskas ir dar keli čekistai, o iš 
paskos jų įeina buto šeimininkas 
Matulionis. O buvo taip. Matu
lioniui grįžus iš miesto ir raki
nant pirmo aukšto duris, čekistai 
priėjo prie jo ir, atėmę iš rankų 
buto raktus, jau patys atrakino 
antro aukšto laiptinės ' duris, 
todėl ir teko šeimininkui eiti iš 
paskos į savo butą.

Atimdami iš Matulionio rankų 
buto raktus, teisėtvarkos saugo
tojai patys šiurkščiai pažeidė pa
grindinio įstatymo — Konstitu
cijos 55 str., kur pasakyta, kad 
TSRS piliečiams garantuojama 

J>uto neliečiamybė. Niekas netu
ri teisės be įstatyminio pagrindo 

rangą".
Izvestijoje rezoliuciją puolė 

propagandistas Albertas Lau pi
nčiukas (Komjaunimo Tiesa, 
1986.VI. 10). Jis patarė prezi
dentui Reaganui ir už jo rezoliu
ciją balsavusiems kongresma- 
nams pasekti amerikiečių rašyto
jo. “Džiunglių autoriaus Uplo
no Sinclair o pavyzdžiu ir pa
sirūpinti "bedarbiais l>ei badau
jančiais amerikiečiais. (Kaip 
jam įprasta, sovietinės sistemos 
kritiką Sinclairą Liurinčiukas 
pavertė jam parankia karikatūra. 
Red.).

Literatūros ir meno birželio 
14 d. laidoje apie rezoliuciją 
rašoma, kad ji “negali nekelti nu
sistebėjimo ir, atvirai kalbant, 
pasipiktinimo. Susidaro toks 
įspūdis, kad JAV prezidentui la
biau rūpime mes. pasirinkę savo 
istorinį kelią, negu pačių ameri
kiečių reikalai Garsiai šaukda
mi apie žmogaus teises, Ameri
kos politikai... patys jas pami
na’. Prie šių pastabų pridėtas

ypač kada lyja — jau čia vis 
laimės šalis. O tie neišmanėliai 
dar norėjo mane nudraust, kad 
nevažiuočiau. Sako su 500 rublių 
ir Lietuvoj esą galima pradėti gy
venti, tik reikia netingėti dirbti. 
Kad jie nori tegul jie ten sau dir
ba, nors ir persiplėšia, ir klam
poja po purvynus ir geria van
denį ir valgo sausą duoną, o aš 
čia būsiu pons ir gana — ką tie 
kvailiai, bene jie ką gero žino, 
bene jie ką matė...

Ale po šimts pypkių jau būtų 
pravartu ir užkąsti kasžin ar dar 
pusryčiai negatavi?

įeiti į butą prieš jame gyvena
nčių žmonių valią” Jei čekistai 
būtų turėję įstatyminį pagrindą, 
jiems nebūtų reikėję jėga iš buto 
šeimininko — Matulionio rankų 
išplėšti raktus. Ir, patiems atsi
rakinus antrojo aukšto laiptines 
duris, be šeimininko įeiti į jo 
butą. (LIG pastaba: Neįskaitoma 
teksto dalis tik šiame paragrafe 
papildyta pabrauktais įterpti
niais žodžiais, spėtais pagal tu
rinį).

Kai įėjo čekistai į Matulionio 
butą, tardytojas Markevičius 
tuojau paklausė mano pavardės. 
Kai pasakiau savo pavardę, jis 
piktai pasakė: “A, tai jūs mane 
apšmeižėte ‘LKB Kronikoje’, — 
tuo duodamas suprasti, kad da
bar atėjo keršto valanda...

(Bus daugiau)

Vito Areškos straipsnis, “Kaip aš 
važiavau į Gikagą", kuriame par
tinis literatūros kritikas pa
sakoja. kaip jam JAV konsulatas 
Maskvoje nedavė vizos apsilan
kyti Amerikoje. (Elta)

LIETUVIS KORESPONDENTAS
ČERNORILIO TERITORIJOJE

Praėjus porai mėnesių po Čer
nobylio avarijos. Literatūroje ir 
Mene birželio 21 pasirodė pir
mas lietuvio korespondento pra
nešimas iš nelaimės vietos — 
“Černobylis: lyg vienos rankos 
pirštai. Pasak Juozo Malašaus- 
ko, tai “klastingai pavojinga teri
torija,“ lyg jis stovėtų "ant pūlin
gos, liet nematomos žaizdos, 
viso to kaltininkas jam “žmogaus 
nesuvaldyta AE reaktoriaus 
energija.”

Malašauskas aprašo pirmuo
sius I Mindymu s gęsinti “liepsnų 
sūkurį”, žuvusius ugniagesius.

pinigų nebesą. Pasigriebė kitas 
drapanas, visus Idšenius iš eilės 
peržiūrėjo, iščiupinėjo po kelis 
kartus — visur tuščia, kaip iš
šluota.

Išgaravo Lauro ir pagirės, pra- ( 
dėjo nabagas pakaušį krapštytis, 
ir mąsto sau: “Tai bjaurybės, kad 
apvalė, tai apvalė — amerikoniš
kai. Na, jau daugiau toks kvailas 
nebūsiu. Kad užsidirbsiu pini
gų, tai velyk pragersiu, tai bent 
žinosiu, kad ant svieto gyvenu, 
o čia laisva šalis gali daryti kas 
ką nori, o tėtė su mama nematys 
ir nieks nieko nesakys. Žinoma, 
bile kvailio aš ir neklausysiu, 
kaip tik perdaug pradėtų vem- 
bryt, tai cvinkt į snukį ir gana, 
ir tegul nešas raudoną nosį, kaip 
kuzaba, ir tegul žino, kad čia ne 
piemuo. OJ atmins mano ranką 
gerai dar ane vienas, tegul tik aš 
biskį apsiprasiu.”

F. V.
Sis aprašymas tai labai charak

teringas išeivijos gyvenimo ga
baliukas, kuriame atsispindi ko
kie “smarkuoliai” vyko Ameri
kon, kaip tuos grinorius “sutik
davo” ir kaip pradedamas gyve
nimas šioj laisvės šalyj.

Kad plačiau ir prieinamesne 
forma galima būtų skleisti blaivi- 

~ nimo darbus tame pačiame nu
meryje atspausta “Prie pažan
gos” dviveiksmis vaizdelis, kurį 
parašė J. V. K.... ir šį vaizdelį au
koja autorius gerb. kun. P. Sau- 
rusaičiui.

Neteko išsiaiškinti kas yra to 
vaizdelio autorius ir kodėl jis de
dikuotas kun. Saurusaičiui.

Vaizdelio veiksmas vyksta gi
rioje,. parke ar lauke ir vaizduo
jamas lietuvių piknikas, kuriame 
geriama. Ir geria ne tik vyrai, 
bet ir moterys, kur Mortutė 
sako: “Juk gerai žinoma, jei mo
teris pasigeria, tai blogiau negu 
vyras išrodo".

Vaidinimai buvo nebloga prie
monė ne tik papildyti rengėjų 
pajamas, bet ir propaguoti savo 
idėjas, kaip šiuo atveju — blai
vybės. Naudodami savo laikraš
čio puslapius redaktoriai sudarė 
platesnes galimybes vaidinimu 
pasinaudoti norintiems savo ko
lonijose pravesti blaivinimo ska
tinimą, atitraukti darbininkus iš 
saliūnų, apsaugoti gerą lietuvio 
vardą atitolinant nuo muštynių 
(to meto buvo mada ir galiojo 
“kumščio teisė” savo įsitijdni- 
mams paremti) ir kitų girtuok
lystės pasėkų.

Tame pačiame numeryje ei
liuota ir gana lengva forma patal
pintas eilėrašatis, primenantis 
girtuoklio dalią.

M. Dagilėlis
(nukelta į 2 psl.)

evakuaciją, iškelia “tarybinių 
žmonių didvyriškumą.” Černo
bylio spaudos centre jam pra
nešė, kad avarinis reaktorius 
būsiąs užmūrytas storo betono 
siena ir, sulyginus žemės pavir
šių, “tarsi nieko nebūta”, vis 
dėlto jis tenai jautėsi “lyg 
žiūrėdamas sunkų slegiantį karo 
tematikos kino filmą. Rodyklės 
— 'važiuoti kelkraščiu draudžia
ma , “Draudžiama naudotis gam
tos gėrybėmis’, “Draudžiama 
maudytis ir kaitintis saulėje".
Pakeliui į Kijevą jis stebėjo su- 

<nukelta j 2 psl.)
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vengrijoje gegužės 5 - 20 
vyko V tarptautinis Janošo Fe- 
renčiko dirigentų konkursas, ku
riame dalyvavo ir Lietuvos vals
tybinės filharmonijos dirigentas 
Gintaras Rinkevičius. Jis yra pir
masis Lietuvos dirigentas, pel
nęs laurus net trijuose konkur- 
tuose: V sąjunginiame (1983 m.
II vieta), Herbe rt von Karajan 
Vakarų Berlyne (1984 - 1985 m.
III v.) ir dabar Budapešte (II v.) 
Be premijos, jaunasis dirigentas 
dar laimėjo specialų prizų už ge
riausių W.A. Mozarto operinės 
scenos atlikimų. Sis prizas sutei
kia jam teisę 1987 m. Budapešto 
teatre diriguoti kurios nors Mo
zarto operos spektaklį. Dirigen
to G. Rimkevičiaus laimėjimai 
pasaulinio lygio konkursuose 
rodo jo talentų, profesinius su
gebėjimus, taip pat ir lietuvių

Sov. S-gos gen. sekr. Gorba
čiovas Vladivostoke pasakyto) 
kalboj ragino Linijų tartis dėl 
abiejų pusių pasieny laikomų ka
riuomenių sumažinimo ir bend
rų projektų vykdymo. Kinija 
pažadėjo šiuos siūlymus svars
tyti.

Prez. Reagan sutiko parduoti 
Sov. S-gai javų valstybės remia
mom kainom ir sukėlė Australi
jos ir kitų Sov. S-gai pardavinė
jančių javų valstybių nepasiten
kinimų.

Libano mahometonų vakari
niame ir krikščionių rytiniame 
Beirute išsprogdinti sprogmenų 
prikrauti automobiliai užmušė 
apie 60 ir sužeidė apie porų šim
tų žmonių. Sirijos kariuomenės 
remiama policija bandė įgyven
dinti paliaubas. bet abipusio šau- 
ds mosi nepavyko visai sustabdy
ti.

Maskvoj gyvenus ir rusę vedęs 
amerikietis Peter D Oria Mask
vos teismo buvo nuteistas 3 m. 
kalėti už dalvvavimų grupėj, kuri 
iš Sov. S-gos gabendavo 18 a. 
gamintus smuikus ir juos par
duodavo varžytinėse. Toj grupėj 
dalyvaująs sovietinis tarptautinis 
smuikininkas Sergei Diačenko 
nubaustas 7 m. kalėti.

simfoninės muzikos gerų per
spektyvų.

— Trakuose neseniai su
sibūrė Trakų rajono kultūros na
mų kolektyvas — Trakų senosios 
muzikos ir šokio ansamblis. Pir
masis jo koncertas įvyko vasario 
28. į tolimos praeities muzikos 
palikimų žvelgiama s i n kretiš- 
kai, priartėjama prie jam būdin
go taikomojo pobūdžio, t.y. mu
zika derinama su šokiu, kuris 
buvo neatskiriamarūmų švenčių 
ir iškilmių dalis. Renkant reper
tuarų, tenka daug ieškoti, kaupti 
įvairiausių medžiagų, gilintis į 
senosios muzikos atlikimo tradi
cijas, įvairių instrumentų naudo
jimų, jų .santykius ansamblyje, 
domėtis praeities šokių istorija. 
Ansamblio iniciatorei ir vadovei 
Jūratei Mikiškaitei patarimais, 
konsultacijomis padėjo Maskvos 
ir Leningrado specialistai. Šokė
jai Giedrei Kan t minaitei statant 
šokius, pagelbėjo M. K. Čiurlio
nio meno mokyklos choreografi
jos skyriaus vedėja L. Novic- 
kytė. J ansamblį įsijungė Lietu
voje jau žinomo Vilniaus valsty
binio universiteto kamerinio an
samblio vadovas, išilginių fleitų 
propaguotas P. Koncė su savo 
mokinėmis D. Budraityte, R. 
Bieliauskaite, D. Minalgaite bei 
V. M {kiškaite. Senųjų fleitų ko
hortų papildo dūdmaišiui gimi
ningas karnamūzas, kuriuo groja 
K. Mikiška. Ateityje planuojama

Černobyl katastrofos aukas 
gydęs amerikietis gydytojas dr. 
Robert P. Gade pareiškė, kad 
per ateinančius metus šimtai ir 
galbūt tūkstančiai radiacijos pa
liestų žmonių mirsimo leukemi
jos ir kitų vėžio ligų.

Sov. S-ga leido išvažiuoti į Iz
raelį prieš kurį lailųkalinių pasi
keitimu išlaisvinto Anatoli Sča- 
ranski motinai Idai P. M ilgom ir 
jo broliui Leonidui su šeima.

Vak. Vokietijos policija areš
tavo tris Raudonosios armijos te
roristus, įsivėlusius į Siemens 
korporacijos fiziko Karl-Heinz 
Beckvvits nužudymų liepos 9.

Izraelis sutiko, kad JAV staty- 
dintųsi pietinėj Izraelio dyku
moj 16 radijo transmisijos stočių 
Voice of America. Free Europe 
ir Radio Liberty stočių translia
cijom į Sov. S-gų ir Rytų Europų 
sustiprinti.

ir visus likusius šiuolaikinius in
strumentus pakeisti senaisiais jų 
pirmtakais. Ansamblis jau pa
ruošė kelias koncertines progra
mas. Pirmojoje, pavadintoje 
“Atbudę amžiai”, skamlia Vaka
rų Europos šalių renesanso epo
chos muzika: itališkojo Ars nova 
klasiko F. Landino kūryba M. 
Pretori, T, Susato, T. Morta), G. 
Gastaldi ir kitų autorių kūriniai. 
Šokėjai džiugina grakščia senąja 
aleinanda, brantai, pavana... 
Antroji programa — teminė. Ji 
skirta turtingai anglų renesanso 
muzikai ir šokiui. Jų paįvairina 
aktoriaus G. Storpirščio skaitomi 
W. Shakespeare sonetai. Plan
uojama plėsti renesanso meną ir 
atskirus vakarus skirti prancūzų, 
italų, vokiečių ir kitų šalių muzi
kai, poezijai, šokiui. Vienas šio 
ciklo koncertų turėtų priminti 
senųjų Lietuvos muzikų. Ansam
blis dažnai koncertuoja Trakuo
se. Scena per ansamblio koncer
tus puošiama dailininko R. Kun- 
cos specialiai šiam ansambliui 
nutapytu dekoratyviniu pano re
nesansiniu siužetu. Trakų seno
sios muzikos ir šokio ansamblis 
yra pirmasis ir vienintelis Lietu
voje taip plačiai susidomėjęs 
praeities muzikos, šokio, poezi
jos palikimu.

