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“DARBININKO” KELIAS
Aktoriaus Ir “Darbininko” redakcijom nario VRaHo Žukausko 
apybraiža apie šio savaitraščio vystymesi. Taksio pradžia 
skaityta sukaktuviniame vakaro balandžio 13 KiiHOroe Židi
nyje.
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Savaitės
Įvykiai ■ j

JAV delegacijos, vadovauja
mos nusiginklavimo reikalų ži
novo Paul H. Nitze, 2 dienas 
trukę pasitarimai su Sov. S-ga 
ginklų kontrolės reikalais pasi
baigė, nepaskelbus jų išdavų. 
Pasitarimai yra tęsiami toliau 
VVashingtone.

Albanija, iki šiol pasirinkusi 
visiškų izoliacijįjinio kitų valsty
bių, atidarė geležinkelio linijų, 
jungiančių jų su Jugoslaviją. bet 
tik prekių, o nežinonių pasikei
timui.

Kolumbijos prezidentas Vin
gilio Basco buvo prisaikdintas ir, 
pradėdamas eiti pareigas, paža
dėjo pirmoj eilėj kovoti su skur
du ir užbaigti dešimtmečius 
trunkančias ginkluotas kovas.

Sov. S-ga įsteigė Kultūros 
Fondų, jungsiantį visas kultūri
nes organizacijas. Lapkrity šis 
fondas šaukia didelio masto kul
tūros konferencijų, kurios orga
nizaciniam komitetui priklauso 
ir gen. sekr. Gorbačiovo žmona 
Raiša.

Kinija pradėjo pasitari mus su 
Mongolija pairusiems santy kiam 
pagerinti. Kinija skundžiasi, kad 
Mongolijoj laikoma Sov. S-gos 
kariuomenė sudaro grėsmę Ki
nijos saugumui

JAV numato parduoti Taiva- 
nui Įrengimų kovai su pov. lai
vais ir technologijos karo lėktu
vam patobulinti už 280 m ii. dol. 
Kinija tai lai ko sus įtarimo laužy
mu.

JAV’ armijospatikrinimas nu
statė, kad jos įvairių įrengimų 
saugojimui samdomi žmonės nė
ra tam darbui tinkami dėl narko
tikų naudojimo, psichinių trū
kumų ir jų atliktų kriminalinių 
nusikaltimų.

Prezidentas nn rnato sugriež
tinti ūkinį embargo Kubai, kad 
ten nepatektijAmerikos dolerių.

JAV nutarus.pagerinti pales
tiniečių gyvenimo sąlygas Izrae
lio okupuotose a.rabų žemėse. 
PLO šį žy gį pasimerkė, pabrėž
dama, kad tai gali įteisinti Izrae
lio okupacijų ir slcatinti palesti
niečius priprastip rie okupacijos.

Filipinų prezidentė Corazon 
Aquino aukščiausiu ordinu ap
dovanojo buv.senatorių Loren- 
zoTanada. kunsv- isų laikų kovojo 
už JAV kariniųbazių Filipinuose 
panaikinimų.

Paaiškėjo, bd į Maskvų at
vykęs amerikietis Joseph Mauni, 
sovietų anksčiau pagamintam fil
me “Žmogus iš 5-tos avenue 
vaizdavus bedarbį ir benamį ir 
įvairiais būdaisstengęsis žeminti 
Amerikos gyveni mų, iš tikrųjų 
dirba NYT siuntinėjimo įstaigoj 
ir per metus gali uždirbti 35,000 
dol. ir turi bu:j'sew Yorke rezi
denciniam viešbuty .

Kanados žvejų laivai išgelbėjo 
prie Newfoundla.ndo pūduriuo- 
jančiose gelbėjimo valtyse buvu
sius 152 iš Šri Lankos dėl ten 
vykstančių kovų pabėgusius 
žmones. Kanadta suteikė jiem 
laikinę politinę ^lobų.

Į JAV’ atvyks ^leksikos prezi
dentas Miguel de la Madrid 
siekė palengvinti skolų grųžini- 
mo sųlygas ir prašė suteikti Mek
sikai papildomas bil. dol. pasko
lų, nes, tik jąpyus, Meksika bus 
pajėgi tvarkyti savo 110 bil. dol. 
siekiančias skolas užsieniui.

Izraelis, nors ir nepritaria 
aparteido politikai, bet vietoj 
ūkinių .sankcijų pasiuntė į Pietų 
Ąfrikų delegacijų prekybos ir 
kreditų sutarčiai atnaujinti.

KALINIO V. LAPIENIO MEMUARAI
Iš okupuotos Lietuvos “Aušros” Nr. 48 (88)

Ne vien gražiu žodeliu, eilė
raščiais, vaidinimėliu ar apsaky
mėliu blaivybę skelbė, bet gana 
aštriai “Iš po darbininko plunks
nos” skyriuje įvairiom ir aktua
liom temom buvo pasisakoma. 
Atrodo, kad tas skyrius buvo lyg 
tai darbinininkijai skirti gyveni

(Tąsa ii praeito numerio)

KRATA
Tardytojas Markevičius paro

dė Matulioniui nutarimų daryti 
kratų ir paprašė atiduoti nutari
me nurodytus daiktus bei doku
mentus, t.y., šmeižikiško turinio 
literatūrų bei jos dauginimo 
priemones. K. J. Matulionis pa
sakė, kad tokios literatūros ir to
kių dauginimo priemonių jie ne
turi. Nutarimas daryti kratai pa
sirašytas ant specialaus blanko, 
tereikia tik įrašyti pavardę, var
dų, gyvenamųjų vietų ir datų, 
padėti antsplaudų ir pasirašyti.

Po keletos minučių čekistas 
atveda į kambarį du žmones, va
dinamus kviestiniais ir pradeda 
kratų Matulionio bute. Kratai va
dovavo saugumo komiteto vy
resnysis tardytojas majoras Mar
kevičius. Tai — keletos valandų 
šeimininkavimas svetimame 
bute.

Pirmiausia daro asmens kratų. 
Liepia viskų išimti iš kišenių ir 
padėti ant stalo. V’ienas čekistas 
prieina prie manęs, kiša savo 
rankų į mano kišenius, norėda
mas patikrinti ar viskų aš išėmiau 
iš kišenių.

Markevičius liepia Matulio
niui atnešti rašomųjų mašinėlę, 
nes esu jam reikalinga ja rašyti 
kratos protokolų. Matulionis at
sakė, kad rašomosios mašinėlės 
neturįs. O iš tikrųjų, rašomoji 
mašinėlė buvo virtuvėje apkrau
ta popieriais bei kitokiais reik
menimis ir jos nesimatė. Matu
lionis niekad rašomųja mašinėle 
nerašė, nes rašyti nemokėjo. Si 
rašomoji mašinėlė buvo ne jo, 
bet kito žmogaus, o pas jį buvo 
tik padėta. Iš to, kad jie prašė 
atnešti rašomųjų mašinėlę, aiš
kiai matyti, jog čekistai anksčiau 
yra buvę Matulionio bute be jo 
žinios, nes iš kur Markevičius 
galėjo žinoti, kad Matulionio 
bute yra rašomoji mašinėlė? Ar 
čekistai, lankydamiesi Matulio
nio bute be jo žinios, nepažeidė 
Konstitucijos 55 str. ? Juk tai pik
tinantieji (....) (LIC pastaba: 
neįskaitoma) faktai, kai valdžios 
pareigūnai, šeimininkui išėjus į 
darbų, slapta atsirakina buto du
ris, įeina ir apžiūrinėja kas jame 
yra ir žinias perduoda KGB tar
dymo organams. Ar tai nėra 
pažeidimas pagrindinių žmo
gaus teisių ir laisvių?

Kratos metu man liepia sėdėti 
ant sofos, o Matulionis sėdi tolo
kai nuo manęs ant kėdės ir ne
leidžia mums tarpusavyje 
kalbėtis.

Padarę asmeninę kratų, čekis
tai pradeda žiūrinėti, vartyti 
knygas, daiktus ir daiktelius, 
esančius spintoje, stalčiuose, 
lentynose, virtuvėje, koridoriu
je, lipa ant aukšto. Pagaliau jie 
virtuvėje nuėmę popierius ir 
skudurus, paima kanceliarinę 
rašomų mašinėlę “Optima” ir at
nešę padeda ant rašomojo stalo, 
prie kurio sėdi Markevičius. O 
Markevičius sarkastiškai nusi
juokia ir pašiepiančiai sako Ma
tulioniui: “Kai sakiau atnešk man 
rašomųjų mašinėlę, tai sakei, kad 
neturi!” Markevičius nors ir 
prašė Matulionį atnešti rašomųjų 
mašinėlę rašymui kratos proto
kolo, tačiau kai čekistai iš vir
tuvės jų atnešė, jis šia mašinėlę 
nerašė, bet išsiėmęs iš portfelio 
savo rašomųjų portatyvinę maši
nėlę, pradėjo rašyti kratos proto
kolų.

Jie labai kruopščiai apžiūrėjo 

ne tik kiekvienų knygų, bet ir 
kiekvienų lapų, kiekvienų daiktų 
ir daiktelį.

Į kratos protokolų įrašė kny 
gas, dokumentus, rašomųjų ma
šinėlę “Optima” ir kitus daiktus, 
paimamus į saugumų. Į šį proto
kolų pateko net Šapokos “Lietu
vos istorija”, kuri vėliau čekistų 
nutarimu buvo sunaikinta — su
deginta kaip antitarybinė. O Vil
niaus universiteto istorijos dės
tytojai siūlė už jų net šimtų rub
lių! Ne kartų tarybinėje spaudoje 
buvo rašoma, kad kai kuriose ka
pitalistinėse šalyse naikinami 
kultūros lobiai — deginamos 
knygos. Nors smerkia kitus, 
tačiau patys čekistai naikina 
kultūros lobius — degina kny 
gas.

Kratos metu nelieka nieko ne
liečiamo, nieko švento. Suranda 
nedidelį ryšulėlį, kuriame buvo 
“LKB Kronika” Nr. 24 — rašo
ma 'mašinėle parašyta 12 eg
zempliorių. Aš čekistams pasa
kiau, kad šį ryšulėlį aš atsinešiau 
pas Matulionį, todėl jis yra ne 
Matulionio. Markevičius kratos 
protokole taip ir parašė. Ir to 
užteko, kad mane areštuotų ir 
nubaustų penkiais metais laisvės 
atėmimo.

Apie kratų daug kų būtų gali
ma pasakyti, tačiau liaudis trum
pai, bet taikliai pasako: “Ieško, 
ko nepadėjo.”

Dabarties žmogus ypač jaut

Demonstracijos prie Jungtinių Tautų rugpjūčio 23, prisimenant Stalino ir Hitlerio 
susitarimus, kuriuos pasirašė užsienio reikalų ministeriai Molotovas ir Ribbentropas 
1939 rugpjūčio 23 Maskvoje. (Aprašymų žiūr. 8 psl.) Nuotr. L. Tamošaičio

LONDONO “TIMES” APIE 
IGNALINOS REAKTORIŲ

Nepaisant Černobylio trage
dijos, gigantiška ir Lietuvos 
aplinkai pavojinga Ignalinos 
jėgainė bus užbaigta. Apie tai 
Londono Times dienraščio 
birželio 27 d. laidoje (“Huge 
Plant sited Near City”) rašo 
Christopher Walker. Jis buvo 
vienas iš mažos užsienio žurna
listų grupės, kuriai, “retu atve
ju”, buvo leista oficialiai apsilan
kyti Lietuvoje.

Pasak britų korespondento, 
50-čia nuošimčių už Černobylio 
galingesnis, bet panašios kons
trukcijos reaktorius pradės veik
ti dar šiais metais — mažiau kaip 
80 mylių nuo Vilniaus. Vilniuje 
jaučiamas didesnis nerimas, ne
gu kitose Sovietų Sąjungos daly
se, nes iš lenkų radijo ir televizi
jos buvo patirta apie pilnų Čer-

riai reaguojaį jo žmogiškojo oru
mo žeminimų. Sakykite, ar krata 
nėra žmogiškojo orumo pažemi
nimas? Kiekvienas žmogus turi 
jausti tam tikrų aplinkinių žmo
nių, o taip pat ir valdžios pa
reigūnų pagarbų, kuo žmogus la
biau išsilavinęs turtingesnės 
dvasios, tuo jis jautresnis aplin
kinių poelgiams ir žodžiams.