—Prie “Vagos” leidyklos 
pradėjo veikti eksperimentinė 
fotostudija. Jos paskirtis — reng
ti visų Lietuvos knygų leidyklų 
iliustracijas. Tai pirmoji Lietu
voje ir antroji Sovietų Sąjungoj 
leidyklos elektroninė iliustracijų 
tarnyba.

— Lietuvos valstybinis aka
deminis operos ir baleto teatras 
po gastrolių Maskvoje sugrįžo 
Vilniun. Buvo parodyta 5 operos 
ir 4 baletai. Maskviečiai buvo su
sidomėję solistais N. Ambrazai
tyte, V. Daunoru, I. Milkevičiū
te, baleto artistais N. Beredina. 
L. Bartusevičiūte, P. Sirmantu, 
V. Chlebinsku, J. Valeikaite. 
Gastrolėse ne viskas atrodė de- 
ramoj aukštumoj. Buvo ir tokių 
nesėkmių, kurių savoje scenoje

nepasitaiko. Matyt, atsiliepė di
delių gastrolių patirties stoka 
(paskutinį kartą teatras Maskvo
je gastroliavo prieš 16 metų, vis 
atidėdamas kvietimus). Buvopa- 
steliėti, kai kurie meninių spren
dimų trūkumai ir operos ir bale
to spektakliuose. Kritikai iškėlė 
nemažai pagrįstų “kodėl?” 
režizieriams, dirigentams, daili
ninkams. Rusiškai buvo dainuo
jama “Borisas Godunovas”, o ki
tos operos lietuviškai.

— Talino leidykla “Eesti raa- 
mat” išleido Algirdo Pociaus ap
sakymų rinkinį “Dešimt pran
cūziškų žodžių 18,000 tiražu. Si 
leidykla peniai taip pat išleido 
Vaižganto knygų “Dėdės ir 
dėdienės”. “Nebilys”, “Rimai ir 
Nerimai”.

— Kijevo tradiciniame meno 
festivalyje “Kijevo pavasaris” 
koncertavo Lietuvos liaudies ar
tistas Leopoldas Digrys Kijevo 
vargonų ir kamerinės muzikos 
salėje. Grojo J. S. Bach, V. Lau- 
rušo ir kitų kompozitorių kūri
nius.

— Vilniuje, Lietuvos knygų 
rūmuose, atidaryta paroda “XI- 
XVIII amžių Europos knyga”, ji 
supažindina lankytojus su unika
liais ir labai retais egzemplioriais 
seniausių knygų, kurios buvo iš
leistos žymiausių to meto spaus
tuvininkų Venecijoje, Paryžiuje, 
Amsterdame ir kituose miestuo
se. Parodoje eksponuojamos 
knygos paimtos iš Knygų rūmų 
bibliotekos fondų.

—Kauno senamiestyje su
rengta tradicinė liaudies muzi
kos šventė “Atataria trimitas”. 
Vilniaus gatvėje vyko geriausių 
folklorinių ansamblių, kaimo ka
pelų, liaudies muzikantų ir daili
ninkų šventinės eitynės, sena
miesčio kiemeliuose, liau
dies instrumentų muziejaus 
sodelyje ir Rotušės aikštėje — 
koncertai, surengta mugė ir kt. 
Po trijų dienų šventė persikėlė 
į Liaudies buities muziejų Rum
šiškėse.

S.L.K.

“DARBININKO” KELIAS

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 Larkfleld Rosd, Best 
Northporth, N.Y. *11731. TeL 515 368-3746. Namų telefone* vakarai* 
tik išimtinais atvejai* 515 757-2571. N*w Yorko ofisas Lito pataipo**: 
M - 01 114th St, Richmond HIH, N.Y. 1141 B. TeL 715 441 - 2811.
—- -------- ■-------------------------- •-------—----- v----- ------
DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highiand Blv<L, galima Įsigyti 
listuviSkų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių. svoklnlmo kortelių, 
gintaro, baltlnukų, juostų, Įvairių suvenyrų.

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 54 - 02 Jamalca Avė. (prie Foreet 
P*wsy St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* viso** miesto dalyse. TeL 205 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebcelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
srk offic^ 425 Lsfayett* St (Cor. WU*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruoSiarąo* garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, orą* Saldoma*. 
Daug vistą* sutoiųobNIąm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave^ St Petersburg Baach, Ra., 
33705. 813 360 - 5S77. KENRELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadsna Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-0303. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Ra. 33707.813 345 
-8303.

JUOZO ANDRIUŠIO Rosi Estete, namų pardavimas, visų rūėlų apdraus 
dlmai, Income T*x pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLĖRT- 
RUGGIERE, Ine., 88-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namu telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norit* būti J. AndrluSlo klljentai*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wint*r Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Tefof.821 - 6440. Salė vestu
vėm* Ir kt pramogom*. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmo* 
rūSle* lletuvISka* maistas prieinama kaina.

> Į- ;

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. LletuvISka Ir 
europietiSka duona k pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodlti**, 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, 
VVorcester, Mass., girdima tečladieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėtas. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 617753 -7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

Romui Kalantai ir visiems žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
pastatė paminklą Dainavos stovykloje. Prie paminklo stovi 
paminklo statymo iniciatorė ir projekto organizatorė bei vyk
dytoja dailininkė Bronė Smalinskienė. Paminklas pašventin
tas liepos 20. Nuotr. Jono Urbono

(tkelta iš 1 psl.)

TADAS GĖRĖJAS, 
(iš lenkiško)

Buvo Tadas gėrėjas, 
Kurs pas MauŠą nuėjęs 
Dieną naktį sėdėjęs.

Veidas buvęs sutinęs, 
Silpnas kvapas krūtinės — 
O vis tai nuo degtinės!

Ir gerybė jo žuvo, 
Lankoj šienas supuvo, 
Javų svirne nebuvo.

LIETUVIS 
ČERNOBILIO 
TERITORIJOJE
(atkelta iš 1 psl.)

tiktų betonvežių automašinų 
emblemas ir buvo laimingas su
tikdamas Vilniaus, Kauno, Šiau
lių ir Mažeikių “drąsių savano
rių” autotransporto ūkių pavadi
nimus.

Savo straipsnį Malašauskas 
užbaigia būdingai “tarybiniu” 
optimistiniu patosu. Rudeniop 
reaktoriaus apylinkėje vėl apsi
gyvens grįžę iš evakuacijos gy
ventojai, veiks mokyklos, meno 
kolektyvai, “žėrės žydrieji tele
vizijos ekranai.” (Čia prisimena 
Lietuvoje populiari satyrinė dai
na: “Suplėšysim į gabalus / Kolo
rado vabalus / ir vėl žydės lau
kai.”) Išvažiavus iš “pavojingos 
zonos” ant jo rūbų aparatai ne
aptiko padidintos radiacijos. Ki
jeve jis jau nebebijojo valgyti 
braškių ir pomidorų. Korespon
dentą neramino tiktai “mintis 
apie atominio karo grėsmę.” 
Apie Ignalinos reaktorių pavojus 
Lietuvai Malašauskas taip ir ne
pagalvojo. . . (Elta)

Dirvos buvo nesėtos, 
Grįčios stogas skylėtas — 
O skurdas neregėtas!

Kankino badas žmoną, 
Vaikai klykė prie šono, 
Vaikų pulkas — ne monai!

Tadas užmiršęs vargą, 
Jog pati, vaikai serga, 
Erne šnapsą ant bargo.

Kartą buvo baliukas, 
Statė šnabę Maušiukas — 
Oi, gėrė mūs' Tadukas!

Lenkė kvortą ir kitą;
Girto veidas nušvito, 
Džiaugės iŠ baliaus šito.

Gale, nuo šnapso tvaiko, 
Galva Tadui papaiko, 
Jau kojoms nebsilaiko.

Vargiai nuo suolo kelias; 
Ore šlapia ir velias, 
Į namus tolus kelias.

Pametęs sėbrų gaują,
Ima lazdą į saują, 
Namo pėščias keliauja.

Jau miestelį paliko, 
Toli — ant lauko pliko * 
Tadą šunes apniko.

Mūs’ Tadas išsigando,
O šunes įsikando
Ir draskė kelnias, skrandą

Jau Tadui didžia bėda: 
Ant žemės tada sėda, 
O šunes viršum ėda!

Nuo šnapso susilpnėjo 
Ir ginties nebgalėjo — 
Tadui galas priėjo!...

Vyrai! Tadą pažinę 
Ir jo mirtį atminę, 
Meskit gėrę degtinę!

326 - 3150

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

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.

A MEMORIALS ;
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, QŪĖĖNS, N.Y 11379 

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

KVECAS
J e N A.S

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 Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl (alko ir pasitikrinti kainas

VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
ęiLNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

Praeitoji savaitė liks atžymėta 
ateitininkų istorijoje, nes tų sa
vaitę nuo rugpjūčio 10 iki 14 
vyko jubiliejinė stovykla Daina
voje ir rugpjūčio 14 - 17 jubilie
jinis kongresas Toronte. Šiais 
renginiais buvo užbaigta ateiti- 
ninkijos 75 metų sukakties 
minėjimas. Praeitais metais 
buvo minima 75 metų sukaktis. 
Tai buvo tik pirma dalis. Buvo 
nutarta šiais metais surengti ju
biliejinę stovyklų ir kongresų.

Ir stovykloje ir kongrese buvo 
kreipiamas dėmesys, kaip ateiti- 
ninkijos veiklų pritaikyti labiau 
prie šios dienos reikalavimų, 
drauge buvo gilinamasi j ideolo
gijų, ieškoma naujų formų atei
ties veiklai.

Ateitininkai yra viena iš se
niausių organizacijų, susikūrusi 
tada, kai Lietuva buvo okupuota 
caristinės Rusijos. Tada jau dau
gel jaunimo mokėsi įvairiuose 
universitetuose, iš kurių sklido 
bedievybė, nihilizmas, ateistinis 
socializmas. Visa tai buvo labai 
svetima lietuvių sielai, svetima 
iš lietuviško kaimo kilusiam jau
nuoliui ir dar labiau svetima 
pačiam kaimui. Tada ir susiorga
nizavo ateitininkai. Jų kūrėjai 
kaip prof. Pr. Dovydaitis, prof. 
kun. Pr. Kuraitis norėjo pastaty
ti tik užtvaras? kad tos svetimos 
idėjos nepasiektų lietuviško jau
nimo. lietuviškojo kaimo.

Ateitininkija augo slaptai dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karų, karo 
metu. Kai Lietuva kėlėsi nepri
klausomam gyvenimui, ateiti
ninkija atskubėjo su savo di
džiausiu įnašu. Ji buvo išauginu
si patriotų kartų, kuri tikrai 
mylėjo Lietuvą ir jai uoliai tarna
vo. Pirmosios Karo mokyklos lai
dose dominavo ateitininkiškas 
jaunimas. L oliai ir pavyzdingai 
jie reiškėsi kariuomenėje, lais
vės karuose ir paskui savo valsty
bės statyme. Ateitininkija jautė 

aukos dvasių ir dideliu pasišven
timu skulėjo prie tokių darbų, 
kurie buvo savai tėvynei labai 
reikalingi ir kuriems trūko darini 
žmonių.

Taip ateitininkija savo istorijų 
surašė, kovodama dėl Lietuvos 
laisvės pirmose pozicijose, vi
som savo kūrybinėm pajėgom 
statydama Lietuvos valstybę, vi
soje tautoje skleisdama kūrybinį 
kultūrinį dinamizmų , plėsdama 
lietuvių kūrybą ir mokslų. Tai 
buvo sveikas lietuviškas ir giliai 
patriotiškas elementas. Kai kam 
nepatiko, kad tas elementas 
buvo krikščioniškas, kad visur 
pabrėžė krikščioniškos moralės 
principus: Juk ta krikščionylve 
lietuvių tauta gyveno šimt
mečiais, per jų išsilaikė savo cha
rakteryje ir sustiprėjo. Ir dabar 
krikščionytbė davė jėgos kelti 
lietuviškųjų kultūrų, dar labiau 
dirbti savo tautos gerovei.

Ateitininkija pergyveno du 
karus ir vėl ji gyva, vėl buria savo 
veiklų, kad dabartis būtų tvir
tesnė ir kad ateitis krikščioniš
kesnė ir šviesesnė. Ateitininkija 
savo istorijoje nesigailėjo aukų, 
kad tik tauta būtų išgelbėta. Ir 
dabar jos visos triūsas yra skirtas 
savai tautai ir jos šviesiai ateičiai.

Ateitininkai dabar veikia ir 
Lietuvoje, žinoma, labai slaptai. 
Jie susirenka prie partizanų 
kapų, jie palaiko tautos heroiz
mų. tų gyvųjų rezistuojančių ir 
krikščioniškų lietuvišką dvasių, 
stiprina tautos atsparumų.

Ateitininkai laisvai veikia lais
vame pasaulyje. Ir reikia džiaug
tis. kad šių dienų pasaulyje, kur 
taip pamirštas betkoks idealiz
mas. susirenka į kongresų tiek 
daug pajėgaus jaunimo, kuris 
nori aukotis ir dirbti Dievo gar
bei. savo tautos ir visos žmonijos 
gerov ei. Jie išdrįsta šiame l>edie- 
viškai nusiteikusiame pasaulyje

Prieš kelis mėnesius draugas 
man įspaudė į rankas aplinkraštį, 
kuriuo buvau kviečiamas į JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos poli
tinį seminarą. Aplinkrašty buvo 
skelbiama, kad seminaras įvyks 
liepos 17 - 20 dienomis Witshing- 
tone,. D.C. Nusiunčiau regist
racijos čekį ir ėmiau abejoti, ai
tai pasiseks. Buvau paskaitęs 
aprašymą Drauge ir Pasaulio

Lietuvyje apie suvažiavimų Dai
navoje. Ten ir buvo svarstyta, 
kaip atgaivinti Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos veiklą.

Bet — veltui šis mano rūpes
tis. Per šį politinį suvažiavimą 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga per
gyveno metamorfozę. Ji dabar 
sujudėjo. Ji gali net išsivystyti į 
pačių galingiausių lietuvių orga
nizaciją.

Renkamės į Kapitolį
Atsiradau mūsų šalies seimo 

rūmuose — The Capitol. Atsira
dau registracijos laiku 8:30 v. r. 
Teko pajuokauti su linksmu 
draugišku policininku apie kul-

skleisti krikščionybę, p a t y s 
šviesti ta krikščioniška meile, 
kad visa aplinka būtų geresnė ir 
šviesesnė. Savo veikla jie 
skleidžia gyvųjų krikščionišką 
dvasių ir vįsam gyvenimui sutei
kia kilnumo bruožų.

Sveikindami jubiliejinę šven
tę, linkime, kad ateitininkija įsi
lietų į vtsų gyvenimų, jį atnaujin
dama, sukrikščionindamų, sudi- 
namindama lietuviškai kūrybai. 
Visada veikite, dirbkite Lietuvos 
labui ir svieskite savo gilia religi
ne dvasia!

Čiurlionis, lietuvių tautinis ansamblis, atlieka programą John Carroll universitete
Clevelande, kai universitetas šventė 100 metų sukaktį. Nuotr.V. Bacevičiaus

JAUNIMAS KELIASI VEIKLAI

TOMAS KŪMAS

kas, Vietnamą ir laikrodžius.
Susiradaua Mike Mansfieldo 

įspūdingų salę, kur netrukus 
prasidėjo pirmas programos 
punktas.

Cynthia Jurčiukonis, senato
riaus Riegelio (MI-D) padėjėja, 
ir Martin Suuburg, estas, kon- 
gresmano .Garnio (NY - R) pa
dėjėjas, aiškino mum, kaip vei
kia atstovų įstaigos, kaip su jomis 
užmegzti t ryšius ir bendradar
biauti.

Pranešimų klausėsi pilna salė, 
I>eveik šimtas jaunimo. Suuburg 
ir Jurčiukonis mus sužavėjo savo 
jaunatve, sugebėjimais, l>et dar 
svarbiau — išaiškino, kad lietu
viai gali tapti tikra didele jėga 
Kapitoly. Mūsų, palyginus, yra 
nedaug, bet turime daug drau
gų. Jiedu detaliai nušvietė, kaip 
sėkmingai veikti, kad mūsų bal
sas būtų išgirstas.

Jaunatviškame stiliuje
Moderatorė Asta Banionytė 

paskelbė pertraukų. Gerdamas 
kavų, sveikinausi su senais drau
gais. Susipažinau ir su naujais 
žmonėmis.

Jau mačiau, kad suvažiav imas 
eina jaunatvišku stiliumi. Tų sti
lių apibūdinti nelengva, tačiau 
jis tikrai egzistuoja. Jis yra savas 
ir todėl mum svarbus. Suvažiavi
me šis stilius buvo jaučiamas vi
sur. Tai ir nulėmė suvažiavimo 
pasisekimą.

Dviejų laikraštininkų 
paskaitos

Po pertraukos buvo Tomo 
Brazaičio, kuris dirba Clovtdand 
Plain Dealer laikraštyje, ir Jūros 
Končiūtės, kuri dirba Wasliing- 
ton Post, aiškinimai: koks įvykis 
yra aprašytinas ir kaip tai įvykdy
ti. Šiedu aiškino laikraštininkų 
darbų, kaip pasirinkti temą, 
kaip su laikraštininkais bendrau
ti.

Kaip ir pirmiausiemspranešė- 
jams, taip ir šiems teko atsakyti 
eilę klausimų ir duoti įvairių pa
tarimų.

Atvyksta senatorius
Staiga įvyko netikėtas įvykis, 

įžengė aukštas vyras su pulyda, 
ir abu žurnalistai atsisėdo. Vyras 
gražiai pasveikino atakusius, 
priminė, kokiame kambary mes 
posėdžiaujame. Supratau, kad 
čia senatorius Robert Dole-, gali
mas naujas prezidentas.

Po senatoriaus kaliais buvo 
klausimai. Senatorius į visus 
klausimus gražiai atsakė ir taip 
pat pasakė, kad jis stengsis pra- 
laisvinti kelią mūsų siekiniams.

Filmas apie OSI veiklą
Pusę dvyliktos nepailstanti 

darbuotoja Rasa Razgaitienė, 
Americans For DueProcess at
stovė, rodė to sąjūdžio susuktą 
videojuostą, kaip Ypatingu Ty
rinėjimų įstaiga (Office of Spe- 
cial Investigations) panaudoja 
sovietų liudijimus, teisiant karo 
nusikaltėlius, ir kaip tui pra
sižengia su teismo eiga.

Susirinkusieji matė, kaip rei
kalas svarbus, ir juo domėjosi, 
kad galėtų kitiems išaiškinti.

Lankome kongresmanus
Pietum buvo skirta dviejų va

landų pertrauka. Teko valgyti 
pietus po muziejumi. Tas muzie
jus stovi pakeltas ant stulpų, po 
juo ir yra valgykla. Karštis siekė 
95 laipsnius F, bet šešėlyje vėje
lis pūtė, ir buvo savotiškai malo
nu valgyti su draugais ir planujo- 
ti mūsų žygius į kongresmanų 
įstaigas.

Jau iš ryto buvome paskirstyti 
pagal savo apskričius, iš anksto 
buvo mum paskirti pasikalbėji
mai su kongresmanais.

Pačiom grupėm buvo leista 
pasirinkti temų, kurių keltų pasi
kalbėjimo metu, visi su mažom 
išimtimi pasirinko kelti OSI rei
kalą.

Jaunimui įvairiai pasisekė. 
Buvo atvejų, kur padėjėjai buvo 
geriau informuoti nei jaunimas 
ir geriau tą reikalų suprato. Buvo 
ir šiaip prielankių asmenų. Bet 
buvo ir tokių padėjėjų, kurie 
priešinosi visiems tiems, kurie 
drįsta keiti rankų prieš OSI savi
valiavimą. Gerai informuotiems 
jaunimo lanky tojų būriams su to
kiais asmenimis teko susiremti.

Į Baltuosius Rūmus
Iš kongresmanų įstaigų dau

guma žygiavome į Baltuosius 
Rūmus. Saulė baisiai kaitino, bet 
mūsų nuotaika buvo pakili, ap
linkui mūrai, muziejai, m ū s ų 
valstybės sostinės pastatai. 
Aplinkui čia daromi svarbūs nu
tarimai, ir mes jautėmės, kad da
lyvaujame tame procese, daly
vaujame dar silpnai, nes iki šiol 
truputį snaudėme.

Šalia Baltųjų Rūmų yra egze- 
kutyvinių įstaigų pastatas. Ten 
šios dienos popietinę dalį atidarė 
Linas Kojelis, specialus prezi
dento asistentas. Jis pristatė Ter- 
ry Snell, kuris yra Valstybės de
partamento Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos reikalų pareigūnas. Jis 
kalbėjo apie Amerikos nepripa
žinimo politikų. Klausytojus jis 
ramino, kad Amerikos nepripa
žinimo politika yra gerai apgal
vota. Kartais atrodo, kad Ame
rika savo elgesiu tą nepripažini
mo politiką pažeidžia, tikrumoje 
ta politika yra tvirta ir nepažei
džiama. Ja ir reikia pasitikėti.

(Bus daugiau)
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Tėvynės meilės moty vui sky- 

rėm daugiausia vietos dėl dviejų 
priežasčių: pirma — ši poezija 
turėjo pačių didžiausių įtakų ano 
meto lietuviškai visuomenei.

Šalia patriotinio motyvo vi
suomeninės reikšmės turėjo po
eto eilėraščiai, skirti gamtai, ei
lėraščiai. kurie vaizdavo žmo
gaus ir gamtos paralelizmą.

Gamta tai lietuviška
Puoselėdamas tėvynės meilės 

motyvą, gilindamas ir didinda
mas dėmesį visa tam. kas lietu
viška, ir gamtą jis suprato kaip 
tėvynės meilės dalį.

To meto bajoriška lenkiška li
teratūra neturėjo ryšio su tėviš
kės gamta. Ta literatūra žavėjosi 
tuo. kas užsienietiška, kas sveti
ma. Juoba tai dvarininkijai nerū
pėjo lietuviška gamta. Dvarinin
kų ausys buvo nepajėgios išgirsti 
laukų lietuvišką vyturėlį, ir jų 
akys nepajėgė pamatyti tų 
darželių, kurie žydėjo prie pa
prastų trolielių. Tuo jie ir ne

sidžiaugė. nes tai buvo kaimie
tiška. lietuviška, tiesiog pagoniš
ka. Juk ir lietuvių kalbą jie vadi
no pagonių kalba. Ir daug vėliau 
vis bus kartojama ta frazė, kad 
lietuvių kalba — pagonių.

Lietuviškasis kaimas jautė tą 
lenkišką bajorišką panieką, bet 
prie lenkiškos literatūros jis ne
priėjo. Ji ir nedarė įtakos niekin
ti savo, o garbinti užsienietišką.

Kaimo žmogus buvo sutapęs 
su gamta. Dažnai dėl savo sun
kių darbų jis neturėjo progos tą 
gamtą geriau pažinti, pajausti. 
Juk žmogus dažnai praeina pro 
medį, pamatęs tik jo siluetą. 
Paklaustas, koks tai buvo medis, 
jis nesugeba apibūdinti, nes jo 
nestebėjo.

Taip ir anais sunkiais tautinio 
atbudimo laikais — žmonės gy
veno gamtoje, matė pavasarius, 
rudenis, l>et reikėjo poeto 
žodžių, kad tai pasidarytų jų gy
venimo dalimi, kad atidarytų du
reles į gamtą. Žmonės girdėjo, 
kad yra Nemunas, Neris, Trakų 

pilis, bet visa tai buvo svetima, 
be jausmo, lyg svetimo dailinin
ko nutapyta drol>ėje. Maironis 
visa tai atnešė ir tiesiog į kiekvie
ną įdėjo, padarė jo dalimi. Žmo
gus jautė sielvartą, kad griūva 
Trakų pilis, kad ten banguojantis 
Nemunas yra jo upė, jo brangios 
tėvynės Lietuvos upė.

Ano meto poezijoje randame 
daug eilėraščių apie pavasarį, 
bet jie visi jau užmiršti, o Mairo
nis ir šiandien įtaigoja visus. Štai 
jo eilėraštis “Pavasaris":

Pavasario saulė prašvito 
meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai 
vieversiai,
Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų 
Bučiuoja, gaivina krūtinę; 
Pabiro pasklido žiedai 
ant laukų — 
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek 
šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti.
Apimti pasaulį, priglaust prie 
širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti

Pavasario vaizdai gerai pažįs
tami: saulė, vieversėliai, laukų 
vėjai, žiedai. Tų vaizdų nedaug 
ir jie tokie bendri, o vis dėlto 

eilėraštis pagauna savo šviesu
mu, optimizmu, dinamika. Štai 
mergaitė lietuvaitė išeina į savo 
darželį ir ten pergyvena pavasa
rio džiaugsmą. Tą džiaugsmą ir 
aprašė poetas, aprašė sugesty
viai, kad visus kelia džiaugtis, 
nes ta aplinka lietuviška.

Žmogus gamtoje
Parodęs lietuviškos gamtos 

peisažą. jis ir patį žmogų išveda 
apsižvalgyti. Prasideda dialogas 
tarp gamtos ir žmogaus. Pokalbis 
grynai paprastas, lietuviškas, 
kaimiškas ir giliai nuoširdus. Štai 
eilėraštis Mergaitė:

Pražydo pasklido žiedai po
laukus
Ir pievas išpynė margai;
AŠ skinsiu, sau pinsiu rausvus 
vainikus.
Žydėsiu, kaip žydi laukai.

Ir toliau džiaugsmingoje nuo
taikoje tęsiamas pokalbis su 
gamta. Mergaitė džiaugiasi kal
nais, upeliu ir savo vainiku. Kai 
paukšteliai pragy sta ir ji, lyg “ka
ralienė graži”, dainuoja po girią 
skardžiai. Ten ji išgirsta, kad 
sužvengė bernelio žirgelis. Ir 
lietuvišku kuklumu reaguoja:

Palėkusi slėpsiuos; žaibu — 
akimi
Pažvelgsiu tiktai paslapčia.
Pats eilėraščio ritmas nešte 

neša į laukų platumas. Ir koks 

poezijos skambumas.Taip leng
va skaity ti, lengva atsi minti ir 
kartoti. •

Į šį eilėraštį panaši visiems 
žinoma daina:

Už Raseinių, ant Dubysos,
Teka saulė, teka:
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten, oi šneku.

Ir čia panašiais paprastais 
plačiais vaizdais atskleidžiama 
gamtos ir mergaičių draugystė. 
Jos braido po rasą ir dainuoja, 
džiaugiasi dangaus mėlyne. Jos 
geltonkasės, gražių akių. O vis 
dėl to jos, laistydamos darželio 
rūtas, nuliūsta, nes daug berne
lių žūva:

Daugel žūva, daųet pūva.
Kas apverks jų dalįr*
Už Uralo, žemėsiialo:
Ne po savo šalį!

Čia poetas prisimena knygne
šius tremtinius, galprisiminė ir 
1863 metų sukilėlius Daug vė
liau. po daugel metų, sis poezi
jos posmas bus kartojamas naujų 
tremtinių, kurie masėm buvo 
vežami į Sibirą, už Tralo...

Daugely Maironio eilėraščių 
vienu kitu bruožu jaučiami Lie
tuvos gamta, jos miškai, upės, 
nakty s. Šie temos vaizdai nėra 
sau tikslas ar kokia poezijos 
puošmena. Jie kontrastuoja ano 
meto dabartį, nes dabarties bui
tis buvo sunki.

Uosis ir žmogus
Poetas daug kur sugretina 

gamtą ir žmogų. Gamtos ritmas 
kartojasi jr žmogaus gyvenime. 
Tai išreiškia gražus ir vertingas 
eilėraštis “Uosis ir žmogus”. Ra
miais epiniais vaizdais pasakoja, 
kaip augo uosis:

Amžiaus ilgus metus
Augo uosis gražus,
Ir augo, ir lapais žaliavo;
Tarp pakalnių plačių. 
Tarp beržų, drebulių 
Viršūnės jis nelenkė savo.

Uosis buvo stiprus, galingas. 
Tada iš jo šaknų išdygo jaunutis 
uoselis. Tas jaunasis uosis 
užauga, o senasis lenkias žemyn. 
Atėjo žmogus ir nukirto uosi. Iš 
jo bus lentos tėvų karstam, o iš 
viršūnės bus lopšys.