Užlipus čekistams, Matulio
niui ir vienam kviestiniui daryti 
kratos ant aukšto, kambaryje li
kome tryse: Markevičius, kvies
tinė ir aš. Kviestinė, būdama arti 
prie Markevičiaus, jam tyliai kal
bėjo: “Jūs turbūt nežinote, kas 
šiuose namuose darydavosi? Čia 
susirinkdavo vy rai ir giedodavo 
įvairias giesmes pritariant fishar
monijai ar pianinui. Ir tai buvo 
daug kartų....” Markevičius taip 
pat tyliai jai atsakė: “Mes gerai 
žinome, kas šiame bute buvo da
roma.” Toks Markevičiaus pasa
kymas irgi byloja apie tai, kad 
operatyviniai darbuotojai jau se
niai klausėsi ir žinojo, kas darėsi 
Matulionio bute.

Krata užtruko gana ilgai ir 
baigėsi jau po vidurnakčio, apie 
antrų ar trečių valandų nakties.

Baigę kratų Matulionio bute, 
Markevičius paklausė Matulionį 
ar jis neturi pretenzijų dėl pada
rytos kratos. Kratos. protokolų 
pasirašė: Markevičius, kviesti- 

nobylio katastrofos apimtį”.

VValter cituoja “sovietinį šal
tinį," anot kurio “daugelis žmo
nių laiškais išreiškė savo rūpestį 
Lietuvos Kompartijos Centro 
Komitetui apie tai, kas .darosi 
Ignalinoje. Todėl, partijos vado
vai ten apsilankė ir sugrįžę mus 
užtikrino, kad viskas tvarkoje.” 
Ūkinio planavimo organizacijos 
vadovas Bronius Zaikauskas iš
reiškė pasididžiavimų jėgainės 
didumu ir užtikrino, kad aplinka 
būsianti apsaugota: “Mes paten
kinti naujai įvestomis saugumo 
priemonėmis.” Jis nepaaiškino, 
kokios tos "priemonės," bet ko
respondentams parodytas jėgai
nės modelis neturėjo įprastinės 
Vakarų reaktorių apsauginės sie
nos.

niai, Matulionis. Markevičius 
pasiūlė ir man pasirašyti kratos 
protokolų, tačiau aš atsisakiau. 
Savo atsisakymų motyvavau tuo, 
kad kiti protokolo nepasirašė, o 
aš buvau tik pasyvus kratos daly
vis, kratoje nedalyvavau, todėl 
man pasirašyti nedera. Čekistai 
su mano motyvavimu nesutiko, 
tačiau vis tiek aš nepasirašiau.

Pasirašę kratos protokolų, če
kistai išvedė mane į kiemų. Čia 
prie Matulionio buto durų stovė
jo automobilis. Vienas čekistas 
sėdo į automobilį, įsakė man 
sėsti šalia jo, o kitas sėdo iš kitos 
pusės, trečias — prie vairuotojo. 
Galvojau, kad jie važiuos dabar 
į Dauguviečio g. 5 - 11, t.y., į 
butų, kuriame gyvenu ir ten da
rys kratų. O jie mane vežė tiesiai 
į KGB kalėjimų Lenino pr. 50. 
Važiuojant pro namus, iš kurių 
prieš kelias valandas buvau iš
ėjęs pas Matulionį, galvojau, jog 
namiškiai dabar miega ir nežino, 
kad esu čekistų vežamas... O na
miškiai ir kaimynai buvo tokie 
geri, jie mane mylėjo, ir dabar 
negaliu su jais nė atsisveikinti. 
Pasakiau jiems tik nebylų “su
diev!”. .. Nenorom į galvų skver
bėsi mintys, jog čekistai gali su
sidoroti su manim, kaip Stalino 
diktatūros metais su tūkstančiais 
niekuo nenusikaltusių žmonių 
susidorojo, kaip skelbė ir parti
jos XX suvažiavimas.

Zaikauskas paaiškino, kad 
kompartijai nėra kitos išeities 
kaip sparčiai plėsti branduolinės 
energijos bazes. Užbaigus Igna- 
lios jėgainę, Lietuva, iki šiol im
portavusi elektrų, pradės jų eks
portuoti į kitas Sovietų Sųjungos 
dalis.

Anot britų korespondento, 
Lietuvos “užsienio reikalų mi
nisterijos” pareigūnas pareiškė, 
jog praėjus dviems savaitėms po 
Černobylio avarijos, respublikos 
sveikatos ministeris pasakė ypa
tingų kalbų per televizijų gyven
tojams apraminti. Tai buvę rei
kalinga, nes žinios iš Lenkijos 
apie ten įvestas saugumo prie
mones Lietuvoje sukėlusios “pa
laidų gandų.” (Elta) 

Kinija pasiūlė Vietnamu! di
delę ūkinę paramų, jei jis ati
trauktų savo kariuomenę iš 
Kam Imk! i jos.

miški vedamieji, savotiški pamo
kinimai ar lyg kokie “pamoks
lai”, kuriuos skaitytojai mėgo ir 
noriai skaitė. Tai liudija gauti 
skaitytojų atsiliepimai: ...“Iš po 
darbininko plunksnos” straips
niai yra labai geri ir juose randasi 
daug sveiko proto. (Darb. Nr. 5, 
1915 spalio 2)

Gana piktokai ir tiesiog su 
įnirtimu mėginama aiškinti, gy
vais pavyzdžiais nusakomas gir
tuoklio stovis “Darbininko” Nr. 
4, 1915 rugsėjo 3 pamokinime, 
pavadintam

“Kibiame į didžiausį mūsų ne
prietelių”.

Brolau darbininke, tu esi iš 
visų pusių apgultas visokiais iš
naudotojais, kurie tavo sveikatų 
ir kraujų čiulpia nelyginant kaip 
vapsvos ir uodai, ir laiko tave in- 
painioję ir apsupę visokiomis 
žabangomis, kaip voras kokių 
muselę, o tu sau pakrapštai pa
kaušį, padūsauji kaip kada ir 
kenti kuprų pastatęs, nosį nu
leidęs. Tai taip, brolyti, negerai, 
taip netur būt. Kad kokį gyvulėlį 
apspintų širšės, tai jisai ginasi ir 
su galva ir su uodega ir su kojo
mis kaip tik jis išmano. Taip ir 
mes, broliai darbininkai, turime 
daryti, o susilauksime šviesesnės 
ateities.

Žinoma, daug ir labai daug yra 
visokių mūsų išnaudotojų ir ne
prietelių ale iš jų visų tai vienas 
yra didžiausis ir baisiausis, o ar 
tu mielas brolau žinai, katras? 
Žinoma, jeigu tu esi prisiskaitęs 
daug socijalistų laikraščių, tai 
tuojau atsakysi, kad didžiausis 
darbininkų neprietelis, tai kuni
go gaspadinė ir kunigas, nes so- 
cijalistai juos taip bombarduoja 
kaip talkininkai Dardanielius. 
Ale tu, brolau, jiems netikėk, jie 
meluoja. Tu velyk paklausyk 
manęs. Didžiausis neprietelis 
darbininkų tai “alkoholis” arba 
taip.sakant girtybė.

Girtybė visų daugiausiai tavo 
dolerių ir centų kruvinai uždirb
tų praryja. Girtybė tavo amželį 
sutrumpina; girtybė tavo šeimy
niškų gyvenimų pripildo nesma
gumais, ir dažnai net visiškai 
suardo, girtybė iš tavo širdies 
dorų išplėšia ir tikėjimų atšaldo, 
girtybė iš tavęs žmogelį padaro 
baisiausių žvėrį, žmogžudį, vagį, 
tinginį, socijalistų, bedievį... 
Kieno pati apsiskarmaliavus ir 
dar su mėlynais antakiais? — gir
tuoklio. Kieno vaikučiai alkani, 
išblyškę? — girtuoklio. Kieno 
pati išrunijo su “burdingieriu- 
m”----- girtuoklio. Kas į mašinų
įkišo rankų ar kojų? — girtuoklis. 
Kų užmušė automobilius ar trau
kinys? — girtuoklį. Kas nuo 
kranto nuvirsdamas sprandų nu
sisuko? — girtuoklis. Ir šimtai 
kitokių visokių nelaimių padaro 
girtuoklystė.

Tik po vienų dešimtukų pra- 
gerdamas į dienų per metus pra
geri 36 dolerius su centais; tai 
jau būtų neblogas “siutelis”, o 
per dešimts metų būtų—be pro
centų 360 dolerių; jau atsitikus 
nelaimei ar bedarbei galėtum 
valandų pragyventi. Tai tik po 
vienų dešimtukų tiek pinigo, o 
gi kas prageria kvoteriais, dole
riais, o dažnai ir po kelis dole
rius, arba ir visų “pėdę” ant sy
kio, kad parėjęs neturi kuom 
užsimokėti nei bučeriui, nei ga- 
spadinei. Tai baisiai didelė krūva 
pinigų...

O visai lengvas daiktas negert, 
tik reikia gero noro, o valandų 
pakentėjęs, atprastumei, ir pa
skui būtų viskas gerai ir koks 
būtumei tu laimingas ir visi tavo 
namiškiai — na gi broliuk tik 
paklausyk mano rodos, o kibk 
pirmas į čiuprų tam baisiausiam 
mūsų neprieteliui, nuo šios die-

(nukelta i 2 psl.)
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DARBININKĄ 70 METŲ ■

suk^geas sveikina
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

“Darbininkui” sulaukus gražios 70 metų sukakties, nuoširdžiai 
sveikinu ir linkiu visokeriopos sėkmės.

VYTAS DAUGIRDAS

Sveikiname “Darbininką" ir visą jo štabą sukakties proga su sim
boline auka ir geriausiais linkėjimais, lydimais malda!

NEK. PR. ŠVČ. M. MARUOS SESERYS, 
SESUOI M. PAULĖ

Darbininkas už sveikinimus ir aukas nuoširdžiai dėkoja.

Amerikos advokatų sąjunga 
nors ir pripažindama, kad sovie
tų advokatų org-ja yra tik sovie
tinės propagandos agentūra, at
sisakė panaikinti jos susitarimą 
dėl bendradarbiavimo.

Prezidentas Reagan Pietų 
Afrikos reikalam spręsti pasiūlė 
sušaukti Vakarų valstybių ir Pie
tų Afrikos konferenciją, nes ir P. 
Afrikos prezidentas P. W. Botha 
pareiškęs, kad galima susitarti 
dėl pažiūrų skirtingumo.

Libane kovos tarp mahometo
nų ir krikščionių milicijų ir toliau 
nenurimsta. Paskutiniu metu 
šiitai susikovė su ten esančiais J. 
T. taikos priežiūros daliniais ir 
sužeidė 17 prancūzų karių.

Amerikos R. katalikų vysku
pų konferencija pritarė JAV se
nato priimtom sankcijos Pietų 
Afrikai.

ty!>ės išlaisvinimo tigrų grupėšs 
vadas Velupillai Prahakaran.

Union Carbide korporacija 
paskell>ė. kad Bhopol fabrike In
dijoj katastrofą sukėlė fabriko 
darbininkas sąmoningai įleisda
mas į chemikalų tanką didelį 
kiekį vandens, ir dėl reakcijos 
sukeltų dujų turėjo žūti 2.(XX) 
žmonių.

Sov. S-ga laikydama Pacifiko 
vandenyne 2 lėktuvnešius. 83 
kovos kreisarius, 120 žvalgybos 
laivų. 190 įvairios paskirties 
aprūpinimo laivų ir 510 karo lėk
tuvų. vis labiau stengiasi įsigalėti 
JAV patikėtinio teisėm anksčiau 
valdytose salų grupėse, kaip 
Mikronezijoj, Vanuatu, Kibirati 
ir kt.

Spandau kalėjime laikomas 
paskutinis karo nusikaltėlis Ru- 
dolf Hess kenčiąs didelius skaus
mus dėl trūkio, bet Sov. S-ga ne
sutinka jo iš kalėjimo paleisti, 
nors jis jau pasiekė 92 m. 
amžiaus.

— Vilniuje, prosąjungų 
kultūros rūmuose, gastroliavo 
Maskvos plastinės dramos an
samblis. Kolektyvo meno vado- 
v a s - vyriausias - režisierius 
Giedrius Mackevičius. Mask
viečiai atvežė 6 spektaklius, tarp 
jų —“Ilga kaip šimtmečiai die
na” pagal C. Aitmatovą ir viena
veiksmius vaidinimus pagal A. 
Bloko “Dvylika” ir S. Krasausko 
graviūrų ciklą, “Amžinai gyvi”.

— Šiauliuose Lietuvos televi
zorių gamykla pradėjo gaminti 
patobulintas kilnojamąsias tele
vizijos stotis “Magnolija 83 A”. 
Žymiai patobulinta stoties tele
vizinė aparatūra, išplėstos jos 
techninės galimybės, panaudo
tos naujos vaizdo kameros ir kita.

— Vilniuje, Lietuvos Profesi
nių Sąjungų Tarybos posėdžių 
salėje, vyko literatūros vertėjų 
konferencija. Ją surengė Lietu
vos valstybinių leidyklų, poligra
fijos ir knygų prekybos reikalų 
komitetas, rašytojų sąjunga ir sa
vanoriška knygos bičiulių drau
gija. Buvo įteikti grupei vertėjų 
apdovanojimai. Konferenciją 
pradėjo komiteto p-kas J. Nek
rošius. Jis paskelbė, jog komite
tas įsteigė Ant. Venclovos pre
miją, kuri kasmet bus skiriama 
grožinės literatūros vert ėjui 
į lietuvių kalbą. Pirmojo šios 
premijos laureatu tapo žinomas 
vertėjas D. Urbanas. Apdovano- 
tojų vardu kalbėjo V. Šimkus ir 
D. Urbas. Pranešimą apie pro-

duotojas V. Martišius. Vidaus 
reikalų ministerijos kultūros ir 
sporto rūmuose įvyko interna
cionalinės poezijos vakaras.

— Kompozitoriaus Vytauto 
Bacevičiaus 80-ąsias gimimo 
metines atžymėjo Vilniuje 
dviem autoriniais koncertais: 
Meno darbuotojų rūmuose ir Lie 
tuvos valstybinėje konservatori
joje. Skambėjo kamerinė muzika 
— kūriniai fortepijonui ir stygi
niai kvartetai. Skambino piani
stai B. "Vainiūnaitė, A. Vasiliaus
kas, J. Nekrasovas, L. Dorima- 
nas. Griežė Meno darbuotojų 
rūmų styginių kvartetas (M. 
Bematavičiūtė, V. Veličkaitė, R. 
Petrikaitė, V. Klimavičiūtė). 
Konservatorijos studentų moks
lo ir kūrylx>s draugija šia proga 
organizavo popietę, kurioje apie 
V. Bucevičiaus kūrybos proble
mas kalbėjo muzikologai D. Kat
kus ir M. Kazakevičienė. Prisi
minimais dalijosi profesoriai K. 
Kaveckas, J. Gaudrimas, kom
pozitoriai J. Nabažas, V. Montvi
la ir kiti. Popietės pabaigai var
gonininkė J. Landsbergytė pa
grojo keletą kompozitoriaus 
kūrinių vargonams. Surengtoje 
ekspozicijoje buvo galima susi
pažinti su išleistais V. Bace
vičiaus kūriniais, publikacijomis 
apie kompozitorių ir jo kūrybą, 
dokumentine medžiaga.

— Vilniuje, Filharmonijoje, 
koncertą surengė Lietuvos vals
tybinio agropramoninio komite-
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BALDAS C. DUOBA. lietuvis advokatas. 367 Laridield Road, Esat 
Northporth, N.Y. 11731. TaL 616 366*3740. Namų tetataaas vakarato * 
tik Išimtinais atvejais 616 757-2671. New Yort» oBaaa LBa patalan n; 
86 - 01 114th St, Rlchmond HML N.Y. 11416. Tat 718 441 - 2011.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ. 341 HlgMand Bhrdu. galina Įsigyti 
lietuviškų kr angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, avoklnkno kortelių, 
gintaro, baMkrakų, (uostų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalea Avė. (prie Forost 
P*way st), Woodhaven, N. Y. 11421. Sutekta garbtagee laidotuves. 
Koplyčios parApInamos viaove miesto dalyse. ToL 286 - 2244.

BUYUS FUNBIAL HOME. Mario Tetxelra,Jr. laidotuvių direktorius, Nev
erk offtc^i 428 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), tatai 344 - 5172. Pa- 
ruoilanjos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vtatųs avtowfobWląm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avk, St Poteraburg Besek, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENRELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Paaadana Ave^ S, St Poteraburg, Ra. 33707.813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Peteraburg, Ra. 33707.813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrąųr 
dknaL Income Tas pildymas. Įstaiga vokia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tdof. 847-2323 
(namų teief. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madtaon St, Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 021 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Plraios 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

zos vertimus padarė “Vagos” Įei
dyklos vyr. redaktoriaus pava
duotojas V. Visockas, apie poezi
jos vertimus — rašytojų sąjungos 
literatūros konsultantas A. Va
lionis, apie vaikų ir jaunimo lite
ratūros vertimus — ‘‘Vyturio’ 
leidyklos vyr. redaktoriaus pava

“DARBININKO” KELIAS

to liaudies mišrus choras “Dobi-
las , vadovaujamas Gražinos 
Višnoraitės. Kolektyvas pa
minėjo savo kūrybinės veiklos 
20-metį.

— Panevėžio parodų rūmuo
se pavasarinę kūrybos ekspozici
ją surengė miesto dailininkai. 
Ketitriasdešimt trys autoriai pa
rodai pateikė 142 vaizduojamo
sios ir taikomosios dailės kuri-

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadlenlais nuo 8 iki 9 vai. vak. inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 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, Direkt, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

Pietų Afrikos valstybes Etio
piją. Keniją ir Sudaną užpuolė 
pasėlius naikinantieji skėriai.

Lenkija pagal parlamento 
priimtą amnestiją paleido iš 
kalėjimo buv. Solidarumo unijos 
veikėjus Bohdan Lis ir Adam 
Michnik, bet Wladyslavv Prasy- 
niuk amnestija negali būti pritai
kyta. nes jis esąs, pakartotinai 
nusikaltęs.

Energijos departamentas pa
skelbė, kad Princeton universi
tete bandomasis reaktorius ato
mų suliedinimo būdu pasiekė 
200 mil. laipsnių C temperatūrą, 
arba net 10 kartų aukštesnę už 
saulės branduolio temperatūrą.

Sov. S-gos užsienio politikos 
vadovavimas iš užsienio reikalų 
ministerijos yra perkeltas į parti
jos centro komitetą, kur šiai po
litikai vadovauja buv. Sov. S-gos 
ambasadorius JAV Anatoli Do- 
brynin.

Šri Lankoj veikiančių Tamil 
partizanų vadu iškilo Tamil vals-

(tkelta iš 1 psl.)
nos užsidėk negerti visai anei 
rudžio, anei baltakės, o būsi lai
mingas, ir atsiminęs pats sakysi 
“koks aš buvau kvailas, kad tą 
smarvę gėriau, kad ji nesulauk
tų, kad aš ją bjaurybę daugiau 
gerčiau!”

Na gi, tik tu broliuk padaryk 
pradžią, o atsiras šimtai ir tūks
tančiai tavo pasekėjų draugų, ir 
tą didžiausią neprietelių taip su- 
velsime, kad jis ragus nusilaužęs 
ir uodegą pabrukęs dums iš tar
po lietuvių darbininkų — kad 
net dulkės rūks. O mūsų kruvi
nai uždirbti centai pasiliks mūsų 
kišeniuje ir galėsim juos suvartot 
kokiam nors naudingam ir reika
lingam dalykui. Ir galėsime lai
kyti, kad ne į banką pasidėję, tai 
nors kelnių kišeniuje, arba bo
bos pančekoje, o pabarškinus vis 
žvangės. O kaip žmogus turi 
žvangančių, tai turi ir drąsos ir 
šį tą išmanai ir bile kvailiui nesi- 
duodi už nosies. vedžiot ir ant

sprando jot. Tai tokios tokelės. 
Sudievu.

Fr. V.
Ir taip beveik per kiekvieną 

numerį buvo kalbama apie blai
vybės reikalingumą, taupumą, 
gražesnį sugyvenimą tarpusavy
je, nustoti šmeižti vieni kitus, 
ieškoti vienybės.

Ne vien vyrai atsiliepė į “Dar
bininko” pasirodymą, bet ir mo
terys. Jos džiugiai sutiko naująjį 
laikraštį ir taip viena skaitytoja 
rašo:

“Darbininkas” daroį mane ge
rą įspūdį — tai ideališkas darbi
ninkų laikraštis. Įžanginiai 
straipsniai man patinka. Visas 
“Darbininko” tonas — tikrai vy
riškas. Ar Jūs negalėtumėte tru
putį daugiau sentimento į jį 
indėti? Juk “Darbininkas” skiria
mas ne vien vyrams darbinin
kams, bet ir moterims darbi
ninkėms. (Darbininkas nr. 5, 
1915 spalio 2).

Plakatas, demonstracijose prieš Stalino ir Hitlerio susitarimus susilaukęs daug dėmesio. 
Stalinas ir Hitleris yra vienas ir tas pats, tokie ir Stalino įpėdiniai. Demonstracijos
įvyko rugpjūčio 23 prie Jungtinių Tautų. Nuotr. L. Tamošaičio

nius.
— Įsteigtas visuomeninis-ga- 

mybinis susivieniėjimas “Laivų 
remontas”. Jį sudaro Kauno An
tano Sniečkaus politech
nikos instituto Klaipėdos fakul
tetas, Vakarų laivų remonto ga
mybinis susivienijimas ir Valsty 
binio laivų remonto konstravimo 
technologinio instituto
Klaipėdos skyrius. Šie kolekty
vai bendromis pastangomis spar
tins mokslo ir technikos naujovių 
diegimą į gamybą, įtrauks stu
dentus į tiriamąjį darbą.

— Šiaulių “Nuklono” gamyk
los kolektyvas pradėjo gaminti 
personalinius kompiuterius.

— Teatrai keitėsi scenomis — 
įvyko tradicinės pavasarinės 
gastrolės. Vilniuje spektaklius 
rodė Kauno teatras atvežęs spek
taklius W. Shakespeare “Rich- 
ard II”, J. Grušo “Herkus Man
tas”, Juozo Marcinkevičiaus 
“Erelnyčia” ir kitus. ,

— Vilniuje, Lenino prospekte 
ir J. Gagarino gatvių kampe, ati
duotas naudojimui naujasis Liet
koopsąjungos pastatas (autoriai 
— Lietuvos nusipelnęs architek
tas Šeibokas, konstruktorė S. 
Survilienė).

— Vilniuje, Filharmonijos 
salėje įvyko liaudies simfoninio 
orkestro “Vilnius” koncertas, 
skirtas kolektyvo kūrybinės 
veiklos 25-čiui. Orkestro įkūrė
jas — buvęs ilgametis jo vado
vas, nusipelnęs artistas Povilas 
Bekeris. Šiuo metu “Vilniui” va
dovauja Česlovas Radžiūnas.

— Per Centrinę televiziją pa
rodyta trijų serijų filmo “Šešio
likmečiai”, skirto jauniems 
žiūrovams, premjera. Centrinės 
televizijos užsakymu filmą pagal 
rašytojo Vytauto Petkevičiaus 
scenarijų Lietuvos kino studijoje 
sukūrė jaunas režisierius Rai
mundas Banionis.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI Ht h NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. |STA4GA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66 - 86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE, QUEENS, N.Y. 
PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1 31 b 
11379

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, modemus Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

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

VYTIS
kelionių ir turizmo

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTR AK)
• 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

S. L. K.



PASIRUOŠI MAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI 1986 rugpjūčio 29, Nr. 32 • DARBININKAS • 3

DARBININKAS
341 H i g h I a n d B I v d. Editorial Office 718 827-1352 
Brooklyn, N. 1 1 207 Business Office 718 827-1351

Publication No. USPS 148-360
Second class postage paid at Brooklyn, N.Y., Post Office 
Subscription per year — $15.00. Single Copy 30 cento

POSTMASTER: Send Address Change to DARBININKAS, 341 
Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. ___

- ISSN 0011-6637
Radagvoia REDAKCINE KOMISIJA

Mokykla — visų mūsų rūpestis
Už savaitės, kitos prasideda 

rudens sezonas. Vėl mokyklų 
kiemai bus pilni klegesio. Su
skambės tada ir lietuviškų mo
kyklų varpelis. Mokiniai atvers 
naujas knygeles, o tėvai ir moky
tojai senus rūpesčius:kaip padi
dinti mokinių skaičių, kaip ją iš
laikyti, kaip prisiauginti naujų 
mokytojų?