Poetas užbaigia tokiu vaizdu: 
— motina supa lopšį ir dainuoja:

Auk. maželi, gražus.
Kaip tas uosis puikus.
Kurs slėnio atkrentėj 
svyruoja.
Tai tikras lietuviškos poezijos 

šedevras, parašytas tada, kai 
žmonės vos vos paskaitė. Jie ne
mokėjo analizuoti tos poezijos, 
jie tik jautė, kad čia išreikšta 
žmogaus buities drama — auki 
kaip uosis, paskui palinksi, pas
kui kiti tave nupjauna

f Bus daugiau'
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— Kun. prof. dr. A. Liuima, 
SJ, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos pirmininkas, pra
nešė iš Romos, kad dr. Vytautas 
A. Dambrava priimtas j akade
mijų pilnateisiu nariu. Šių žinių 
Venecueloje plačiai komentavo 
dienraštis “La Religion”, ilgame 
straipsnyje įdėjo nuotraukų ir 
iškėlė jo nuopelnus Bažnyčiai ir 
tautai, o drauge ir Pietų Ameri
kai. Jo akademinė studija “Kri
minalinis psichiatrijos naudoji
mas Sovietų Sąjungoje” buvo 
skaityta Juozo Kojelio paskuti
niame LKMA suvažiavime Los 
Angeles. Studija yra išversta j 
ispanų kalbų ir ištisai dvidešim
tyje laidų paskelbta “La Religi
on” dienraštyje. Kiti dienraščiai 
irgi paskelbė šių žinių.

— Grupė Sydnėjaus lietuvių ofi
cialiai atsisveikino su Rūta 
J uzėnaite-Ornsby, savaitraščio 
"Mūsų Pastogė redaktore. Ne
perseniai atvykusi iš okup. Lie
tuvos. ji kurį laikų redagavo 
minėtų laikraštį. Netrukus buvo 
priimtaį "Amerikos Balso lietu
viško skyriaus tarnybų pranešėja 
ir rugpjūčio 5 išskrido į \Va- 
shingtonų. "Mūsų Pastogę re
daguos redakcinė kolegija, kurių 
sudaro 3 asmenys: Vincas Au- 
gustinavičius, Vytautas Patašius 
ir Bronius Žalys.

—Rėžis. Elenos Dauguviety
tės - Kudabienės veiklų teatro 
srityje gana plačiai aprašė ir 
įdėjo nuotraukų Hamiltono laik
raštis "The Hamilton Specta- 
tor . Pati režisierė papasakojo 
laikraščio reporteriui apie savo 
veiklų su lietuvių teatru.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Chicagoje naujo pa
stato iškilmingas atidarymas į- 
vyks rugsėjo 14. Tarp atidary mo 
programų bus taip pat ir lietuvių 
dailininkų grupinės parodos ati
darymas. Balio Pakšto ir jo an
samblio pasirodymas. “Time 
Capsuje" — Ateities kraitelės 
uždarvmas ir svečių priėmimas.

— Inž. Gedas A. Sakus yra 
paskirtas "Bell-Northern Re
search bendrovės prezidentu. 
Šioje bendrovėje jis yra išdirbęs 
įvairiose pareigose jau 24 metus. 
Bendrovė savo skyrius turi Ka
nadoje, Anglijoje, JAV-bėse. 
Inž. G. A. Sakus išsikelia į bend
rovės centrų Ottawoje.

— “Catholic Digest” 
rugpjūčio mėnesio numerio vir
šelį puošia maža Lietuvos laukų 
Rūpintojėlio nuotrauka. Pirma
jame žurnalo puslapy yra straips
nis, pavadintas “Hill of Cross- 
es”. Straipsnio autorė pasakoja 
apie savo apsilankymų okupuo
toje Lietuvoje ir įspūdžius 
Kry žių kalne.

— Dr. Milda Danytė parašė 
knygų anglų kalba apie lietuvių 
imigracijų į Kanadų. Knyga pava
dinta "DP Lithuanian Immigra- 
tion to Canada ir turi 365 pusla
pius.

— Montrealyje ir apylinkėse 
Sibiran trėmimų 45 metų su
kaktį paminėjo kartu ne tik lietu
viai, latviai ir estai, bet taip pat 
ir ukrainiečiai, lenkai ir kiti ko
munistų pavergtų tautų atstovai. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo par
lamento narys Gilbert Char- 
tand, o latvių atstovas Valdmanis 
tuos faktus dar paryškino. Eku
meninės pamaldos buvo kate
droje. Lietuvių dalį atliko “Pa
vasario” mergaičių choras, vado
vaujamas Ingrid Tark ir vargo
nais pritariant M. Roch. Po jų 
giedojo lietuvių vyrų oktetas, o 
Aušros V artų parapijos klebonas 
kun. J. Aranauskas. SJ, su
kalbėjo maldų. Pabaigoje buvo 
Lietuvos himnas.

TARPTAUTINIS MOTERŲ 
KLUBŲ SUVAŽIAVIMAS

Tarptautinis Moterų Klubų 
Federacijos (GFVVC) suvažiavi
mas įvyko birželio 1 - 6 Cincin- 
nati, Dilio. Suvažiavime Dalyva
vo Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirmininkė Aldona 
Pintseh.

Lietuviška vėliava parade
Aldona Pintseh į Cincinnati 

nuskrido birželio 1 vakare. Tų 
vakarų dalyvavo Ohio moterų su- 
rengtrame baliuje.

Pinnadienį, birželio 2, įvyko 
suvažiavimo atidarymas. į salę 
buvo įneštos visų valstybių vėlia
vos. Prieš kelerius metus Lietu
vos vėliavų parūpino garbės pir- 
minininkė a. a. Galia Žilionienė. 
Svetimų valstybių vėliavas nešė 
Oliio valstybės jaunosios mote
rys. Vėliavų palydėjo to krašto 
atstovė. Taigi, už lietuviškos 
vėliavos ėjo Aldona Pintseh.. 
Vėliavų įnešimo iškilmėse daly
vavo 12 karių, apsirengusių civi
linio kario uniformomis. Jie ir 
priėmė vėliavų paradų.

Po to buvo invokacija, him
nas. vėliavos priesaikų. Suvažia
vimą atidarė Federacijos pirmi
ninkė Mrs. \Vingert. Kalbų pa-
sakė Owen B. Butler, buvęs
Proctor and Gamble Ijendrovės 
pirmininkas.

Tą pirmadienį jau buvo atida
rytas tarptautinis sky rius. Ten ji 
padėjo informacijos lapelių, kny
gučių apie Lietuvą. Medžiagą jai 
parūpino kun. K. Pugevičius ir 
jo vadovaujama įstaiga. Pirmi
ninkė Aldona Pintseh pastebi, 
kad tos informacijos reikia dau
giau, kad dalyvautų bent kelios 
moterys, nes vienai sunku visur 
suspėti.

Senatorius kalba
Po pietų darbo sesijoje kalbėjo 

senatorius Robert Dole. Jis kal- 
l>ėjo apie taksų reformą, apie 
prezidento politiką.

Po paskaitos susidarė proga ir 
Aldonai Pintseh trumpai užkal
binti senatorių. Jis kalbėjosi ma
loniai. sakė, kad su Pabaltijo rei
kalais esąs gerai susipažinęs.

Vakarienei delegatės buvo pa
skirstytos pagal įvairias valsty
bes. Aldona Pintseh vakarienia
vo tarptautiniame klube.

Kalba apie Sovietų Sąjungą
Antradienį, birželio 3, vėl 

buvo įvairūs posėdžiai, darbo se
minarai. Priešpiečių metu kal
iojo John Lenczovvski. prezi
dento Reagano patarėjas Sovietų 
reikalams. Jis kalbėjo apie Sovie
tų Sąjuingos tikslus ir siekius. Jie 
tikisi užimti visą pasaulį, nes jie 
nesibijo Amerikos karinės jėgos. 
Amerika ginkluota jėga neužsto
ja svetimų kraštų. Sovietai tik bi
josi kritikos ir teisvbės. Tai y ra 
pats geriausias ginklas prieš so
vietus.

Priėmimas krautuvėje
Vakare įvyko parengimas — 

priėmimas Saks Fifth Avė. krau
tuvėje. Maistas buvo išdėstytas 
bufeto stiliuje, tarnai pilstė vyną 
ir šampaną. Delegatės apžiūrėjo 
drabužius, net apsivilkusios ma
tavosi, ypač domėjosi brangiais 
kailiais. Buvo ir modeliuotojos, 
kurios reklamavo naujus drabu
žius.

Apranga tokiuose suvažiavi
muose yra labai svarbi. Visos 
stengiasi kuo gražiau ir įdomiau 
apsirengti.

Dar tą patą vakarą buvo pri
ėmimas pas pirmininkę Win- 
gert. Ji kiekvieną delegatę pasi
tiko ir asmeniškai pasišnekėjo.

Ukrainiečių pastangos
Trečiadienį, birželio 4, buvo 

rinkimų diena. Ukrainietės mė
gino pravesti rezoliuciją apie 
Chernobyl katastrofą, l>et paaiš
kėjo, kad rezoliuciją reikėjo iš 
anksto įteikti rezoliucijų komisi
jai. Ją įteikti gali tik Amerikos 

į delegatė.

Tų lytų kallsėjo žymus mankš
tos propaguotojas Ricliard Sim- 
mons. Jis kalbėjo apie mankštos 
svarlsą, valgius, dietų.

Tarptautiniame klube prieš
piečių metu visi dalyvavo su tau
tiniais drabužiais. Ten delegatės 
sakė kalbas. Iš pavergtų tautų 
dalyvavo tik trys ukrainietės, 
estė Kunnan ir lietuvių Federa
cijos pirmininkė.

Lietuvaitės kalba ir gražiais 
drabužiais daug kas domėjosi. 
Buvo ir tokių, kurios dar nežino
jo. kad Lietuva yra okupuota.

Aldonos Pintseh kalba
Kiekvienai delegatei buvo 

duota dvi minutės laiko. Aldona 
Pintseh kalbėjo Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos moterų vardu. Pri
minė, kad delegatės išgirstų ko
vojančių dėl laisvės moterų bal
sus. Priminė, kaip spauda dažnai 
ignoruoja, kad Amerika nepri
pažįsta tų kraštų okupacijos. Pri
minė Chernobyl nelaimę, kaip 
buvo uždarytos sienos, nebuvo 
galima susisiekti. Dėl žmogaus 
teisių kovoju disidentai yra

BESIRUOŠIANT VIENOS KONFERENCIJAI
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menei remiant. Lietuvių Infor
macijos Centras, Isendradar- 
biaudamas su keliom įtakingom 
tarptautinėm organizacijom. 
ruošia studiją Vienos konferenci
jai apie žmogaus teisių pažeidi
mus okupuotoj Lietuvoj. Vienos 
konferencija, kuri įvyks 1986 
lapkričio mėn., peržvelgs visus 
Helsinkio baigiamojo akto prin
cipus.

Gausi lietuvių pogrindžio 
spauda puikiai iliustruoja perse
kiojimą okupuotoj tėvynėj, bet 
šia ypatinga proga norisi kuo 
plačiau paminėti ir kitus neužfik
suotus persekiojimo faktus. 
Norėdami paruošti dokumen
tuotą studiją Vienai gyvu liudiji
mu, kreipiamės į lietuvių visuo
menę ir prašome pasidalinti 
žiniomis apie teisių suvaržymus, 
kurie dažnai pasilieka tik artimų
jų tarpe.

Lietuvių Informacijos Centras 
sudarė anketą, naudodamas pa
grindu pačius Helsinkio akto 
principus. Visuomenė yra ragi
nama anketą išpildyti ir su
grąžinti Lietuvių Informacijos 
Centrui iki rugsėjo 15 d. 
Užpildžiusiem prašant, bus išlai
komas konfidencialumas bei 
anonimiškumas. Daugiau anke
tų galima užsaky ti, rašant Lietu
vių Informacijos Centrui, 351 
Highland Blvd., Brooklyn N Y 
11207, ar skambinant tel. 718 
647 - 2434.

Atsakant į visus klausimus; 
prašoma pažy mėti vietą ir datą, 
ir paaiškinti, kokios buvo sovietų 
sudarytos priežastys teisių su
varžymui. Galima atsakyti iš 
asmeniškos patirties ar perduoti 
Jums žinomus bei patvirtintus 
Lietuvoj gyvenančių žmonių 
epizodus. Šie klausimai apima 
ne tik santykius tarp laisvojo pa
saulio ir okupuotos Lietuvos lie
tuvių. lx*t ir ypač suvaržymus 
pačioj Lietuvoj.

— Ar buvo leidžiama aplanky
ti liguistą ar mirštantį šeimos 
narį?

- Ar vyresnio amžiaus žmogui 
ar reikalingam medicininės 
priežiūros buvo leidžiama išvyk
ti?

- Ar galėjo dalyvauti laido
tuvėse l>ei aplankyti mirusio šei
mos. nario kapą?

— Ar buvo duotas leidimas 
dalyvauti svarbiuose šeimos įvy
kiuose. pvz. gimimo, vedybų, 
religinėse ar civilinėse apeigose 
ar kituose šeimyniniuose su
sibūrimuose?

— Kokius varžtus patyrėte 
tarp Lietuvos gyventojų ir

knyga

TIKROJI PRAEITIS. Marijus 
Blynas. Politinių kultūrinių, 
istorinių, straipsnių rinkinys. Iš
leido Laisvosios Lietuvos knygų 
leidykla 1985 m. Kaina $6.00.

Spausdintų 1955 - 1985 metų 
laikotarpyje “Laisvosios Lietu
vos” laikraštyje 57 straipsnių 
iliustruotas 224 psl. rinkinys. 
Įdomių pasiskaitymų

Aldona Pintseh, Lietuvių Moterų Klubų Federacijos • pir
mininkė, kalbasi su šen. Robert Dole, kuris dalyvavo 
tarptautiniame moterų Įdubų federacijos suvažiavime Cincin
nati, Ohio (Žiūr. suvažiavimo aprašymą).

Gaunama Darbininko spaudos 
kioske. Persiuntimui pridėti 
$1.00.

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETU-

kalėjimuose, ištrėmime 
u ž d a r y t i psichiatrinėse ligo 
ninėse, visokiais būdais perse
kiojami. Visų pareiga jiem rašy ti 
laiškus ir stiprinti jų viltį.

Ji prašė, kad laisvojo pasaulio 
moterys paremtų jų siekimus, 
kad visur skelbtų, kad Pabaltijo 
kraštai yra okupuoti ir kad jie 
nori būti laisvi.

Tame klube įvyko ir balsavi
mas. Nauja šios tarptautinės or
ganizacijos pirmininke išrinkta 

svečių iš užsienio \ iešnagės 
metu?'

— Ar laiškų susirašinėjimas 
taip Jūsų ir gy venančių Lietuvoj 
yra trukdomas0 Kaip ilgai trunka 
laiškui iš Lietuvos pasiekti jus 
Vakaruose? Ar Jūs įteikiate 
skundą savo krašto pirštui, jei 
laiškas nepasiekia Lietuvos?

—Ar siuntiniai nueina į Lietu
vą? Jie taip, kokie būna apmuita- 
yimai? Ar siuntiniai pasiekia 
adresatus geram stovy je, ar jie 
būna apvogti, sudraskyti, kon
fiskuojami bei grąž inaini? Jei 
siuntiny s nueina ar būna sužalo
tas, ar Jūs įteikiate skundą savo 
krašto pirštui?

— Kaip su telefoniniais pasi
kalbėjimais? Kaip ilgai trunka 
pasiekti reikiamą asmenį? Ar po
kalbiai yra nutraukomi bei klau
somi?

— Važiuojant į Lietuvą, ar 
Jus kratė? Jei taip, ką atėmė? 
Kaip su Jumis muitininkai elgė
si? Ar Jums teko, kaip kito krašto 
piliečiui, priešintis ar iškelti bet 
kokius teisiškus reikalavimus 
muitininkams?

— Ar važiavote į Lietuvą kaip 
turistas? Ar kaip delegacijos na
rys? Kviestas giminių ar val
džios? Kaip ilgai svečiavotės Lie
tuvoj? Ką patyrėte viešnagės 
metu? Ar Jūsų artimieji Lietuvoj 
buvo apklausinėjami apie Jus?

ŽYMUO VYSKUPUI 
JULIJONUI STEPONAVIČIUI

Baltų Laisvės Lygos Direkto
rių Taryba liepos 30 d. posėdyje 
nutarė 1986-jų metų Baltų 
laisvės žymenį skirti vyskupui 
Julijonui Steponavičiui už jo 
asmenišką pasiaukojimą, ginant 
pavergtos Lietuvos žmonių pi
lietines teises, religines laisves 
ir tautinę savigarbą.

Vyskupo Julijono Steponavi
čiaus autoritetas Lietuvoj žmo
nių akyse yra taip labai iškilęs, 
kad okupacinė valdžia nedrįsta 
jo pasodinti į kalėjimą, ištremti 
ar kokiu kitu būdu fiziškai su juo 
susidoroti. Be to visuotiniu įsiti
kinimu, vyskupas Steponavičius 
“in pectore” popiežiaus yra pa
keltas į kardinolus.

Spalio 18 vyskupas Julijonas 
Steponavičius švenčia 75 m. 
amžiaus sukaktį ir tą dieną Los 
Angeles latvių salėje įvyks jam 
žymens įteikimas. Tikimasi turė
ti žymius asmenis žymenį vysku
po vardu priimti ir pasakyti įtei
kimo kalbą.

Vyskupas Steponavičius šiais

arba Mrs. Phyllis Rol>erts. Kalbėta,
kad ateinančiais metais kiekvie
na grupė pasirodytų su savo pro
grama.

Aldona Pintseh tą patį vakarą 
išvyko namo, nes ketvirtadienio 
ir penktadienio programos ne
buvo svarbios.

Ateinančiais metais šios Fede
racijos suvažiavimas bus San
Diego, Calif. Būtų gera, kad da
lyvautų daugiau narių, nes gal 
reikės pasirodyti ir lietuvių gru
pei.

— Ar Lietuvoj būnant jus ap- 
klausinėjo? Jei taip, kokiu pre
tekstu ar kur vyko apklausinėji
mas? Kas vykdė apklausinėjimą 
ir ką norėjo sužinoti?

— Ar Jūs bandėte iškviesti gi
mines pas save? Kada įdavėte 
prašymą? Kada priėmė ar at
metė? Ar giminės dėl to nu
kentėjo? Kaip ilgai tęsėsi ar 
tęsiasi šis procesas?

— Ar Jūsų giminės ar draugai 
iš Lietuvos svečiavosi Vakaruo
se? Vieni ar su kitais šeimos na
riais? Kaip turistai ar delegacijos 
nariai? Kokiomis sąlygomis juos 
išleido iš Lietuvos? Kaip ilgam?

Maloniai prašome pasidalinti 
turimomis žiniomis apie:

— lietuvių dalyvavimą Afga
nistano kare,

— rusifikacijos apraiškas Lie- 
tu\ oj.

— Černobylio pasekmes Lie
tuvoj.

Skirta tik iš Lietuvos emigra
vusiems:

— Kada išvy kote iš Lietuvos? 
Ar viena-s, ar su šeima? Kaip il
gai truko gauti leidimą išvykti? 
Kaip su Jumis buvo elgiamąsi da
vus prašymą išvykti? Kokiomis 
sąlygomis išvažiavote? Ar ban
dėte vėl grįžti Lietuvon kaip tu
ristas? Jei taip, ar pavyko ir ką 
patyrėte?

LIC

metais minėjo ir kitas dvi sukak
tis: 50 metų kunigystės ir 25 me
tus ištrėmimo iš Vilniaus į 
Žagarę. Popiežius kunigystės su
kakties proga labai šilta telegra
ma pasveikino solenizantą, ir 
apie jį plačiai rašė Europos spau
da.

Praėjusiais metais Baltų Lais
vės Lyga žymenį skyrė LKB 
Kronikai. Už parodyta dėmesį, 
LKB Kronikos Nr. 70 Baltų lygai 
pareikšta padėka.

— Baltimorėje leidžiamas 
dienraštis “The Sun” beveik visą 
puslapį paskyrė aprašymui, kaip 
artimesnių apylinkių lietuviai 
suvežą savo vaikus į vieną ar kitą 
šeimą ir ugdo juos lietuviškoje 
dvasioje. Laikraštis deda platų 
aprašymą, dvi spalvotas nuo
traukas, kuriose matoma ma
mytės ir mažieji, rimtai dirban
tys vadinamame “Zuikių klube”. 
Labai šiltai atsiliepiama apie to
kias lietuvių pastangas.

VOS ISTORIJA II TOMAS. 
Pranas Čepėnas. Išleido dr. Ka
zio Griniaus Fondas 1986 m. 
Spaudai parengti padėjo Albina 
Sirutytė-Čepėnienė. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, 3001 West 
59th St., Chicago, IL 60629. Šį 
vertingą leidinį galima įsigyti 
Darbininko spaudos kioske. Kai
na — su kietais viršeliais $25.00, 
persiuntimas $2.00.

Antrojo tomo apimtis yra 1914 
- 1922 mėtai:. Istorijos mylėto
jams ir studiozams tai nepapras
tai didelės reikšmės 840 pusla
pius turintis veikalas. Jame gana
smulkiai ir chronologiškai per
žvelgta mūsų tautos padėtis nuo 
Pirmojo Pasaulinio Karo iki vals
tybės atsisteigimo ir susiforma
vimo ir kitų svetimų valstybių 
Lietuvos pripažinimo de facto ir 
de jure. Sis tomas yra mūsų tau
tos istorijos naujųjų laikų raktas. 
Labai gaila, kad sumanytoji trijų 
tomų naujųjų Lietuvos laikų is
torija dėl autoriaus mirties nebu
vo įgyvendinta ir pabaigti tik du 
tomai.

KUNIGAS ALFONSAS LIP- 
NIŪNAS. Redagavo Stasė Vana
gaitė-Petersonienė. Išleido
Švėkšniškių- draugija. Spaudė 
Draugo spaustuvė 1985 metais. 
Kaina nepažymėta.

Monografinio pobūdžio įvai
rių asmenų straipsniai apie šį 
šviesios asmenybės kunigą. Yra 
nemažai iliustracijų 120 puslapių 
leidinyje.

SKOMANTŲ PILIAKAL
NIO LEGENDA. Stasė Peter
sonienė. Išleido Švėkšniškių 
draugija. Mecenatas Justinas 
Celiauskas. Tiražas 500 egzemp
liorių. Fotografijos Virgos, A. 
Kybranco ir V. Noreikos. Spau
dė Draugo spaustuvė 1984 m.

Iliustruotas 36 psl. folklorinis 
leidinys. Kaina $2.00.

LITU ANUS Vol. 32 No. 1 
1986 metai. Numerio redakto
rius Jonas Zdanys. Leidžia Li- 
tuanus Fundacija, Ine. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė 3001 W. 
59th St.^ Chicago, III.

Leidinys anglų kalba įvairiom 
lietuviškom temom.

JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES Vol. XVI No. 4. Vyr. 
redaktorius Toivo U. Raun ir re- 
dakccinę kolegiją sudarantieji 
lietuvių, latvių ir estų akademi
kai. Leidėjas Association for the 
Advancement of Baltic Študies, 
Ine. (AABS).

Žurnalas leidžiamas anglų kal
ba ir jame telpa Pabaltiečių isto
riją. kultūrą liečiantieji straips
niai.

VARPAS Nr. 20. 1985. Re- 
dakatorius Antanas Kučys, ad
ministratorė Elena Rokienė. 
Leidžia Varpininkų Filisterių 
Draugija. Šio 200 puslapių nu
merio viršelį puošia dail. Bro
niaus Murino “Vilniaus sena
miestis kūrinys. Numerio kaina 
$4.00.

Įvairiomis temomis straipsniai 
iš mūsų istorijos, kultūrinio gy
venimo ir aktualiom temom. Pa
minėti mirusieji ir redakcijai at
siųstieji spaudiniai. išvardinti 
žurnalo rėmėjai.

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį •



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČLU

TARĖSI LIETUVIAI KUNIGAI
Lietuvių Kunigų Vienybė sa

vo metiniame suvažiavime rug
pjūčio 6-7 Allentown, Pa., vie
ningai nutarė paremti Lietuvos 
vyskupų prašymą kad sovietų 
valdžia sugrąžintų tikintiesiems 
bent tris atimtas bažnyčias: Vil
niaus katedrą, šv. Kazimiero 
bažnyčią Vilniuje bei Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčią. Tuo 
reikalu bus pasiūlyta rezoliucija 
JAV episkopatui. Visi lietuviai 
raginamai organizuotai prašyti 
savo vietos vyskupų, kad jie prie 
šio žygio prisidėtų.

Suvažiavime, kuris įvyko ry
šium su Lietuvos vyčių metiniu 
suvažiavimu, dalyvavo 28 kuni
gai. Suvažiavimas prasidėjo kon- 
celebruotomis mišiomis, kurių 
pagrindinis celebrantas b u v o 
vysk. P. Baltakis, OFM. Jis pa
sakė pritaikytą pamokslą. Pietų 
metu, Allentovvn vyskupui ne
galėjus atvykti, dėl tuo pačiu 
metu vykstančio Pennsylvanijos 
vyskupų susirinkimo, vyskupijos 
kancleris, kun. Muntone per
davė vy skupo sveikinimus, ir ra
gino lietuvius saugoti savo 
tikėjimą ir savo tautybę, kurie 
vienas kitą palaiko.

Kunigų Vienybės pirmininkui 
kun. kleb. A. Kontautui pada
rius Kunigų Vienybės praeitų 
metų nuveiktų darbų apžvalgą, 
dalyviai pasidalino į keturis se
minarus: “Lietuviškai nekalban
čių lietuviškų parapijų proble
matika (diskusijom vadovavo 
Frackville, Pa., lietuvių jaunas 
klebonas kun. G. Gobaitis); 
“Kaip pritaikyti davinių apdirbi
mo aparatūrą (kompiuterį) lietu
viškai pastoracijai (vadovavo 
Religinės Šalpos pareigūnė Ma
rijona Skabeikienė); “Šv. Kazi
miero kolegija šiandien” (vado
vavo iš Romos atvykęs tos kole
gijos rektorius prel. Alg Bartkus, 
J.C.L.); “Kaip padėti Lietūvos 
Bažnyčiai” (vadovavo kun. K. 
Pugevičius.).

Po seminarų, seselių kazimie- 
riečių atstovė sės. Marilyn Kuz
mickaitė supažindino kunigus su 
padarytais žygiais pradėti seselių 
kazimieriečių steigėjos a. a. Ma
rijos Kaupaitės beatifikacijos 
bylą.

Iš Chicagos specialiai Kunigų 
Vienybės pakviestas Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejui ruoš
tis centrinio komiteto pirminin
kas J. Kavaliūnas papasakojo da
lyviams apie nuveiktus darbus 
bei užsimojimus. Prel. Bartkus. 
Lietuvos krikšto jubiliejaus ko
miteto Romoje pirmininkas, 
pranešė kad jubiliejaus iškilmės

AUKOKIME LIETUVIŲ FONDUI 
IR ĮAMŽINKIME savo vardus 
RUOŠIAMOJE LIETUVIŲ FONDO AN
TROJE KNYGOJE. REMKIME LIETUVIŲ 
FONDĄ, NES JIS REMIA MŪSŲ 
KULTŪRINĘ VEIKLĄ. NEW YORKE KREIP
TIS J LIETUVIŲ FONDO ATSTOVĘ L. MILU- 
KIENĘ, 111 GROHMANS LANE, PLAIN- 
VIE W, N.Y. 10803, ARBA SIŲSKITE CEN
TRUI TIESIOGINEI, UŽPILDĘ ŠIĄ AT
KARPĄ. AČIŪ.

(Pavardė ir vardas)

(Nr. ir gatvė)

(Miestas, valstija ir Zip)

Lietuvių Fondo ketvirtajam milijonui aukoju $ ................

□ įnašas mano vardu □ Įnašas įamžinti ...................................................................
Esu LF narys Nr.................. Nesu □

Data Patalas

čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

Sudarant testamentus prašoma įrašyti ir Lietuvių Fondą angliškai: 
LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT, TAX EXEMPT,

ILLINOIS CORPORATION, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629

vyks Romoje 1987 birželio 11 - 
17. Nors formaliai raštu dabar 
nepatvirtinta, tačiau iš aukščiau
sių Vatikano sluoksnių garantuo
ta, kad Lietuvos krikšto jubilieji
nių Mišių proga birželio 14 bus 
paskelbtas Dievo Tarnas Arki
vyskupas Jurgis Matulaitis palai
mintuoju. Tą sekmadienį isto
rinėje Castel San 'Angelo pilyje 
prie Vatikano planuojamas lietu
viams l>ei svečiams pokylis. Ga
limai pirmadienį planuojamas 
lietuvių specialus susitikimas su 
popiežium. 5" 3

Keliones iš didesnių kolonijų 
į Romą organizuoja pats jubilie
jaus centrinis komitetas, kuris 
platina smulkią informaciją. 
Svarbu tuoj pat rezervuoti vietas 
Romoje.