-o-
Į lituanistines mokyklas dabar 

vaikus veža tie tėvai, kurie patys 
yra jas baigę. Bet jaunieji tėvai 
nevisada pakankamai rūpinasi 
savo vaikų lituanistiniu švieti
mu. Taip dalis visai neveža vaikų 
j lietuviškas mokyklas. Geriau 
juk pamiegoti, pasportuoti, kur 
nors pakeliauti.

Tokiu būdu tėvai labai nu
skriaudžia savo vaikus. Ne kartą 
vaikai paskui priekaištauja tė
vams, kam jie neišmokė lietuvių 
kalbos. Kiekviena kalba yra didis 
turtas. Turtas ir lietuvių kalba. 
Juk aukštosiose mokyklose rei
kalaujama kitos kalbos. Ten už 
kitą kalbą užskaitoma ir lietuvių 
kalba. Lietuvių kalba gi labiau
siai vertinama lingvistikos moks
lo pasaulyje.

Tad kviečiame visus tėvus pa
sikelti į žygį ir vežti savo vaikus 
į lituanistinę mokyklą. Kartais 
kelionės sudaro sunkumų, nepa
togumų. Pasitarkite tada su tais, 
kurie keliauja tais pačiais keliais, 
Gali į pagalbą ateiti ir Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės.
Prisiminus kitų kalbų mokymą

si, norime paskatinti tėvus, 
kad ir šiaip vaikams sudarytų są
lygas kitai kalbai išmokti ar gerai 
pramokti. Juk dabar susisieki
mas taip patobulėjo, kad lengvai 
pasiekiamos tolimiausios šalys. 
Visas pasaulis pasidaro lyg mažas 
kaimas. Tad tame “kaime be
vaikščiojant. pravartu dar 
mokėti ir kitų kalbų. Seniau 
prieš pirmąjį karą, lietuviai inte

ligentai mokėjo net kelias kalbas 
ir dėl to nenukentėjo nei jų ak
centas, nei kaijera.

Atvežę vaikus į lietuvišką mo
kyklą, įjungiame juos ir į lietu
viškas organizacijas, ir skautus, 
ateitininkus. Visa tai auklės, la
vins jaunuolį, labiau supažindins 
su lietuviška veikla.

Dalis tėvų laikosi atokiai nuo 
lietuviškos mokyklos gyvenimo. 
Ir moky klos tėvai sudaro bend
ruomenę, kuriai rūpi išlaikyti 
inoky klą. Tad ir reikia jungtis į 
tą bendruomenę, dalyvauti jos 
renginiuose, nes tai ir padeda iš
laikyti mokyklą.

Mokyklos išlaikymas dabar la
biausiai spaudžia tėvų komitetą. 
Jis iš visur telkia lėšas mokyklai. 
Čia turi įsijungti ir lietuviškos 
organizacijos. Jos visos turi lėšų. 
Tai galėtų mokyklai skirti kasmet 
tam tikrą sumą. Prašomi ir pa
vieniai žmonės prisiminti ir skir
ti savo auką. Ypač prašomi tie, 
kurie patys mokėsi toje mokyk
loje, o dabar yra nuo jos nutolę. 
Prisiminkite ją bent savo auka.

Mokyklai rūpi ir nauji moky
tojai. Jau praeina tie laikai, kai 
mokytojų buvo perteklius. Lie
tuviški mokytojai, parengti dar 
Lietuvoje, iš to darbo baigia pa
sitraukti. Ateina nauja karta, jau 
mokslus baigusi Amerikoje, bet 
tų mokytojų būna per maža. Mo
kyklai vis reikia ieškoti naujų 
mokytojų. Juos paprastai suran
da ar tėvų komitetas, ar mokyk
los vedėjas.

Kaip rodo praktika, reikia 
kviesti tuos, kurie moka sugy
venti su jaunuoliais, moka juos 
užimti ir įtraukti į darbą. Į že
mesnes klases galima pasitelkti 
ir jaunus, neseniai mokyklą bai
gusius mokytojus. Vyresnieji te
gu juos kiek pamoko, pataria, 
kaip elgtis klasėje vienu ar kitu 
atveju, ir to užsteks. Jaunieji ge
riau tarp savęs susikalbės.

Pranciškonų vasarvietė Ken
nebunkporte yra labiausiai žino
ma lietuvių atostogavimo vieta. 
Čia jau daugiau kaip trisdešimt 
metų iš visos Amerikos bei Ka
nados atvyksta jie pailsėti ir taip 
pat atsigaivinti malda, meniniais 
renginiais ir gražia kurortinio 
pajūrio gamta. Nė vienoj lietu
vių mėgstamoj vasarvietij nėra 
rengiama tiek koncertų bei vai
šių kaip Kennebunkporte. Šią 
vietą vertina ir organizacijos 
(ateitininkai, LF Bičiuliai, šau
liai), rengdamos savo stovyklas 
bei studijų dienas. Neretai va
sarvietės tvarkytojams atsiranda 
ir sunkumų, nes lietuviai dau
giausia nori atostogauti nuo lie
pos 25 iki rugpjūčio 15 d. girdi, 
tuo laiku esąs šilčiausias vanduo 
jūroje. Šiaip sezonas Kenne
bunkporte prasideda liepos 4 ir 
baigiasi rugsėjo pradžioje — 
Darbo švente. Lietuviams gi tel
kiantis į tris savaites, aišku, 
pritrūksta kambarių ir pasigirsta 
priekaištų. Vasarvietės vado-

Būtinai mokyklose mokykime 
lietuviškų dainų, tautinių šokių, 
žaidimų. Mokiniams įgrįsta tos 
vienodos pamokos klasėse. Dai
na ir šokiai bus ne tik pramoga, 
bet atvers visai naujus pasaulius.

Lietuviškos mokyklos varpelis 
suskamba ir visus kviečia — 
mokinius kviečia į mokyklą, mo
kytoju? prie dasrbo, o visus kitus 
kviečia tą mokyklą išlaikyti, ji yra 
visų mūsų rūpestis!

Amžinus įžadus padarę, juos atnaujinę ir abitais apvilkti 
klierikai ir novicai su savo vadovybe. Prieky iš k. į d.: svečias 
kunigas, stud. pref. T. Jonas Bacevičius, OFM, provincijolas 
T. Placidas Barius, OFM, (II eilėj) liet, pranciškonų steigėjas 
Amerikoje T. Justinas Vaškys, OFM, Portlando augz. vysk. 
E. Proulx, vien, viršininkas T. Jurgis Gailiušis, OFM, ir 
novicų magistras T. Bernardinas Grauslys, OFM.

TURININGA SAVAITĖ 
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE
vams tenka juos išlyginti ir atras
ti sprendimų, kurie visus paten
kintų.

Kalbant apie renginius, jų ir 
šią vasarą buvo apstu. Mongir- 
daitės, Povilavičiaus, Čapkaus- 
kienės, Keblio, Kačinsko ansam
blio (Barkelee konservatorijos 
muzikų), vasarvietės choristų 
koncertai, ateitininkų sendrau
gių stovykla ir pagaliau ta įspū
dinga religinė iškilmė koplyčio
je, kai būriai jaunuolių priima 
pranciškoniškus abitus arba 
pasižada visą amžių būti vienuo
liais.

Ateitininku sendraugių 
stovykla

Ateitininkų sendraugių sto
vyklos savaitė sudaro lyg ir visos 
vasaros lietuviško kultūrinio 
reiškimosi centrą. Tuo metu 
rimtai atliekama ir religinė,, ir 
meninė programa. Gerai pa
rengtos paskaitos, įdomiai suor
ganizuotos pamaldos, koncertai 
ir literatūros vakarai sudaro atei
tininkų savaitės pagrindą. Panaši 
programa atliekama per kelias 
dešimtis metų. Beveik tie patys 
ir stovyklaujančių veidai, nors 
laiko šiek tiek pakeisti, bet dar 
jaunatviškai giedri.

Paskutinių kelių metų ateiti
ninkų sendraugių stovyklos 
Kennebunkporte organizatorius 
ir programos parengėjas yra

Kennebunkport, Maine, lietuvių pranciškonų vienuolyne 7 
klierikai atnaujina vienuolinius įžadus.

prof. Česlovas M asai ti s. Šiemet 
sustatant programą gi, dėmesys 
skirtas 600 metų Lietuvos krikš
tų jubiliejui. Jubiliejaus šviesoje 
parengtos religinės paskaitos ir 
kiek ilgesnės pamaldos su išsa
miais pamokslais. Pamaldų va
dovu ir stovyklos kapelionu buvo 
prel. Vytautas Balčiūnas. Paskai
tininkai — Vincas Kolyčius ir Ar
vydas Barzdukas. Pirmasis kal
bėjo tris vakarus apie savo religi
nius išgyvenimus ir apie ateiti
ninkų kaip vadovaujančio katali
kų elito uždavinius. Antrasis tie
siogiai palietė patį krikšto jubi
liejų su problemomis ir laimėji
mais. Paskaitose dalyvavo apie
80 žmonių. Kai kurie jų leidosi 
į diskusijas.

Be to, savaitės būvyje dar 
įvyko ir du meniniai renginiai: 
atidarant stovyklą (VIII. 10) — 
literatūros vakaras ir ją baigiant 
(VIII. 15), operos solistės Ginos 
Čapkauskienės koncertas. Lite
ratūros vakaras buvo tuo įdo
mus, kad įvairių lietuvių rašyto
jų kūrybą perteikė aktorė ir gera 
deklamatorė Izabelė Žmuidzi- 
nienė su dukra Antanina. Jos pa
rengtoje programoje netrūko ir 
vaidybos, pvz., iškilmingas Rū
pintojėlio įnešimas į sceną prieš 
deklamuojant apie jį eilėraščius. 
Taip pat paskaityti savo poezijos 
į sceną buvo iškviesti Leonardas 
Andriekus ir Česlovas Masaitis.

Ateitininkų sendraugių vasar
vietės programoje koncertui pri
klauso ypatinga garbė, nes jis 
buvo labai geras. Taip pat ir kon
certas, kiek tai įmanoma, buvo 
palenktas Lietuvos krikšto reli
ginei nuotaikai. Solistė pirmąją 
programos dalį skyrė Bacho,

Haendelio, Dubois, Gounod ir 
Mozarto religinei kūrybai. Po to 
ji dainavo lietuvių kompozitorių 
kūrinius ir Rossinio, Verdi, Puc- 
cinio, Masseneto operų arijas. 
Gina Čapkausldenė šiame kon
certe, kurio klausėsi ir iš Bosto
no apylinkės atvykę tautiečiai, 
pasirodė kaip labai brandi so
listė, pilnoje savo balso aukštu
moje. Ji stebino klausytojus tiek 
savo subtiliais, tiek įmantriais 
koloratūriniais balso laimėji
mais. Kai kas išsireiškė, kad ji 
dabar net geriau dainuojanti ne
gu anksčiau. Čapkausldenės 
koncertas, užsitęsęs beveik dvi 
valandas, visiems padarė didelį
įspūdį. Solistė čia dainuoija jau 
penkioliktą kartą.

Ateitininkų stovyklos progra
mai vadovavo dr. Alfonsas Stan
kaitis. Pamaldų programą tvarkė 
Pranė Ąžuolienė. Išvykus ateiti
ninkams, pradėjo rinktis vyčiai, 
o po jų paskutinę vasaros sezono 
savaitę stovyklaus šauliai, kurie 
taip pat turės paskaitų bei dainų 
programą.