Kitą dieną vyko rinkimai. Pir
mininku perrinktas kun. klelx>. 
A. Kontautas, vicepirmininkais: 
kun. kleb. J. Matutis, kun. 
kleb.J. Rikteraitis, kun. kleb. Z. 
Smilga, kun. kleb. G. Gobaitis. 
sekretorius kun. V. Gukuras, 
iždininkas kun. K. Pugevičius; 
reviijos komisija: kun. kleb. M. 
Cyvas, kun. kleb. J. Grabys; 
spaudos korespondentai: kun. 
kleb. emeritus V. Dabušis, kun. 
kleb. emer, kun. A. Petraitis, 
kun. V. Pikturna.

Suvažiavimas baigėsi su iškil
mingom Mišiom, kurias vietos 
katedroje koncelebravo vysk. 
Baltakis, 20 kunigų. Dalyvavo 
savo suvažiavimui atvykę pora 
šimtų včių. Pritaikytą pamokslą 
pasakėkun. A. Jurgelaitis. O. P.

ŠARANSKIO LAIŠKAS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ RELIGINEI ŠALPAI

Reaguodamas į Gintės Da- 
mušytės laišką. Anatolis dabar 
vardu Natanu, Šaranskis jai at
rašė į Lietuvių Katalikų Religinę 
Šalpą New Yorke.

“Dėkoju už. ..nuoširdžius 
sveikinimus man išsilaisvinus iš 
Sovietų Sąjungos ir sugrįžus į 
tėvynę Izraelį... . rašo Šarans
kis.

“Kaip minėjote, aš kartu su 
Viktoru Petkum gy venau vienoj 
kameroj 16 mėnesių ir per tą lai
ką jį labai gerai pažinau. Aš 
norėčiau padaryti ką tik galiu 
šiam nepaprastai žmogui, kurio 
draugy stė mane išlaikė per mano 
įkalinimą... Linkiu viso geriau
sio Jūsų darbuose už žmogaus 
teises ir tikiuosi, kad mes su ma
lonumu bendradarbiausim ir 
ateity ...”, baigia Šaranskis.

1986 liepos 13 suėjo 8 metai
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Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitėje iš k. Reda Ardytė, Reda ir Juozas Ardžiai, už jų — 
dr. J. Kuras. Nuotr. V. Maželio

KAI RIBBENTROPAS SKRIDO PER LIETUVĄ
Praeitame Darbininko nume

ryje buvo prisiminta Ribbentro- 
po-Molotovo paktas, kaip jį pasi
rašė 1939 metais rugpjūčio 23 
Maskvoje. Tuo paktu jau buvo 
padalintos ir pasmerktos pražū
čiai. Pabaltijo laisvos respubli
kos — Lietuva, Latvija. Estija. 
Estija ir Latvija buvo atiduotos 
Sovietų įtakos sferai. Lietuva — 
Vokietijos.

1939 rugsėjo 1 prasidėjo karas 
Vokietijos su Lenkija. Tų metų 
rugsėjo 27 kapituliavo Lenkija. 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga tada 

nuo tos dienos, kai Viktoras Pet
kus, Šaranskis ir Aleksandras 
Ginzburgas buvo atskirai nu
teisti už žmogaus teisių gynimą. 
Pastarieji du laimingai pateko į 
Vakarus, o Petkus dar nelais
vėje. Jam prieš akis dar 7 metai 
kalinimo: jo bausmė baigiasi 
1992 m.

Lietuvių visuomenė yra ragi
nama siųsti solidarumo laiškus 
šiam sąžinės kaliniui lagerio 
adresu:

618263 Permskay a obl.
Chusovkoy r-n.
pos Kucbino. uchr. VS-389 

36-1
LSSR

Petkus. Viktoras

Laiškus, prašančius Petkaus 
išlaisvinimu aktyviau susirūpin
ti. siųsti JAV Congres.sional Hu- 
man Rigbts Gaucus komisijos 
pirmininkams: \

Congressman Tom Lantos, 
1707 Longvvortb Rnilding, Wa- 
shington DC 20515.

Congressman Jolm Edvvard 
Porter. 1131 Longvvortb Buil- 
ding. Washington DC 20515.

LIC

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių ir įvairių suvenyrų turi Dar- 
bininko administracija. Skam
binti —718 827-1351. 

galvojo, kad Lietuva irgi kariaus 
ir atsiims Vilnių. Abi šalys pri
pažino faktą, kad Lietuva turi 
teisę pareikšti savo pretenzijas į 
Vilnių.

Lietuvai neįstojusį karą, pasi
keitė padėtis, kurią Vokietija 
norėjo sutvarkyti. Pagaliau ne
bebuvo ir Lenkijos. Tad 1939 
metų rugsėjo 27. ketvirtadienį, 
Ribbentropas, Vokietijos Reicho 
užsienio reikalų ministeris. skri
do į Maskvą, skrido per Lietuvą.

Kai prasidėjo karas Vokietijos 
su Lenkija, Lietuva budriai sekė 
įvy kius ir paskui susi mobilizavo. 
Buvo sudaryti nauji kariuome
nės pulkai, vietovėse buvo suda
rytos kitos reikiamos karinės tar
nybos.

Nuotykis Zarasuose
Čia Great Necke, N.Y., gyve

na mum gerai pažįstamas agro
nomas \ acy s Butkys. Jis ir papa
sakojo šį nuotyką. kas jam nutiko 
aną dieną.

Jis buvo atsargos leitenantas. 
Taip pat buvo mobilizuotas. Za
rasuose buvo sudaryta 
priešlėktuvinė apsauga. Jos vir
šininku jis ir buvo paskirtas. Ant 
gimnazijos stogo buvo išstatyti 
du sunkieji kulkosvaidžiai ir 
buvo paliktos nuolatinės sargy
bos. Kariuomenės štabo potvar
kis buvo — kiekvieną neatpažin
tą lėktuvą šauti.

Vokiečiai, skrisdami per Lie
tuvą. buvo pranešę Lietuvos vy
riausybei, kada ir kokiu maršru
tu skris jų keleivinis lėktuvas j 
Maskvą. Kol perėjo per visus ka

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

PASKUTINĖ 1986 METŲ KELIONĖ | LIETUVĄ

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

Kelionės maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dienu 
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 fb.
VAZ 2106 —4,130 rb.
VAZ 21003 — 3,900 rb.
VAZ 21013 — 3,360 rb.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

nalus Lietuvoje, jau tas lėktuvas 
skrido. Zarasuose karinio virši
ninko nebuvo namuose. Atsira
do tik rytmetyje prieš pat lėktu
vo kelionę ir rado telegramą apie 
vokiečių lėktuvo skridimą.

Leitenantas Vacys Butkys, pa
tikrinęs postus, buvo parjojęs 
namo, nes gy veno netoli Zarasų. 
Rytmetį anksti atjojo į Zarasus 
apžiūrėti savo sargybų. Tuo 
metu ir skrido anas vokiečių 
lėktuvas.

Sargybų būstinėse kilo sumi
šimas. ką daryti. Lėktuvas dide
lis. tamsus, be lietuviškų ženklų. 
Jie neturi ir pranešimo, kad turi 
skristi svetimos valstybės lėktu
vas. Taip leitenantas Vacys But
kys ir užkomendavo: Visi į vie
tas, paruošti kulkosvaidžius ir 
pasirengti šauti į lėktuvą.

(nukelta į 8 psl.)

— Algis Šilas iki šiol vado
vavęs Pabaltiečių komiteto ry
šiams palaikyti, iš šio darbo pagal 
sutartį atsisakė. Dabar jo parei
gas yra perėmusi latvė Zinta 
Arums, baigusi politinius moks
lus Michigano universitete.

— Jungtiniame Pabaltiečių 
komitete keturias savaites inter- 
ne VVashingtone dirbs Rūta Ge
nytė. o paskui dirbs Edvardas 
Sabas iš Chicagos. R. Genytė 
baigusi Maryland Universitetą, 
o E. Sabas Chicagos Technologi
jos institutą.

— Filatelistų paroda rengia
ma spalio 17-18 Chicagoje Jau
nimo Centro patalpose.

— Rašytojui Jurgiui Jankui 
liepos 27-tą sukako 80 metų. Jis 
gimė 1906 Biliūnų kaime, Baiso
galos vlsč., Kėdainių apskr. 1925 
baigė Šeduvos progimnaziją, o 
1929 Kėdainių mokytojų semi
nariją. Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune studijavo germa
nistiką ir pedagogiką. Apie 10 
metų buvo pradžios mokyklos 
mokytojui. 1943 - 44 buvo Kau
no Jaunimo teatro dramaturgu. 
Vokietijoje dėstė gimnazijoje. 
Amerikon atvyko 1950 ir apsigy
veno Rochester, N.Y., kur ir da
bar gyvena. Spaudoje bendra
darbiauja nuo 1923. Yra parašęs 
romanų, dramų, novelių ir apy
sakų. Laimėjo už savo kūrybą 
eilę premijų.

— Rašytojas Aleksandras 
Merkelis, kuris yra parašęs išsa
mias monografijas apie prezi
dentą Antaną Smetoną ir kan. 
Juozą Tumą - Vaižgantą dabar 
parašė monografiją apie “Varpo” 
žurnalo redaktorių ir Lietuvos 
himno kūrėją dr. Vincą Kudirką. 
Ieškomas šiai monografijai 
leidėjas.

— Prel. Pranas Vaseris iš 
Sydney, Australijos, lankėsi Los 
Angeles, Calif., atlaikė mišias 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje. buvo atvykęs į Chicagą ir 
aplankė savo draugus bei pažįs
tamus. Dabar lanko Toronte sa
vo brolį. Žada ilgiau pabūti.

— Pavergtų tautų savai 
tėSydnėjuje buvo atžymėta pa
vergtų tautų atstovų eisena — 
motorkada. Dalyvavo apie 100 
automobilių. Demonstrantai lė
tu tempu važiavo miesto gat
vėmis, vežė karstus ir plakatus, 
reikalaujančius pavergtiesiems 
laisvės. Važiuodami matė dvi ki
tas grupes su raudonomis vė
liavomis. Motorkada privažiavo 
prie Sovietų Sąjungos konsulato, 
kuri saugojo 100 policininkų, nes 
to buvo pareikalavę sovietai.. 
Prie konsulato sunešti keli kars
tai neteikė sovietam palankaus 
vaizdo. Šia proga suruoštas teis
mas ir perskaityti kaltinimai 
Maskvai. Pirmininkavo ukrai
nietis, prokuroras lietuvis. Buvo 
apkaltintas lyderis, jam paskirta 
mirties bausmė ir jo iškamša 
buvo pakarta.

— “Lietuvos bažnyčių” knygų 
autorius šiuo metu baigia ruošti 
spaudai paskutinį šio serijinio 
veikalo tomą, kuris skirtas 
Kaišiadorių vyskupijai. Antroje 
knygos dalyje bus atspausdinti 
jau išleistuose tomuose pastebė
tų klaidų atitaisymai, patikslini
mai ir aprašymai tų bažnčių bei 
koplyčių, kurios dar nebuvo pa
skelbtos. “Lietuvos bažnyčių" 
skaity tojai, pastebėję įsivėlusias 
klaidas lx*i netikslumus, o taip 
pat turį nepaskelbtų bažnyčių- 
koplyčių nuotraukų, prašomi 
rašyti autoriui adresu: Bronius 
Kviklys, 5747 So. Campbell 
Avė., Chicago, IL 60629.

— Lietuvos Šaulių Sąjunga 
parėmė Americans for Due Pro- 
cess darbą įsigy dami didelį kiekį 
šios organizacijos išleistos kny
gos Soviet Evidence in North 
American Courts. kurią parašė 
adv. Povilas Žumbakis. Šaulių 
dėka, šios knygos buvo tada da
linamos Dainavos moksleivių 
ateitininkų stovykloje ir Rako 
skautų stovykloje. OSI tema 
abiejose vietose kalliėjo ir jauni
mą paskatino veiklai adv. Žum
bakis. Jaunimas entuziastiškai 
pažadėjo kreiptis į savo kongres- 
manus ir senatorius ir iškelti OSI 
problemas Jie pasiuntė po vieną 
knygą savo valdžios atstovui ir 
gavo antrą egzempliorių parsi
vežti sau namo.
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Laisvės Varpo vajus
Kiekvienų metų rudenį vyk

domas Laisvės Varpo piniginis 
vajus, kurio tikslas — sudaryti 
lėšas, reikalingas tos visuomeni
nio ir kultūrinio pobūdžio lietu
vių radijo programos išlaikymui. 
Šiemet toks vajus baigiamas spa
lio 19, kada po koncerto bus pa
skirstytos vajaus dalyviams do
vanos. Jos yra tokios: Pirmoji — 
KM) dol. taupymo sąskaita. So. 
Boston Savings Bank dovana. 
Antroji — 75 dol. grynais pini
gais. Fitzmaurice Motor Sales iš- 
Brocktono dovana. Trečioji — 
60 dol. grynais pinigais. Montvi
los Lietuvių Tautinio klubo (San
daros iš Brocktono dovana. Ket
virtoji — 25 dol. šviesiam Jadvy
gos Tumas ičienės atminimui. 
Dovanų paskirstyme galės daly
vauti kiekvienas, paaukojęs pa
gal specialius lapelius bent 1 dol.

Šiemetinis vajus yra reikšmin

gesnis už ankstyvesnius, nes rei
kia sudalyti lėšas ne tik nuola
tinėms išlaidoms padengti, liet 
taip pat naujai aparatūrai įsigy
ti, nes senoji jau paseno ir su
sidėvėjo tiek, kad jos negalima 
pataisyti. O be tinkamos apa
ratūros Laisvės Varpas negalėtų 
paruošti specialių radijo progra
mų: anglų kalba \ asario 16-sios 
ir Tragiškųjų birželio įv ykių pro
ga. o taip pat aktualių reportažų, 
kaip paskutiniu metu jis paruošė 
iš Motinos dienos ir Tragiškųjų 
birželio įvy kių minėjimo. Muzi
kos ir poezijos šventės. Premijų 
šventės ir 1.1.

Dabar Laisvės \ arpo laidose 
45 minutės y ra lietuvių kalba, o 
15 minučių — anglų kalba. Skel
bimų programoje tėra keturi, 
tad visas laikas tenka mūsų vi
suomeniniams ir kultūriniams 
reikalams. Todėl vykdomas va
jus v ra labai reikšmingas toli
mesnei laiisv ės Varpo veiklai, j 
kurią Įeina sekmadieninės radijo 
laidos lietuvių ir anglų kalba, 
specialios radijo programos ang
lų kalba Vasario 16-sios ir Tragiš
kųjų! birželio Įvykių sukakties

proga įvairioms amerikiečių ra
dijo stotims, kultūriniai rengi
niai, kurių ligi šiol surengta jau 
53. Špilio 19 So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje įvyks- 
tančiame 54-taine Laisvės Varpo 
koncerte programų atliks profe
sionalai instrumentalistai. Tai 
Dana Poinerancaitė ir Julius Ma- 
zurkevieius, abudu smuikinin
kai. profesoriai muzikos konser
vatorijose.