Didžioji pranciškonų Iškilmė
Kasmet ateitininkų sendrau

gių stovyklos laiku, rugpjūčio 15 
d., įvyksta ir reta religinė iškil
mė —jaunuolių priėmimas į vie
nuoliją bei jų įsipareigojimai pa
silikti visam amžiui vienuoliais. 
Tai neįprastą, ypač šiais laikais, 
kai jaunimo dėmesys krypsta į 
gerus uždarbius ir į patogią ateitį 
pasaulyje. Vienuolinis gyveni
mas, kur žmogus turi paklusti 
griežtiems įstatymams ir dirbti 
be atlyginimo, daugumai atrodo

(nukelia į 4 psl.)
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11.—
Poetas jautriai reaguoja į visą 

aplinką. Iš čia ir vystosi jo indi
vidualiniai motyvai, ryškėja poe
tinis pasaulėvaizdis.

Maironis poetas tada savo 
pašaukimą suprato, kad jis turi 
būti visuomenininkas, kovotojas 
dėl savo tautos teisių.

Sį apsisprendimą gražiai pa
vaizduoja eilėraštis “Tavęs taip 
niekad nemylės’’. Eilėraštis pa
rašytas 1882 metais, prieš jo 
didįjį kūrybos periodą. Ten poe
tas sako:

Jau niekas tavęs taip giliai 
nemylės,
Kaip tavo nuliūdęs poetą!
Ar kas ir kančių tiek pakelti 
galės
Tiktai dėl tavęs, numylėta?
Poetas “per kiauras naktis ne

sumerkė akių”, jo dvasią neša į 
dausas, vėl uždega atšalusius no
rus.

Poetas sako
Daug žemės puikių ir gražių 
dukterų
Jo širdį pavergti norėjo.

Bet poetas visko atsisakė ir 
savo talentą atidavė vienintelei 
numylėtai Tėvynei. Eilėraštį 
baigia:

Pasklido giesmė po tą šalį toli, 
Kur Nemuno vandenys bėga; 
Pažino tave ir pamilo visi: 
Ir rūmai, ir sodžių sermėga. 
Poetams kitiems numylėta 
ranka
Iš laurų vainiką nupynė,
Tu jį nors atmint ar atminsi 
kada?
Tu, jo numylėta tėvynė!
Poetą žeidė aplinka. Skuba jis 

į Palangą ir ten nuo Birutės kalno 
kreipiasi į Baltijos jūrą, kad ji 
užkauktų labiau. Jam liūdna, nes 
neranda užsimiršimo, trokšta 
draugo, kuris jį suprastų.

Liūdesys ir neviltis dažnai jį 
pagauna. Jis parašo “Išnyksiu 
kaip dūmas neblaškomas vėjo, ir 
niekas manęs neminės”. Ateis 
kiti poetai ir vėl tą patį kentės. 
Ir visa poeto garbė yra tik šešė
lis, kurs bėga greta.

Labai gražiame eilėraštyje 
“Užmigo žemė” skundžiasi, kad 
“sparnas miego malonaus ne
migdo tik jaunos krūtinės”. Atil
sio neras širdis tokioje naktyje.

Iš to melancholiško liūdesio jis 
vėl grįžta į realybę ir atsimena, 
kad jis yra visuomenininkas, 
poetas ir tautos vadas. Prieš rea
lybę jis susipurto;

Ne, nenoriu sapnų, 
Vien tiesos ir darbų; 
Be atilsio noriu kariauti 
Ir tada vien tiktai, 
Kai sušvilpia žaibai, 
Galiu krūtine atsigauti. 
Ir kitame eilėraštyje “Ko sie

kiu ir alkstu” poetas sako: “Aš 
noriu verpetų, karionės!” Nors 
poetas ir sako, kad tik audros jam 
suteikia džiaugsmą, kad nereikia 
jam meilės, tačiau tuoj sugrįžta 
jo žmogiškoji pusė: “Einu nesu
prantamas vienas keliu be drau
go, ir niekas nepalydi”.

Bet pareiga poetą šaukia, kad 
jis turi būti visada tvirtas ir galin
gas. “Pasitikėjimas savimi” 
eilėraštyje sako:

Dabar ne mirties, aš gyvatos 
prašau,
Aš noriu gyventi, kariauti!
Man suteikė jėgas Aukščiau
sias, žinau.
Ne ašarom veidą beplauti.

Nelenkdams pečių po naštos 
sunkumu,
Kaip milžinas, stosiu į kovą.

Pavargti už brangią tėvynę — 
gražu!
Aukščiausią turėti vadovą.
Iškilęs ir didingas poetas pasi

daro rūstus, aštriais žodžiais ima 
plakti tuos, kurie atsižadėjo 
idealų, kurie augina pilvus, geria 
maderą. Poetas sako:

Apakę! Savo kelią matot 
Tarp rožių, pokylių, juo
kų!..
O nelaimingi, nesupra
tot,
Jog žemė — tai šalis var-
&

(Iš eilėraščio 
“Skausmo balsas”).

Ir jo mokslo draugai nuėjo tuo 
buržuaziniu keliu, pamiršo jau
natvės idealizmą, svečiuojasi, 
kortuoja, puotauja. '

Poetas satyriškai juokiasi 
“Spiauki, drauguži, į viską” 
eilėrašty. Ir čia poetas jaudinasi, 
kad dingo idealizmas, kad išau
gęs iš vargšų namų ir nutukęs, 
dabar bijosi savo praeities. 
Įsikūręs prabangiam bute, jis 
ten rūko cigarus, pilvą išpūtęs. 
Poetas ir ragina spiauti į viską, 
kas kilnu ir kas žiba, tada “būsi, 
kaip mulkiai visi.”

Vėliau šie kritikos eilėraščiai 
virsta tikromis satyromis, kurios 
iškėlė daug to meto negerovių.

Tokia jėga iškilęs 1895 metais, 
poetas pasidarė lyg pranašas. 

tautos vadas. Toks išsilaikė iki 
Pirmojo pasaulinio karo. Po 1904 
metų atgavus spaudos laisvę, 
naujas kultūrinis gyvenimas 
veržte veržėsi, atsirado nauji 
poetai, atsirado nauji visuome
nininkai, vadai. Maironis jau 
buvo atlikęs savo didžiąją misiją, 
jis pasitraukė į savo rūmų vienu
mą. Ten rašė toliau, retkarčiais 
net satyra reagavo, bet jo to 
meto poezijoje vyrauja indivi
dualiniai motyvai.

Kodėl išryškinome?

Toliau poeto kūrybos nebena- 
grinėsime. Mūsų uždavinys bu
vo atkreipti dėmesį į 1895 me
tus. Juk tai atsitiko po 10 metų, 
kai jis Aušroje išspausdino pir
mąjį eilėraštį. Per dešimt metų 
Maironis subrendo ir išaugo į di
delius poetus. Nepaprasta jo 
kūrybinė jėga. Išsimokslinęs 
pradėjęs profesoriauti, jis visą 
kitą laiką ir skyrė poezijai.

1895 metais buvojo kūrybin
giausi metai. Vėliau jis rašė in
tensyviai, bet jau nebuvo tokio 
didelio kūrybinio pakilumo.

Tie vieneri metai sukaupė visą 
Maironį, todėl ir norėjosi juos 
išryškinti. Maironis pasiliko uni
kumas mūsų literatūroje. Jis ver
tinamas bent keliais atžvilgiais.

Pirma. — Maironis susumavo 
savo epochos idėjas ir jom davė 
menišką formą. Anuo metu buvo 

daug poetų, bet Maironis toje 
poetų girioje buvo aukščiausia 
pušis.

Antra.,— Iš visos anos epo
chos žmonių jis padarė didžiau
sią įtaką lietuviškai visuomenei, 
jąlietuvino, stiprino, kėlėjos pa
triotizmą.

Ne vienas ano meto poetas ne
turėjo tokio pasisekimo. Jį 
skaitė, deklamavo, dainavo. Ir 
dabar jis labai aktualus pavergto
je Lietuvoje, nes jis palaiko tautą 
sunkiame jos kelyje.

Trečia. — Maironis sukūrė 
savo epochą ir turėjo daug pa
sekėjų, kaip niekas kitas.

Ketvirta. — Jis labiausiai išto
bulino poezijos formą, įtvirtino 
toninį eiliavimą, tobulino lietu
vių kalbą, siekė jos skambumo.

Visa tai pasireiškė anais kūry
bingaisiais metais, kada į lietu
vių tautą atėjo didysis tautos dai
nius.

Užsklandai
Šis rašinys rašytas laikraščiui, 

paprastu žurnalistiniu stiliumi. 
Tai ne mokslinė studija, tai emo
cinė odė didžiajam tautos dai
niui.

Autorius norėjo atskleisti poe
to kūrybinius metus, kad tai su
stiprintu mūsų dabartį. ,

Dėkoju už kantrybę visiems, 
kurie keliavo per šias laikraščio 
atkarpas.
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Kalba antras pareigūnas— Lietuvių Fronto Bičiuliai 
parūpino adv. Povilo Žumbakio 
knygą “Soviet Evidence in 
North American Courts” kiek
vienam stovyklautojui Neringos 
gimnazistų stovykloje. Stovyklos 
metu dr. Petras Kisielius Jr. su
pažindino jaunimą su OSI tema. 
Jaunuoliai ten pat parašė laiškus 
savo kongresmenam ar senato
riam, išreikšdami savo rūpesčius 
apie OSI ir kartu pasiuntė kny
gai-

— LB Vakarų apygardos su
važiavimas planuojamas kviesti 
rugsėjo 13 -14 Las Vegas mieste. 
Suvažiavimų globos naujai susi
organizavusi LB Las Vegas apy
linkė. Ta proga lietuvių jaunimas 
organizuoja ekskursiją autobu
sais.

Solistė ir chorų vadovė Geno
vaitė Stanaitytė — Vasiliauskie
nė atšventė 65 metų sukaktį. Ta 
proga Adelaidės lietuviai ją pa
gerbė kaip solistę, chorų vadovę 
ir visuomenininkę. Sukaktuvi
ninkė yra dainavusi daugelyje 
Australijos lietuvių kolonijų, 
taip pat Anglijos ir Amerikos lie
tuviams. Jos balsas yra išlavin
tas, švelnus, nepretenzingas. 
Studijavo Kaune, paskui Ham
burge ir Adelaidėje. Ji kaip so
listė savęs netaupė, organizuo
dama lietuvių chorą ir jam vado
vaudama. Jos pagerbime dauge
lis kalbėtojų tai ir pabrėžė, pa
gerbdami jos aukos d\ asią lietu
viškiems reikalams.

— Sol. Arnoldas Vokietaitis 
pereitą semestrą buvo “Visiting 
Professor” titulu Northvvestern 
universitete ir ten dėstė du dra
mos kursus operos solistams. 
Lapkričio mėnesį A. Vokietaitis 
kviečiamas dainuoti Beethoveno 
9-tąją simfoniją Tokio mieste Ja
ponijoje. Kitas A. Vokietaičiui 
pagarbos pareiškimas yra pak
vietimas į advisory Panel of the 
National Endovvment for the 
Arts (NEA), kurio posėdžiai bus 
rugpjūčio mėn. VVashington, 
D.C. Si organizacija skirsto pi 
niginę paramą Amerikos operų 
kompanijoms ir jų filmavimui 
PBS televizijai.

— JAV LB Kultūros taryba 
kviečia visus teatrinius vienetus 
dalyvauti teatro festivalyje, kuris 
įvyks lapkričio 28-30 Chicagoje. 
Registruotis pas P. Petrutį, tel. 
312 476 - 2242.

— “Vaidilutės” teatras po pa
statymo “Uošvė į namus — tylos 
nebebus” nežada sustoti, bet 
rengiasi toliau pavažiuoti su tuo 
pačiu vaidinimu, o vėliau pa
ruošti naują vaidinimą. Žada da
lyvauti ir Teatro festivalyje, kurį 
rengia LB Kultūros taryba šį ru
denį. Teatro pirmininkas yra dr 
Petras Kisielius, o techniškais 
reikalais daugiausia rūpinasi A. 
Šulai tienė.

— Lietuvis kandidatuoja į Los 
Angeles apskr. aukštesniojo tei
smo (Superior Court) teisėjus. Jo 
pavardė suamerikoninta — Ro- 
nald L. Grey. Tikra pavardė — 
Jokūbaitis. Iki šiol buvo apy
linkės teisėju. Grey-Jokūbaitis 
kalba gerai lietuviškai ir susi
pažinęs su lietuviais lankosi lie
tuviškose renginiuose.