Aukos vietoje gėlių
Bostono ir apylinkės lietu

viuose vis plačiau ir stipriau įsi
tvirtina gražus paprotys atiduoti 
pagai lų mirusiam brangiam as
meniui ne gėlėmis, bet aukomis 
lietuviškiems reikalams pagal 
mirusiojo pageidavimų ar auko
tojo laisvų pasirinkimą. Taip lie
pos 23 Dorchesteryje mirusio 
Kazio Šimėno atminimui Caspe- 
ro laidotuvių namuose lankytojai 
suaukojo lietuviškiems reika
lams 925 dol. Iš tos sumos pagal 
aukotojų valių teko: Lietuvių 

' Fondui 370 dol., Skautų Fondui 
295 dol., ir Tautos Fondui 260 
dol. Tai didelė parama lietuviš

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI
i

BnnK-iNHnmP 

Pastoge poid both luags 
Fast, convenjent.privatE, sofE,free! 
įtari uhat BURKUMiBVHURILk 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paktu So. Boston Savings

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

kuriuo laiku. Jūsų siuntu gav?s, bankas tuoj j- 
traukia sumą | suskaitę. Prisideda Ir užtikrinl- 

mas, kad JOsų pinigai P**”0 •ukkčlauslus
procentus, ;

EsIF leidžiamus {statymų.
Dėl lengvo taupymo bo- . » 

do per paktų skambinkit Mr.
Donahue 288-2500

arba rakyklt paduotais adresais.

kiems reikalams miruiojo Kazio 
Šimėno atminimui.

(nukeZta Į 7 ps/J

ALFRED W ARCHIBALD ©OfS/DENT

f, South Boston) 
Savings BankV 
^^juirjrs 7Wf leaoer”

RUSAI KATALIKAI 
MELDĖSI UŽ LIETUVĄ

Šv.^My’kolo mažojoje rusų ka
talikų koplytėlėje, Mulberry St., 
Manhattane (netoli Aušros Vartų 
parapijos) birželio 15 Įvyko jau
dinančios apeigos, vadinamos 
Panachida. Buvo prisimintos 
Baisiojo birželio aukos. Iš lietu
vių dalyvavo Aušros Vartų para
pijos klebonas Vytautas Palubin
skas, iš Religinės Šalpos Gintė 
Damušytė ir Apreiškimo para
pijos vikaras kun. Danielius Sta- 
niškis.

Rusų katalikų kunigas Roman 
Russo vadovavo liturginėms 
apeigoms. Savo pamoksle jis pri
siminė “ Baltic Holocaust”. reži- 
suotųStalino ir Hitlerio. Nors tai 
buvo įvykdyta rusų nacionalistų, 
rusai katalikai aukoja šiandienų 
už juos atgailų. Pamokslininkas

pastebėjo: “Nedrįskim sakyti, 
kad šie baisūs Įvykiai niekados 
neįvyks čia. Mes turime nuola
tos stiprėti mūsų tikėjime, no
rint išvengti tokių pačių pasek
mių”.

Lietuvių vyskupas išeivijoje 
Paulius Baltakis,-OFM, laišku iš
reiškė padėkų kun. Russo už šį 
malonų gestų. Priminė, kad tik
ras krikščionybės ženklas yra au
koti atgailų už ne savąsias 
nuodėmes. Išreiškė viltį, kad 
ateityje bus daugiau tokių bend
radarbiavimų maldoje.

Kun. D. Staniškis

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw 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.

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 B

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

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

WE DELJVER
296-4130

“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. Mėtinė 
prenumerata tik 8 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.

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužm irškit pridėti ir senąjį 
adresą.

‘JLipber HoHdars”
1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 16

Liepos 21

Rugpjūčio 14

— 1731.00
— $1348.00

— 1555.00

Rugsėjo 2
Rugsėjo 17 
Spalio 1 
Gruodžio 26

— 1885.00
— 1421.00
— 1538.00
— 1475.00

Atvirukai ir lai/kam popieri/ įvairiom progom.

KLAUSYK
D _ E S I G N s

385 Elito! Street Echo Bndge Office Parfc 
Newton Upper Pails. MA 02164

Z. PLEASE SENO ME OPDERING iNFO«MAnON

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price 8 dol.)

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

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

Vardas, pavarde ...........................................................................................

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

Miestą*, valstija. Zip ..................................................................................

I___________ ____

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairus 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

Įsta igai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto. A. Budreckio Ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
14207.

Užsakau “Lithuania 700 Years“ už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė ........... ................................... ..................................

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

Mledtas, valstija, Zip——.................. .... .......................................

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 $...........
Ui kalendorių $._____
Spardai paremti t..............

1986 M. KELIONĖS Į 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! 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. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

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

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, 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

I
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ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, vyrą Leonardą, dukterį Emiliją, sūnų Zenoną 
su šeima ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

M. ir A. Tamošiūnai
B. ir V. Ignai
A. ir A. Daukantai

MONIKAI DULIENEI
mirus, jos vyrui Kaziui, sūnums ir dukterims su 
šeimomis bei visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžčią užuojautą ir kartu liūdime.

(atkelta iš 6 psl.)
Antanas Masionis
Teresė ir Algimantas Geęiai

Valerija ir Bronius Nemickai

ONAI ŽUKAUSKIENEI
mirus, Velionės sūnui Vitaliui ir jo šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

Tauriam Mano Mokytojui

A. A.
KAZIUI ŠIMĖNUI

negrįžtamai iškeliavus, giliai apgailime Jo mirtį ir labai 
užjaučiame skaudaus sielvarto prislėgtą Jo žmoną 
Aiysą ir dukras su šeimomis.

Bronius ir Valerija Nemickai

Mielam
VITALIUI ŽUKAUSKUI

jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

.A. Krulikienė’
J. Skėmėnė
S. S. Vaškini
M L. Virbickai

A. A.
ONAI ŽUKAUSKIENEI

mirus Lietuvoje, jos sūnui aktoriui Vitaliui ir jo šeimai 
eiškiu gilią užuojautą ir drauge liūdžiu.

Dr. Kęstutis Valiūnas su šeima

Mylimai Motinai
A. A.

ONAI ŽUKAUSKIENEI

mirus, sūnui Vitaliui ir jo šeimai gilia užuojauta reiškia

A. A.
ALGIRDUI BAGDONUI

mirus, liūdinčius nuoširdžiai užjaučia

Jadvyga Matulaitienė
Dalia ir Rimas Sileikiai
Birutė ir Giedrius Bagdžiūnai
Birutė ir Paulius Bagdžiūnai
Birutė, Andrius ir Antanas Bagdžiūnai

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
šių metų rugpjūčio 5 išsiskyrė iš šio pasaulio mūsą 
brolis

VLADAS SARPALIUS,
62 metą amžiaus, mechanikos inžinierius, gyvenęs 
Newington, Conn.

Liko žmona Aušra Sarpalienė-Radziulytė, dukra 
Viliūnė Sarpa liūtė, trys seserys: Birutė Vasiliauskienė 
New Jersey, Eugenija Valavičienė Indianoje, 
Leokadija Vitas Kanadoje.

Nuliūdusi sesuo Birute Vasiliauskienė

A.A.
ONAI ŽUKAUSKIENEI

mirus Lietuvoje, jos sūnų Vitali ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Sofija ir Algis Daukšai

A. A.
ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

mirus, jos dukrai Emilijai Jūrevičiūtei, Lietuvių 
Tautodailės Instituto narei, reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Lietuvių I autodailės I nstitutas

Lilė Milukicnė'

R. Cesnavičienė
Aldona Katinienė
D. Babelienė
M. Kvedarienė

A. Bartytė
l ir M. Jankauskai
I • Alksninienė
R Alinskienė
G. Stankūnienė'

A. A.
ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

Komp. Jeronimas Kačinskas - 
profesorius

Atsižvelgdama į kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko 20 me
tų dėstymo laikų ir jo kūrybinius 
darbus Berklee muzikos kolegi
joje, drauge su keliais kitais 
dėstytojais kolegijos administra
cija suteikė jam profesoriaus sta
tusu. J. Kačinskas paskutinėse 
klasėse dėsto dirigavimų ir kom
pozicijų ir iki šiol yni tampriai 
surištas su kamerinės muzikos 
veikla kolegijoje ir už kolegijos 
ribų.

Dažnu atveju Berklee ma
žesni dėstytojų ar studentų an- 
samldiai dalyvauja ir lietuvių 
kultūriniuose parengimuose 
arba sekmadieninėse mišiose 
Sv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, atlikdami atitinka
mus klasikinius kūrinius pamal
dų ir didesniųjų iškilmių metu.

Mokyklos rūpesčiai
Bostono Aukštesnioji Litua

nistinė mokykla toliau galės nau
dotis Gavin viešosios "mokyklos 
patalpom So. Bostone. Tai Bos
tono mokyklų komiteto nario 
Juozo Caspero n u o p e 1 n a s. 
Mokslo metų pabaigoje buvo 
pranešta mokyklos vadovybei, 
kad nuo naujų mokslo metų jai 
atsakomos tos patalpos. Bet Juo
zo Caspero pastangomis tas 
sprendimas pakeistas. Taip 
sėkmingai sutvarkyta Bostono 
aukštesniosios Lituanistinės mo
kyklos viena problema, kuri 
priklausė ne tiek nuo lietuvių, 
kiek nuo kitataučių. Bet tuo nėra 
išspręstos kitos tos mokyklos 
problemos, kurių aktualiausios 
— tai reikalingi mokytojai ir mo
kiniai. o svarbiausia — būtina li
tuanistinio mokymo ir mokymo
si nuotaika mokinių tėvuose ir 
pačiuose mokiniuose. Tai pro
blemos. kurių sprendimas yra 
pačių lietuvių rankose. Reikia 
tikėtis, kad šios problemos bus 
lygiai sėkmingai išspręstos, kaip 
sėkmingai išspręsta mokyklos 
patalpų problema, kuri 
lausė nuo kitataučių.

jų Lituanistikos katedrai Chica- 
goje teko 200 dol., o kiti 200dol. 
paskirstyti lietuvių periodinei 
spaudai. Tai gegužinei suteiktas 
kultūrinis atspalvis, surengiant 
Vytauto ir Gražinos Sakalauskų 
tapylx)s ir fotografijos parodų. 
LB Cape Codo apylinkei eilę 
metų vadovauja Vladas 
Zidžiūnas.

Dr. P. Šveikausko fondas
Garsiajame Brovvn Universi

tete, Providence, Rhode Island. 
Slavistikos skyriuje, buvo įsteig
tas fondas dr. Prano A. Šveikau
sko atminimui įamžinti. Tas fon
das pavadintas "the Dr. Pranas 
A. Šveikauskas Avvard for origi
nali ty”.

Iš to fondo pajamų bus kasmet 
paskiriama premija Slavistikos 
skyriaus doktorantui (Doctoral 
Candidate), kuris bus parašęs ir 
pateikęs Universitetui origina
liausių disertacijų (doctoral dis- 
sertation).

Prof. Dr. Šveikauskas pats 
buvo gavęs savo doktoratų iš 
Brown Universiteto su Phi Beta 
Kappa. Reta garbė, gaunant 
doktoratų.

Jis dėstė slavų ir lyginamųjų 
literatūrų Emmanuel kolegijoje, 
Bostone, kur buvo Slavistikos 
skyriaus vedėju (cbairman) ir 
Brown University.

Sutuoktuvės
Inžinieriaus Vytauto J. Bliud- 

niko sutuoktuvės su Diane Mary 
Gonskyte įvyks rugpjūčio 30 Sv. 
Jono Kantijaus bažnyčioje 11 
vai. ryto Northampton, Massa- 
chusetts. Po apeigų bažnyčioje 
vestuvinė puota bus ištaiginga
me Northampton Hilton viešbu
tyje.

Jaunojo tėvai gyvena Cape 
Gode ir yra veiklūs bendruome
ninio kai.

RENGINIAI

prik-

mirus, vyrui Leonui, dukrai Emilijai, sūnui Zenonui ir 
jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi
me.

Vaitkevičių šeima

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

mirus, dukrą Emiliją ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Retėja gegužinės
Anksčiau Bostono apylinkės 

buvo labai dažnos gegužinės, ku
rias ruošdavo įvairios lietuvių or
ganizacijos. Dabar jos jau labai 
išretėjusios. Pernai čia įvyko tik 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyno rėmėjų rengta gegu
žinė ir Minkų radijo programos 
gegužinė. Nedaugiau jų bus taip 
pat šiemet. Todėl vietos ir apy
linkės lietuviai gausiai vyksta į 
kitur rengiamas gegužines, pvz., 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serų vienuolyno gegužinė Put
liam, CT. ar LB Cape Codo apy
linkės rengiama gegužinė. Pas
kutinėje liepos 19 d. iš kuklių 
pajamų sudaryta ir pasiųsta lie
tuviškiems reikalams 400 dol. iš

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

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

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

Lapkričio 8, 6:30 vai. v ak. 
Sandaros salėje. 30 Intervale 
St., Brocktdii, Mass., Balio 72 
skyriaus 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. Telet 258- 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.

Joana ir Antanas Pumpučiai

S f. Petersburg Beach 
KASOS skyriaus vedėjas

mirus, KASOS bendradadrbiui Zenonui Juriui ir kitiem 
šeimos nariam gilią užuojautą reiškia A. A.

ADUI AIDUKUI
mirus, žmonai Juzei, Antanui Aidukui su šeima 
reiškiame gilią užuojauta šiame skausme Ir liūdesyje.