—Onutė Žukauskaitė ir Dana 
Grajauskaitė buvo atžymėtos už 
mokslą ir visuomeninę veiklą va
dinamu “Max Rotman žyme
niu. Jos dalyvavo, miesto rotušė
je iškilmėse tarp nedaug laimė
jusių tą pažy mėjimą. Hamiltone 
jos yra St. Mary gimnazijoje jau 
dvyliktoje klasėje ir pasižymi lie
tuviškoje ir kanadiečių veikloje, 
Taip pat yra garbės sąrašuose 
moksle. •

JAUNIMAS KELIASI VEIKLAI
TADAS KLIMAS

Toliau buvo paskaita apie JAV’ 
ir Sovietų Sąjungos santykius, 
kurie liečia žmogaus teises. Kal
bėjo David Hess, viens iš Valsty
bės departamento sovietų sky
riaus pareigūnų. Jis aiškino, kad 
šiuo reikalu diplomatija gali būti 
kebli.

Abu Valstybės departamento 
pareigūnai atrodė palankūs 
mūsų intesresams, jie daro tiek, 
kiek jų pareigos leidžia. Terry 
Snell vėliau net sugrįžo ir atsa
kinėjo į klausimus.

Apie radijo transliacijas
Jon Lodeesen, BIB, apibūdi

no radijo transliacijas pavergtom 
šalim. Jis net pademonstravo 
dalį lietuviškos programos, kur 
sovietai ją bando sutrukdyti. 
Kartais tokiose transliacijose gir
disi tik triukšmas, tačiau Lodee
sen teigė, kd tie. kurie yra pri
pratę, jie gali suprasti šias Ame
rikos transliacijas.

Kelionė laivu
Tuo ir baigėsi programa Bal

tuosiuose Rūmuose. Išsiskirs
tėme vakarienei, o tada rin
komės prie Potomac upės, kur 
mūsų laukė senoviško stiliaus 
laivas. Juo ir plaukėme kelias va
landas. Laive šokom ir daina
vom. V iršum mūsų švietė mėnu
lio pilnatis, o aplinkui matėsi 
VVashingtono apšviesti pastatai 
ir paminklai.

L. Kojelis aiškina 
politinę struktūrą

Liepos 19, šeštadienį, susirin
kom į Capitol Holiday Inn. Ten, 
Linas Kojelis, prezidento Reaga- 
no ypatingas padėjėjas visuo
menės reikalų ryšiams, aiškino 
VVashingtono politinę struktūrą 
ir kaip toje struktūroje galėtų ge
riau pasireikšti Baltų visuo
menė. Kojelis kvietė visus pasi
likti VVashingtone ir dirbti poli
tinį darbą. Jis ragino klausytojus, 
kad jie. pasirinkdami profesijas, 
pagalvotų ir apie valstybinius 
darbus, siūlė, kad lietuviai, baig
dami kolegiją, laikytų užsienio 
tarnybos egzaminus (foreign Ser
vice exam). Tokiu būdu gal pa
kliūtų į Valstybės departamentą 
ar diplomatinę tarnybą.

Apie konservatyviųjų taktiką
Toliau kalbėjo Gonservative 

Foundation prezidentas. Jis

VISUOMENĖ NOMINUOS KANDIDATUS 
NAUJAM ELLIS ISLAND MEDALIUI
VVashingtone rugpjūčio 12 su

šauktoje spaudos konferencijoje 
JAV Kongreso atstovai, Laisvės 
Statulos korporacijos vadovai ir 
JAV etninių grupių organizacijų 
vadovybės kreipėsi į JAV visuo
menę prašydami nominuoti kan
didatus naujai įsteigtam “Ellis 
Island Medai of Honor”.

Šiuo medaliu bus atžymėti ir 
įvertinti asmenys, nusipelnę 
Amerikai ir/ar savo etninei gru
pei. Medalis bus įteiktas 1986
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liendrai aptarė konservatyviųjų 
nesėkmes. Priėjo išvados, kad 
konservatyvieji argumentuoja 
tik faktais, o ne emocijomis, to
dėl mažai kas jų klausosi. Jis tei
gia, kad reikia nusileisti nuo datų 
aukštumų ir diskutuoti su 
žmonėmis.

Įdomiausias jo komentaras 
buvo tas, kad JAV - Sovietų san
tykiuose neužtenka naudoti gy
nybos metodus, reikia juos pulti.

Dar kalbėjo ir jo asistentas, 
kaip pasinaudoti ryšių priemo
nėmis ir populiarinti savo veiklą.

Jaunimo sąjunga 
istorinėje perspektyvoje

Po pietų Algis Zapareckas, 
pirmojo pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso pirmininkas, kal- 
liėjo apie Lietuvių Jaunimo Są
jungos istorines perspektyvas. 
Esą jau praėjo šimtas metų su 
viršum, kaip buvo įkurta lietuvių 
jaunimo organizacija Detroito 
kunigų seminarijoje. Zapareckas 
teigė, kad jaunimo organizacijos 
ima nykti tada, kai jos tolsta nuo 
lietuvių kalbos.

Apie LB politinę veiklą
Tada kalbėjo Algimantas 

Gečys, JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirminin
kas. Jis aptarė Lietuvių Bend
ruomenės veiklą ir kvietė Jauni
mo Sąjungą prisidėti.

Įdomu tai. kad A. Gečio kalba 
buvo vienintelė kalba, pasakyta 
lietuviškai. Šalia manęs sėdėjęs 
jaunas vyrukas, pasigavęs A. Ge
čio kalimos {Mirą netikslumų, pri
vačiai patikslino — reikia sakyti: 
ne į jus kalbu, o jum kalbu; ne 
lituanistinės mokyklos išmoki
no, o išmokė.

LOS ANGELES, CALIF.
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos šeštadieninė lituanistinė 
mokykla naujus mokslo metus 
pradės rugsėjo 13, šeštadienį, 9 
vai. ryto. Mokyklos vedėju yra 
Juozas Pupius.

Rudens balius, rengiamas Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėje. Balius bus gausus gar- 
gardžiais valgiais, netrūks Cali- 
fomijos vyno. Vyks ir meninė 
programa. Loterijai skiriama 
1000.00 dol.

Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 7, sekmadienį, 12:30 vai. 
popiet Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyrius. Paskaitininkas 
— gen. konsulas Vytautas Čeka
nauskas. Meninėje dalyje sol. Ja
nina Čekanauskienė, pianistė 

spalio 28 — tikrąją Laisvės Sta
tulos dedikacijos sukakties die
ną.

Ellis Island Medai of Honor 
buvo įsteigtas ryšium su etninių 
grupių ir organizacijų protestais, 
kai iš liepos 3 apdovanotų laisvės 
medalių laimėtojų nebuvo pačių 
gausiausių etninių grupių atsto
vų.

Kiekvienas asmuo turi teisę 
nominuoti gyvą Amerikos pilietį

Gintaras Grušas, dabartinis 
Pasaulio Jaunimo Sąjungos pir
mininkas, rodė skaidres ir aiški
no apie ateinantį Pasaulio Jauni
mo kongresų, kuris bus už pus
antrų metų Australijoje.

Kur kreipti savo veiklą?
Toliau buvo kalliama apie atei

ties veiklą. Buvo pasiūlyta, kad 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga pasi
rinktų vieną iš trijų planų. Pir
mas — išlaisvinti Balį Gajauską. 
Antra — pravesti įstatymą, kad 
Valstyl)ės departamentas naudo
tų tokius žemėlapius, kur Balti
jos kraštai nebūtų įjungti j Sovie
tų Sąjungą. Trečia — sutelkti 
veiklą prieš OSI - Office of Spec- 
ial Investigations.

Šie planai iš anksto buvo pa
ruošti Astos Banionytės-Con- 
nors ir jos štabo. Ji puikiai pra
vedė ir visą suvažiavimą. Tačiau 
supažindinimas su šiais planais 
nebuvo įspūdingas, pasidarė net 
padrikas. Daug kam buvo neaiš
ku, kokia čia turi būti veikla. 
Buvo ir tokių, kurie tuo metu 
išėjo iš salės.

Suvažiavimą užbaigiant
Po vakarienės pertraukos šo

kiai vyko viešbučio salėje. Sek
madienio ryte buvo nubalsuota, 
kad Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
politinė veikla šiais metais kon
centruosis į OSI reikalus.

Taip pat buvo išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkas Aras 
Žloba, kiti šeši valdybos asme
nys išrinkti iš Chicagos. Tuo ir 
baigėsi suvažiavimas.

Dar tęsėsi įvairių miestų dar
bai. Ghicaga ir New Yorkas išsi
rinko savo valdybas ir pasiskirstė 
darbais. Bet apie tai plačiau bus 
parašyta kitą sykį.

Raymonda Apeikytė, aiktorius 
Petras Maželis. Programai vado
vauja Ramunė Vitkienė.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubas rugsėjo 14, sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų pamaldų Sv. 
Kazimiero parapijos salėje ruo
šia gegužinę.

“Lietuvių Dievų” žurnalui 
paremti piknikas vyks rugsėjo 
21, sekmadienį, tuoj po sumos 
Sv. Kazimiero parapijos salėje.

Kalantos minėjimą spalio 5, 
sekmadienį, 12:30 vai. popiet 
Sv. Kazimiero parapijos salėje 
rengia Moterų Federacija.

“Spindulys”, Los Angeles Jau
nimo tautinių šokių ir dainų an
samblis, po sėkmingų gastrolių 
šią vasarą Pietinėje Amerikoje, 
laimingai sugrįžo į namus, parsi-

— čia gimusį ar natūralizuotą. 
Nominacijas siųsti iki 1986 rug
sėjo 5 dienos adresu: Ellis Island 
Medai of Honor, P. O. Box3900, 
New York, N.Y. 10163.

Nominacijos laiške be nomi
nuotojo pavardės, vardo ir adre
so reikia trumpai aprašyti nomi
nuojamojo asmens nuopelnus ar 
nuveiktus išskirtinus darbus. Šį 
kartą tikrai bus atžymėta 1 ar 2 
lietuviai.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1

8 jaunuoliai ir 1 diecezinis kunigas apvilkti abitu pradeda 
novicijatą.

TURININGA SAVAITE
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE

(atkelta iš 3 psl.)

lyg nebe mūsų amžiaus reikalas. • 
Todėl ir toks trūkumas kandida
tų į vienuolynus bei j kunigystę. 
Amerikiečių pranciškonų pro
vincijos, neseniai turėjusios 700 
ar daugiau kunigų, savo naujoky- 
nose beturi tik po du ar tris kan
didatus. Pas lietuvius pranciško
nus, kai jie, nestojant lietuviams 
jaunuoliams, nutarė priimti kita
taučius, to trūkumo nėra. Kar
tais atrodo, jog net per daug tų 
pašaukimų. Amerikiečiai pran
ciškonai ir net centrinė ordino 
vadovybė to negali suprasti. Jų 
dėmesys yra nukreiptas j lietu
vius pranciškonus. Dėl tos pa
šaukimų gausos lietuvių pranciš
konų šv. Kazimiero vikarija lai
koma pavyzdžiu kitiems ir labai 

veždami geriausius įspūdžius ir 
prisiminimus.

Janina ir Vincas Dovydaičiai, 
gyveną San elemente, Calif., 
liepos 13 atšventė savo vedybi
nio gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Ta proga Los Angeles Tautinių 
namų salėje vyko vaišės. — 
L.Ž.K.

— Sao Paulo karinės bazės ko
mendantas pik. Albertas Siau- 
džionis susikvietė į savo namus 
jaunystės draugus ir lietuviškų 
organizacijų pirmininkus vai
šėms. Vaišėse dalyvavo Brazili
jos LB pirmininkas J. Tatarūnas 
su žmona, Lietuvių Sąjungos 
pirm. A. Bumblis, prel. P. Ra- 
gažinskas, K. Ambrozevičius, V. 
Tumas, J. Šermukšnis, H. Vala
vičius, J. Valavičius, J. Čiuvins 
kas, dr. A. Šiaulys ir kiti. 