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, jos sūnui Zenonui su šeima, dukrai Emilijai ir 

visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Aras Mieželis 
ir skyriaus tarnautojai '

Darbininko redakcija

apylinkių ateitininkai

A. A.
ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
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DARBININKAS KASOS NAUJIENOS

Tėv. Justinas Vaškys, OFM, 
Rochesterio lietuvių parapijos 
klebonas, atostogaudamas buvo 
atvykęs į Brooklyno pranciško
nų vienuolyną ir čia rinko me
džiagą apie pranciškonų įsikūri
mą Amerikoje, taip pat tuo rei
kalu lankėsi ir Darbininko re
dakcijoje, ieškodamas savo anks
čiau parašytų straipsnių. Tėv. J. 
Vaškys buvo pirmasis pranciško
nų organizatorius, jų provincijos 
įkūrėjas. Jo pastangomis buvo į- 
kurti vienuolynai Green, Maine, 
ir Kennebunkporte. Jo rūpesčiu 
buvo Darbininkas perkeltas iš 
Bostono ir sujungtas su Brookly- 
ne ėjusia Amerika, su Pittsburge 
ėjusiom Lietuvių Žiniom. Jis 
buvo ir Brooklyno vienuolyno į- 
kūrėjas, čia suorganizavęs lietu
viškos spaudos centrą. Jis per
ėmė ir Aidų žurnalo leidimą. 
Apie šiuos veiklos pilnus laikus 
jis ir nori parašyti dokumentuo
tus prisiminimus, kokius jis tu
rėjo sunkumus, organizuodamas 
lietuviškos spaudos centrą. Tėv. 
J. Vaškys, Brooklyne pasisve
čiavęs kelias dienas, išvykoj 
Bostoną, kur aplankė dr. Juozą 
Girnių, iš Bostono iškeliavo j 
Kennebunkporto vienuolyną.

Maironio lituanistinės mo
kyklos tradicinė gegužinė bus 
rugsėjo 14, sekmadienį. Vytauto 
ir Vandos Vebeliūnų sodyboje, 
Lattingtovvn. Long Island. Ge
gužinę globoja kredito Unija 
Kasa.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numery je buvo paskelb
ta Giraitės gy ventojų užuojauta 
Anastazijai Jurienei mirus. Už
uojautoje pasitaikė korektūros 
klaida. Praleista R. D. Kezių pa
vardė. Jos vietoje pakartota gre
tima pavardė. Už klaidą atsi
prašome. _

Ekonominė konferencija, ku
rią organizuoja Litas I n vesti n g 
Go. ir kredito unija Kasa, bus 
lapkričio 15, 16. 17 dienomis 
Marco Island Floridoje. Progra
moje bus paskaitos, simpoziu
mai. meninė dalis ir poilsis — 
pasilinksminimas. Konferencija 
vvks viename iš Lito viešbučių.

Anastazijai Jurevičienei mi
rus. vietoj gėlių prie jos karsto 
p. Vaitkevičiai, gyveną Rich- 
mond Hill, N.Y., Darbininkui 
paaukojo 25 dol. Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

Pranešame visiems, kad 
užuojautų kainos Darbininke yra 
tokios: mažesnio dydžio 12 dol., 
didesnio dydžio — 15 dol. Dar 
y ra žmonių, kurie tų kainų neži
no. atsiunčia visai kitas sumas ir 
taip Darbininko administracijai 
sudaro nemažai keblumo.

Nijolė ir Petras Baltrulioniai 
rugpjūčio 31 švenčia savo vedy
binio gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Iškilmingas pamaldas tą dieną 11 
vai. Apreiškimo parapijos bažny- 
člioje laikys Nijolės brolis prel. 
Algimantas Bartkus, Sv. Kazi
miero kolegijos rektorius, Ro
moje. Su juo drauge koncele- 
bruos ir keletas kitų kunigų. Po 
pamaldų vaišės bus Baltrulionių 
namuose. Apreiškimo parapijos 
choristai ir kiti bičiuliai kviečia
mi dalyvauti.

Išnomuojami du kambariai — 
miegamasis ir salonas, patogus 
susisiekimas, 107 - 15 Atlantic 
Avė., Richmond Hill, N. Y. 
11418. Susitarti su Aleksandru 
Kundrotu, tel. 718 441 - 0693.

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

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke, su 
žmona dvi savaites atostogavo 
pranciškonų vasarvietėje Ken- 
nebunkporte. Grįžo rugpjūčio
17.

Marijona Kižytė, veikli Ne\v 
Yorko visuomenininke, savo lie
tuviška veikla pasireiškusi dar 
pirmojo pasaulinio karo metu ir 
ix> karo, mirė rugpjūčio 11 Ma
tulaičio senelių priežiūros na
muose Putname. Plačiau bus 
kitą kartą.

A. a. Anastazijai Jurevičienei 
mirus, per jos laidotus es Kultū
ros Židiniui paaukojo: Romas ir 
Danguolė Didžbaliai — 25 dol., 
Kazys Jankūnas — 20 dol.

Alfonsas Samusis su žmona. 
besisvečiu(xlami Vokietijoje pas 
savo dukrą Darbininko redakci
jai atsiuntė sveikinimus. J New 
Yorką sugrįžo rugpjūčio 19.

P. Jurkaus tapybos darbų pa
roda vy ks per jo kūrylx>s 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 išstaty ta 
apie 50 - 60 darbų.

Vytas Gerulaitis, jr., dalyda
vo televizijos antro kanalo ryt
metinėje progamoje rugpjūčio
18, pirmadienį. Su juo buvo pa- 
sikall>ėjimas 7:45 v.r. Paaiškėjo, 
kad jis su savo reikalų vedėju 
Malibu, Califomijoje, steigia te
niso klubą. Taip pat paaiškėjo, 
kad jis yra susižiedavęs ir kad 
greitai susituoks.

Alfonse M. d’Amato, JAV se
natorius iš New 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 sovietų 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 yra paaukoję OSI 
apkaltinto esto Kari Linno šei
mai 100 egzempliorių adv. Zum- 
bakio parašytos knygos Soviet 
Evidence in North American 
Courts. K. Linno dukros yra po
litiniai aktyvios savo Tėvelio by
loje ir knyga naudojasi atkreip- 
damos valdžios pareigūnų, kon- 
gresmanų ir pan. dėmesį į l>en- 
dras problemas, susijusias su 
OSI veikla.

Ateitininkų sendraugių studi
jų ir poilsio savaitė vyko rug
pjūčio 9-16 Kennebunkporto 
pranciškonų vasarvietėje. Vyko 
paskaitos įvairiom temom, pa
skaitų klausėsi apie 80 žmonių. 
Rugpjūčio 10 buvo literatūros 
vakaras, o rugpjūčio 15 — so
listės Ginos Capkauskienės kon
certas.

Ieškoma pirkti nepriklauso
mos Lietuvos banknotų, mone
tų, akcijų, žyminių ženklų, pašto 
ženklų, čekių, vekselių, nekilno
jamo turto aktų ir kitų vertybių 
dokumentų. Turintieji ir norin- 
ttejo parduoti prašomi rašyti nu
rodant objektą ir kainą šiuo adre
su: Edas A. Babušis, Babušis, 
Sydor & Senescy, Architects, 
7508th Avė., 602-B, New York, 
N.Y. 10036. Tel. 212302-1870.

Kasos skyriuose New Yorke, 
Chicagoje ir St. Petersburg 
Bcach jau galima atidaryti čekių 
rašymo sąskaitas, ('ekiu (vadi
namų Sharv Draft) rašymas nie
ko nekainuoja ir nėra jokių ba
lanso aprilx>jimų, lx*t už HMM) 
dol. ar didesnį sąskaitos Italansą 
Kasa moka 5.5 pr<x-. palūkanų. 
Gelių rašymo sąskaitos atidary
mo sąlygos labai paprastos — 
reikia būti Kasos nariu ir su
mokėti už. čekių knygutes, kurias 
galima užsisakyti pagal pageida
vimą. Kiekvieno mėnesio gale 
nemokamai atsiunčiama išrašytų 
čekių apyskaita ir suteikiami 
įvairūs papildomi patarnavimai 
už minimalinę kainą. Apie deta
les patariama teirautis Kasos 
įstaigose.

Waterburio, Conn., lietuvių 
iniciatyva neužilgo bus atidary
tas Kasos skyrius šioje lietuvių 
kolonijoje. Skyriui vadovauti 
pakviestas Antanas Paliulis, vie
tinės lietuviškos radijo progra
mos vedėjas. Skyriaus patalpos 
numatytos lietuviškų laikraščių 
ir kny gų kioske netoli lietuvių 
parapijos. Rudeniop Kasa jau ti
kisi pradėti finansinį patarnavi
mą Waterburio ir apv linkės lie
tuviams. Tai bus jau šeštas Kasos 
skyrius Siaurės Amerikoje.

Finansinė konferencija šie
met planuojama lapkričio 15 -
16 dienomis Marco Island, Flo
ridoje. Suvažiavimą ruošia "Li
tas ir Kredito Unija KASA. Pro- 
grainojue bus du paskaitų ir di-
skilsi jų ciklai, kuriuose visi 
kviečiami dalyvauti. Tuo pat lai
ku jv y ks darbo ir informacijos se
minaras Kasos vadovybei ir tar
nautojams. Tikimasi suorgani
zuoti ir meninės programos va
karų suvažiavusių palinksmini
mui.

Norintiems paatostogauti gra- 
gražiame Marco Island kurorte, 
nuo lapkričio 12 iki 19 bus užsa
kyti kambariai "Lito vieš-

bučiuose. Atostogautojai turės 
progą pailsėti ir taip pat dalyvau
ti finansinėj konferencijoj. Dėl 
smulkesnių informacijų kreiptis 
į L i t ą”, tel. 718-441-2811, 
arki į KASĄ, tel. 718 - 441 - 
6799. Dėl viešbučių ir kelionės 
rezervacijų kreiptis į kelionių 
biurą “Vytis”, 718 - 769 - 3300.

KASA šiemet vėl remia Mai
ronio mokyklos metinę geguži
nę., kuri įvyks rugsėjo 14 V. ir 
V. Velx*liūnų s<xlylx)je. Visas 
gegužinės pelnas bus skiriamas 
mokyklos paramai ir ta proga Imis 
pradėtas vajus, su tikslu kiek ga
lima daugiau vaikų siųsti į lietu- 
višką mokyklą. Tikimasi visuo
menės paramos.

Netolimoj ateity planuojama 
pradėti Credit Card (Kredito 
kortelių) sistemą Kasoje. Bus 
naudojamos “Visa” kortelės ir vi
sos transakcijos eis per Kasos 
įstaigas. Kredito kortelių mokes
čiai ir procentai bus daug 
mažesni, negu kituose bankuo
se. Tuo tarpu yra daug praktiš
kiau nedidelių sumų pirkiniams 
(iki 2(MX) dolerių) išsiimti asme
nines paskolas Kasoje, už kurias 
reikia mokėti tik 14.5 pnx. 
palūkanų, kai tuo tarpu bankai 
už kredito kortelių naudojimą 
ima nuo 16 pr<x. iki 20 proc.

Vytautas Maž elis, mūsų iški
lus fotografas, lankėsi Liet. 
Fronto Bičiulių studijų sa
vaitėje, kuri buvo Dainavos sto
vykloje nuo rugpjūčio 2 iki 9 ir 
taip pat ateitininkų jubiliejinėje 
stovykloje, kuri buvo nuo rug
pjūčio K) iki 14. Iš ten parsivežė 
gražių nuotraukų. Dalį jų maty
sime Darbininke.

New Yorko Liet. Jaunimo Są
jungos veikla prasidės anksti šį 
rudenį. Valdyba planuoja pir
mąjį susirinkimą sušaukti spalio 
mėnesį. Pasaulio Liet. Jaunimo 
Sąjungos politinis komitetas Wa- 
shingtone parengs projektą, kaip 
reaguoti į OSI veiklą. Šį planą 
paskui vykdys Jaunimo Sąjungos 
skyriai. Gruodžio mėnesį N.Y. 
Jaunimo Sąjunga rengs koncer
tą, kurio programą atliks voka
linė grupė “Svajonė’ iš Australi
jos. Ją pakvietė Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, ir grupė 
koncertuos po Ameriką ir Kana
dą. Koncertų tikslas — paremti 
PLS kongresą, kuris bus atei
nančiais (1987) metais gruodžio 
gale iki 1988 sausio mėn. Austra
lijoje. New Yorko Jaunimo Są
jungos susirinkime bus renkami 
atstovai į šį kongresą. Visais Jau
nimo Sąjungos informacijos rei
kalais skambinti skyriaus pirmi
ninkei Jolitai Gudaitytei 718 793 
■ 2755.

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.

Lietuvių šeimos tradicijc. 
kunK 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.

Sigita Bobelytė prie remontuojamos Laisvės statulos. Ji yra 
dukra inž. Jurgio Bobelio, kuris su savo firma prisidėjo prie 
tatulos remonto.

KAI RIBBENTROPAS SKRIDO PER LIETUVĄ

(atkelta iš 5 psl.)

Lėktuvas skrido žemai, kokių 
2(M) metų aukštyje, tiesiai per 
juos. Būtų jų kulkos kiauriai su- 
v arstę. Jau tamylx>s sekė lėktuvą 
ir pasirengusios laukė ženklo pa
leisti seriją šūvių.

Suskambėjo telefonu*. Ko
mendantas. Sako taip ir taip. 
Skrenda Vokietijos lėktuvas. 
Praleisti.

Butkys sako, kad jie jau pasi
rengė apšaudyti. Komendantas 
įgrąsino. kad jokių būdu negali 
paleisti bet kokio šūvio.

Kareiviai turėjo pasitraukti

nuo kulkosvaidžių. Per jų galvas 
ūždamas, drebindamas žemę 
nuskrido vokiečių lėktuvas.

Nuskrido į Maskvą. Budėję 
ant stogo jie ir nežinojo, kas ten 
skrenda, kokias pinkles yra 
padėję Lietuvai, kad ji būtų 
pražudyta.

Tada Maskvoje vėl buvo pasi
rašyta nauja sutartis ir slaptas 
protokolas. Lietuva buvo atiduo
ta Sovietų Sąjungos sferai. Per 
Lietuvą buvo išlygintos sienos 
— Suvalkija buvo priskirta prie 
Vokietijos. Taip Lietuva buvo 
slapta jau pasmerkta ir padalin
ta.

Dar egzistavo Lietuvos laisva 
respublika, o jos gerieji kai
mynėliai, jau pasidalijo jos kai
liuku.

Sutartis ir nuvedė prie Lietu
vos okupacijos. Sovietai okupavo 
ir Suvalkiją ir užtai fašistinei Vo
kietijai turėjo sumokėti per mili
joną dol.

Vacys Butkys mėgsta pasakoti 
šį įvykį ir prideda, jei būtų 
pašovęs lėktuvą, gal būtų iš
gelbėjęs Lietuvą. Padėtis būtų 
dar labiau užsikomplikavusi nes 
jau buvo Lietuvos laisvė pa
smerkta didžiųjų laisvės žudikų. 
(P-j-)
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RUGSĖJO 13 -14

PAULIAUS JURKAUS 
KŪRYBOS ŠVENTĖ

KULTŪROS ŽIDINYJE

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 Muštruotų Ir jo parašytų knygų parodos, tapybos darbų paroda

* Šilta vakarienė

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

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 14

Jo kūrybos parodos atidaręs nuo 12 Iki 3 v. popiet.

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

SPECIALUS KOMITETAS