Solistė Gina Čapkauskienė rugpjūčio 15 koncertavo pranciš
konų vasarvietėje Kennebunkporte. Po koncerto jai įteikta 
gėlių. Nuotr P. Ąžuolo

branginama. Iš lietuvių pranciš
konų ordinas laukia net pagalbos 
ateityje.

Tai daroma ne be pagrindo. 
Rugpjūčio 15 d. Kennebunkpor- 
te prov. Tėv. Placidas Barius į 
pranciškonišką abitą įvilko 9 jau
nuolius. 13 novicų padarė laiki
nuosius, o vienas amžinuosius 
įžadus. Šiais metais rugsėjo 
mėnesį atvyksta dar 12 kandida
tų. Kiti jau įšventinti kunigais 
arba tęsia mokslą, arba dirba lie
tuvių pranciškonų vienuolynuo
se. Iš viso jau yra apie 30 naujų 
narių. Ir tai ne gimnazijų moki
niai, bet daugiausia kolegijas 
baigę jaunuoliai, kartais turėję 
aukštas tarnybas. Vienas yra uni
versiteto, kitas kolegijos profe
sorius, dar kitas medicinos dak- 
taras, yra ir architektas, taip pat
kompiuterio specialistų, daili
ninkų, dėsčiusiu gimnazijose ir 
1.1. Jie atėjo pas lietuvius pran
ciškonus, nes sakosi jautę, jog čia 
daugiau pamaldumo bei pranciš
koniškos dvasios negu kitur.

Tų jaunuolių priėmimo iškil
mė yra jaudinanti. Gražus dra
bužiai iškeičiami prastu pranciš
konišku abitu. Tą iškilmę stebi 
keli šimtai žmonių. Šiemet atvy
ko ir Portlando vyskupas Ame- 
deus Proulx. Dalyvavo ir ateiti
ninkai sendraugiai. Ne vienas jų 
pasigedo daugiau lietuvių jau
nuolių. Jų yra tik keturi.

Taigi, rugpjūčio penkiolikto
sios iškilmė ne tik prailgino lie
tuvių pranciškonų gretas, bet ir 
praturtino ateitininkų sendrau
gių stovyklą. Atostogautojai grį
žo namo pailsėję ir dvasiniai at
sigaivinę.

T. Leonardas
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arba surado kitus asmenis, kad 
pagelbėtų pabėgėliams lietu
viams.

Lietuvių Opera, Lietuvos 
Krikšto Jubiliejaus komiteto 
pakviesta, ruošiasi dalyvauti kitų 
metų birželio mėnesį įvykstan
čiose iškilmėse Romoje. Centri
niame JAV lietuvių rengiamame 
jubiliejuje, kuris bus Chicagoje, 
atliks lietuvių kompozitorių 
kūrinių koncertą su simfoniniu 
orkestru.

MIRĖ MARYTĖ KIŽYTĖ 
AMERIKOS LIETUVAITĖ 
TARNAVUSI LIETUVAI

Traukiasi iš mūsų tarpo pasku
tinieji veikėjai, kurie reiškėsi ne
priklausomos Lietuvos atstaty-i 
mo metu. Vieni buvo gimę Lie
tuvoje, kiti čia — Amerikoje.

Tokia Amerikoje gimusi lietu
vaitė buvo ir Marija Kižytė, su
gebėjusi nepražūti amerikoniško 
gyvenimo prabangoje. Kai kiti 
čia gimę nutolo ir dingo, Marija 
Kižytė sugebėjo sujungti Ameri
ką ir Lietuvą. Tarnaudama Ame
rikai, ji neužmiršo Lietuvos, 
Tarnaudama Lietuvai, drauge ji 
tarnavo ir Amerikos interesams.

Ji priklausė prie tos kartos, 
kuri, kai Lietuva kūrėsi, jau 
buvo susipratę lietuviai ir uoliai 
rėmė Lietuvos valstybės atstaty
mą. Ir Antrojo pasaulinio karo 
metu, kai prasidėjo naujos oku
pacijos, ji visokeriopai padėjo 
Lietuvai, — padėjo pabėgė
liams, kad jie atvyktų į šį kraštą, 
plėtė visuomeninę veiklą, palai
kė ryšius su Kongresu, padėjo 
Kerstenui apiforminti Baltijos 
užgrobimo bylą. Vadovaudama 
Lietuvių Informacijos Centrui, 
ji kruopščiai informavo Ameri
kos spaudą, valdžios įstaigas.

Ta Marytė Kižytė, artėdama 
prie savo 90-tojo gimtadienio, 
mirė rugpjūčio 1 Matulaičio na
muose, Putname. Palaidota rug
pjūčio 4 vienuolyno “Dangaus 
Vartų” kapinėse. Laidotuvės 
buvo kuklios, dalyvavo tik brolis 
su žmona ir būrelis Putnamo gy 
ventojų.

Pennsylvanijos lietuvaitė
Jos tėveliai buvo atvykę iš Su

valkijos, nes ir pati Marija kal
bėjo suvalkietiškai. Tada visi 
traukė į Pennsylvaniją, kur dar
bo visiem davė anglių kasyklos. 
Pittstono mieste ir įsikūrė jos 
tėvai. Marija ten ir gimė 1896 
metais spalio 6. Ji augo drauge 
su 5 broliais.

Tada ten buvo daug lietuviš
kos veiklos. Pittstonas, Wilkes- 
Barre, Shenandoah miestukai 
buvo pilni lietuvių. Visi jauni, 
pajėgūs, veiklūs. Kūrė savas lie
tuviškas draugijas, parapijas, 
chorus.

Tai ir Marijos namai buvo pil
ni lietuviško klegesio ir lietuviš
ko rūpesčio. Kas lietuviška buvo 
sava.

Jos tėvai, kaip ir kiti to meto 
lietuviai, vertino mokslą, sten
gėsi vaikus išmokslinti. Visi vai
kai baigė vidurinę mokyklą, 
(bigh school), o tai buvo gana 
daug anuo metu.

Marija turėjo vieną Dievo do
vaną — ji turėjo gerą balsą ir 
gabumą vaidybai. Ji atvyko į 
New Yorką ir čia mokėsi dainavi
mo ir vaidybos.

Dainuoja muzikinėse 
komedijose ir operoje

Prasilavinusi ji jau pasirodė 

metu, apie 1917 -Lietuvių Infor 
1918 metus. K 
Marija Kižytė.

muzikinėse komedijose, atlikda
ma įvairius vaidmenis. Taip pat 
dainavo ir New Yorko Civic ope
roje, dalyvavo Aidos, Rigoletto, 
Cavaleria Busticana, La Giocon- 
da operų pastatymuose. Kaip tos 
operos artistė važinėjo po Ame
riką.

Šios kelionės nuvargino ją. 
Tuo metu tokie solistai buvo 
kukliai atlyginami, o gyvenimo 
sąlygos buvo sunkios, nes reikė
jo keliauti ir keliauti. Ji norėjo 
dar mokytis, lavintis, bet nebu
vo sąlygų. Ji pasitraukia iš gast
rolių ir grįžta į New Yorką.

Lietuviškame Informacijos 
Centre

Jau buvo Pirmasis pasaulinis 
karas, Lietuvos vadavimo reika
lai jau degino visus lietuvius. Ir 
ji įsijungė į lietuvišką veiklą. 
1918 ji tampa Lietuvių Tautos 
Tarybos sekretore VVashingtone 
ir dirba jų suorganizuotame in
formacijos biure. (To biuro raš
tinės nuotrauka yra užsilikusi 
Darbininko archyve, ir čia skel
biama pirmą kartą) 1919 kartu su 
kitom dviem lietuvaitėm ji pa
siunčiama į Paryžių raštinės dar
bams lietuvių delegacijoje. Tuo 
metu vyko Versalio taikos konfe
rencija, irta minėta delegacija 
atstovavo Lietuvai.

Po karo grįžusi į New Yorką, 
ji vėl reiškėsi kaip artistė daini
ninkė, taip pat reiškėsi ir lietu
viškoje veikloje.

Veikla Antrojo pasaulinio 
karo metu

Antrojo pasaulinio karo metu 
Amerikos lietuviai įkūrė Ameri
kos Lietusią Tary bą ir suorgani
zavo Informacijos biurą. Tame 
biures ji pradėjo dirbti 1944 m. 
Dirbo drauge su dr. Kostu Jur- 
gėla. Šiam 1951 metais pasitrau
kus į Amerikos Balsą, ji viena 
vadovavo šiam biurui.

Kai Darbininkas buvo atkeltas 
iš Bostonoį New Yorką, redakci
jai teko dažnai su ja pasitarti, pa- 
siinformuoti. Ji visada mielai pa
tarnaudavo. Tuo metu kaip tik 
plėtėsi jos veikla. Ji užmezgė 
santykius tarp Amerikos Lietu
vių Tarybos vadovybės ir Ameri
kos kongreso.

Tos veiklos dėka kongresas 
pradėjo minėti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo — Va
sario 16 dieną. Ji tiems minėji
mams surasdavo kalbėtojus, pa
rūpindama reikiamą literatūrą.

Vienas iš svarbiųjų jos darbų 
buvo veikla Kersteno komisijo
je, kuri tyrinėjo, kaip buvo už
grobtos Pabaltijo valstybės. Ji 
telkė medžiagą ir gyvus liudinin
kus, ji Kersteną lydėjo į Europą.

Kai 1948 iš Vokietijos prasidė
jo emigracijų į Ameriką, ji dau
geliui sudarė reikiamus doku
mentus, kad galėtų čia atvykti,

Pasltraukla iš veiklos
Marijos sveikata ir pajėgumas 

ėmė staiga menkėti, taip ji 1965 
pasitraukė iš Informacijos biuro. 
Po poros metu ji persikėlė į Put- 
namą. Pradžioje ji buvo priimta 
gyventi pagrindiniuose seselių 
narnose. Pastačius Matulaičio 
namus, ją ten ir perkėlė. Ten ir 
išgyveno iki mirties.

Putname gyvendama, pri
klausė prie Lietuvių Bendruo
menės, bet kukli sveikata ir 
amžiaus našta kliudė jai šioje 
veikloje reikštis.

Gyvi iš jos šeimos liko du bro
liai. Vienas jos brolių buvo fil- 
muotojas ir filmuodavo medžia
gą Amerikos gyvenimo kronikai 
Taip pat nufilmuodavo ir lietu
viškus įvykius.

Perėjo Marija per Amerikos 
didelius miestus, skambindama 
lietuvišku varpeliu visiems, vi
siems primindama Lietuvą ir jai 
nuoširdžiai tarnaudama, (p.j.)

PAS VVASHINGTONO LIETUVIUS

Sostinės lietuvių kolonija, susi
dedanti iš Washingtone, Virgini
joje ir Marylande gyvenančių 
lietuvių, birželio mėnesį 
užbaigė veiklos metus lietuviš
komis mišiomis ir Lietuvių 
Bendruomenės susirinkimu.

Susirinkimo metu buvo iš
rinkta nauja Lietuvių Bendruo
menės valdyba, kuri vėliau pasi
skirstė pareigomis: Antanas 
Dundzila — pirmininkas, Rūta 
Penki ūnienė — vicepirmininkė. 
Janina Čikotienė — sekretorė. 
Kazys Almenas — iždininkas ir 
Diana Čempienė — narė kultū
riniams reikalams.

Valdyba planuoja aktyvius' 
metus. Pirmasis renginys bus 
gegužinė, rugsėjo 27 d. Tai bus 
gera proga po vasaros atostogų 
vėl pabendrauti, pasportuoti bei 
padainuoti. Gegužinė bus p. p. 
Zubkų ūkyje, Discovery Farms, 
Partnership Road, Seneca, Ma
ry land.

NAUJAUSI LEIDINIAI

Jėzus su mumis, religiniai 
skaitymėliai su iliustracijomis. 
Labai tinka mokyklinio amžiaus 
vaikams. Kaina 4 dol.

A. Paškevičienės, Saujelė 
Trupinių Mažiems ir jaunuo
liams vaidinimo forma skaitymė
liai su iliustracijomis. Kaina 8 
dol.

Lithuania Through the Wall, 
A. Kezio fotografijų albumas iš 
okupuotos Lietuvos. Paaiškini
mai anglų kalba. Tinka jaunimui 
susipažinti su lietuviškais vaiz
dais. Kaina 16 dol.

Persiuntimui 1 dol. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, NY. 11207.

Marytė Kižytė maždaug prieš 30 metų savo bute New Yorke.

Rugsėjo mėnesį taip pat pra
sidės mėnesinės lietuviškos mi
šios, aukojamos paskutiniais mė
nesio sekmadieniais, 2 vai. p.p., 
Church of the Epiphany, 2712 
Dumbarton Avenue NW, Wa- 
shington, D.C. Atostogų metu, 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais, 

LIETUVIŠKI AUDINIAI 
AMERIKOS AUDĖJŲ ŽURNALE

Amerikoje yra leidžiamas 
gražus žurnalas — Shuttle 
Spindle & Dyepot. Pasirodo 4 
kartus per metus. Leidžia Ame
rikos audėjų gildą.

Žurnalas. kaij> ir visi Amerikos 
specialūs žurnalai, gausiai iliust
ruotas, pilna spalvotų nuotrau
kų, supažindinama su naujom 
medžiagom, įvairiom audimo 
staklėm ir kitom šio meno prie
monėm. Aprašomi taip pat ir 
įvairūs pagarsėję audėjai, jų dar
bai.

Viršelis papuoštas spalvota 
lietuviškos priejuostės detale. 
Pačiame žurnale įdėti du straips
niai apie lietuviškas audėjas. 
Apie Aldoną Veselkienę straips
nį parašė M. Kati Meek. 
Straipsnis pavadintas “Traditio- 
nal Lithuanian VVeaving in Chi- 
cago”, įdėtos trys nuotraukos, 
dvi spalvotos. Straipsnyje 
aprašomi lietuviški audiniai, jų 
charakteriai, rašoma apie Balze- 
ko muziejų ir Čiurlionio galeriją.

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

PASKUTINĖ 1986 METŲ KELIONĖ J LIETUVĄ

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

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

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) jskaito visas 
susisiekimo Išlakias, viešbučius, malstlą, įvairias 
ekskursijas ir daug kitų priedų.

Kelionės dalyviams bus parūpinami bilietai j specia-

arba Filharmonijoje.
Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 

Kainos:
Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2107 — 4,470 rb.
VAZ 2106 — 4,130 rb.
VAZ 21003 — 3,900 rb.
VAZ 21013 — 3,360 rb.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

mišių nėra.
Laukiame visų atsilankant į 

gegužinę ir į kitus renginius. 
Kviečiame ypač naujai atsikrau
sčiusius į šią apylinkę lietuvius 
įsijungti į mūsų koloniją. Dėl in
formacijos galima skambinti An
tanui Dundzilai (703) 448 - 6954 
namuose ir (202) 639-3528 dar
be, arba Rūtai Penkiūnienei 
(703) 451 - 2266.

Janina Čikotienė

Straipsnio gale supažindina su 
pačia audėja, duodamas lite- 
ratu ros sąrašas.

Kiti du puslapiai paskirti An
astazijos Tamošaitienės austiems 
kilimams. Apie ją ir jos kilimus 
rašo Victoria Matranga, įdėtos 
trys nespalvuotos kilimų nuo
traukos, du kilimai vaizduoja lie
tuvių liaudies šokį, gi vienas — 
Eglę ir Drebulę iš Eglės žalčių 
karalienės pasakos.

Straipsnis supažindina su 
Anastazijos Tamošaitienės kūry 
ba, jos audimo technika, mini 
Tamošaičių parašytas ir išleistas 
knygas.

Abu straipsniai gražiai sutvar
kyti, meniškai išdėstyti, pa
vardės parašytos su lietuviškais 
rašmenimis.

(Šį žurnalo numerį Darbinin
ko redakcijai atsiuntė Emilija Ju
revičiūtė, gyvenanti Linden, 
N.J., kuri pati yra didelė audėja, 
nuo seno domisi šia sritimi ir 
mėgsta austi juostas.)

—Lietuvių Fronto Bičiulių 
conferencija įvyks rugsėjo 26 - 
28 Jaunimno Centre. Konferen
cija svarstys ir LFB vardu pasisa- 
cys aktualiais Lietuvos ir išeivi
us klausimais. Rugsėjo 27, šeš
tadienį, vakare ir rugsėjo 28, 
sekmadienį, dienos metu konfe
rencijos programa bus skirta vi
sai visuomenei. Konferenciją or
ganizuoja u* programą paruošia 
LFB taryba, kurios prezidiumui 
vadovauja Algis Raulinaitis.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 20 - 21 Chicagoje, 
Tautiniuose namuose. Suvažia
vimai vyksta kas treji metai. Jų 
tikslas — apsvarstyti Sąjungos 
padėtį, įvertinti atliktus darbus, 
antiškai peržvelgti dabartinę 
padėtį, padaryti ateities planus 
ir išsirinkti naują LKDS centro 
valdybą.

— “Draugo” dienraščio meti
nis banketas įvyks rugsėjo 28 
Martinique pokylių salėje. Me
ninę programą atliks “Dainuoja
nčios Žemaitės” — B. Stravins
kienė, A. Underienė ir D. Vara- 
neckienė. Akomponuoja ir vado
vauja K. Skaisgirys. Programa 
bus humoristinė.

— Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba vėl atidarė li
tuanistinę mokyklą. Užsiregist
ravo 53 mokiniai. Pamokos vyks
ta Vila Zelinos jaunimo namuo
se. Mokytojauja Otavio Rutkaus
kas Machado, Lucia Banytė, Ni
lą Guzikauskaitė-Čilišauskienė, 
Silvia Bendoraitytė Machado, 
prel. Pijus Ragažinskas.

— Montrealio bendrovė “Vil
nius Records”, išleidusi daug 
plokštelių, šiuo metu rengiasi iš
leisti solisto. Vaclovo V e r i- 
k a i č i o plokštelę. Verikaitis 

lankėsi Montrealyje ir įdainavo 
lietuviškas dainas. Plokštelė pa
vadinta “Palik tik dainą man”. 
“Vilnius Records” vadovauja 
muz. Aleksandras Stanke-Stan- 
kevičius.

— Stasio Eidrigevičiaus grafi
kos darbų reprodukcijas, pritai
kytas laikraštyje gvildenamoms 
temoms, spausdino New York 
Times savo vedamųjų ir nuomo
nių puslapiuose bei The New 
York Times Book Revievv ba
landžio ir gegužės numeriuose. 
Lenkijoje gyvenančio lietuvio 
dailininko Stasio Eidrigevičiaus 
darbų paroda balandžio mėnesį 
buvo suruošta Chicagoje, Sv. 
Ksavero kolegijos meno galerijo
je, kurios proga Chicagoje 
lankėsi ir pats dailininkas. Jis 
taip pat lankėsi ir New Yorko 
Kultūros Židinyje vykusioje pa
rodoje.

— Adelaidėje, Australijoje, 
veikiantis Lietuvių K a t a 1 i- 
k ų centras atžymėjo savo veik

los sidabrinę — 25-rių metų su
kaktį. Centras nuo pat savo įsi- 
steigimo pasireiškia ne tik religi
ne. bet taip pat tautiniai kultūri
ne veikla. Jame yra įrengta grąžą 
lietuvių liaudies meno motyvais 
išpuošta koplyčia. Koplyčioje 
vietos lietuviai renkasi pamal
dom kiekvieną sekmadienj ir' 
taip pat įvairių religinių ir tauti
nių švenčių proga. Adelaidės ar
kivyskupas Gleeson šios sukak
ties proga aplanke centrą
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

30 dol. — A. J. Bražinskas, 
So. Orange, N.J.

Po 25 dol. — M. Saukienė, 
Brooklyn, N.Y., J. Žukas, Port 
VVashington, N.Y.

Po 20 dol. — E. Okas, Balti- 
more, Md., K. Garbauskas, 
Great Neck, N.Y., J. Burdulis, 
Shirley, N.Y., I. Kazlauskas, 
Great Neck, N.Y.

Po 15 dol. — P. Šlapelis, 
Commack, N.Y., S. Plechavi
čius, Dobbs Ferry, N.Y., E. 
Vazgis, Gloncester, Mass., V. 
Kliorys, Richmond Hts., Ohio, 
J. Petrėnas, Richmond Hill, 
N.Y., L. Kulikauskas, S. Ozone 
Park, N.Y., A. Zdanys, Newing- 
ton, Conn., B. Nemickas, Weth- 
ersfield, Conn., A. Mėlynienė, 
Nesconset, N.Y., M. Birutis, 
VVayne, N.J., J. Taoras, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., H. Zitikas, 
Sunny Hills, Fla., dr. A. Glevec- 
kas, Chicago, ILL.

Po 10 dol. — S. Bulovas, Ron-' 
konkoma, N.Y., J. Sližys, Wood- 
haven, N.Y., L. Rumšą, Chica
go, III., A. Šalčiūnas, Mt. Lau- 
rel, N. J., E. Liobė, Woodha- 
ven, N.Y., P. Bilėnas, Pomona, 
N.Y., T. Aleksonis, Braintree, 
Mass., C. Savickas, VVorcestesr, 
Mass., D. Uzas, Maspeth, N.Y., 
J. Belickas, Woodhaven, N.Y., 
V. Beleckas, Sunny Hills, Fla., 
PL. Kaspariūnas, St. Peters- 
burg, Fla., R. Reventas, Mill- 
wood. N.Y., R. Penikas, E. Nor- 
vvich, N.Y., A. Gražulis, Clifton, 
N. J., A. Juškys, Bricktovvn. 
N.J., V. Lileika. Old Lyme. 
Conn., S. Levanas, Waterbury, 
Conn., A. Landsbergis, Free- 
port. N.Y., J. Pačėsa. Brooklyn,. 
N.Y., S. Martišauskas, Brock- 
ton. Mass., J. Tiškus, Green- 
wich, Conn., A. Belazaras, So. 
Windsor, Conn., A. Baronas. 
Colonia, N.J., J. Iškauskas, Clif
ton. N.J., Z. Stephens. Danbu- 
ry, Conn., K. Kaminskas, Anso- 
nia, Conn., A. Pietarienė, Kear- 
ny. N.J., K. Kaspariūnas, Eliza-

beth, N.J., F. Liktorius, Ft. 
Lauderdale, Fla., J. Jurkuvėnas, 
Glendale, N.Y., K. Lakickai, 
Woodhaven, N.Y., L. Petriko- 
nis, Juno Beach, Fla., G. Alins- 
kas, Clifton, N.J., I. Mogenis, 
Elizabeth, N.J., V. Kvetkus, In- 
verness, Fla., A. Balbata, Palm 
Beach, Fla., V. Vasikauskas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Ray- 
munt, New York, N.Y., N Dum
čius, Watertown, Conn., J. 
Bačauskas, Potomac, Md., E. 
Kemfert, Baltimore, Md., A. 

; Kantakevičius, Richmond Hill,
N. Y., V. Juška, Toronto, Ont., 
C. Pietranis, Jersey City', N.J., 
dr. V. Avižonis, Milford, De- 
law., A. Čepulis, Philadelphia, 
Pa., H. Misliauskas, Media, Pa., 
C. Gibson, Detroit, Mich., R. 
Edelman, Philadelphia, Pa.

8 dol. — V. Hasynic, Gray- 
ling, Mich.

Po 7 dol. — A. Dulkis, New- 
ark, N.J., F. Rajeckas, Water- 
ford, Conn., K. Januta, Los An
geles, Calif.

6 dol. — Ž. Jurienė, Kew Gar- 
dens, N.Y.

Po 5 dol. — A. Bakšys, Calv- 
eston, N.Y., dr. J. Stankaitis, 
Orchard Park. N.Y., V. Gurec- 
kas, Oxon Hill, Md., J. Buce- 
vičius, Baltimore, Md., M. Mo
lynas, Port Washington, N.Y.,
A. Tozzi, Lindenhurst. N.Y., J. 
Bielkevičius, Centerville. 
Mass., E. Jankauskienė, \Vood- 
haven, N. Y., J. Mariukas, 
VVoodhaven, N.Y., S. Marcava- 
ge, Milford, Conn., M. Sefle- 
rienė, Vemon,Conn., Al Mar
cei, Rochavvay Beach, N.Y., K. 
Remeza, Richmond Hill, N.Y.,
B. Skrabulis, \Valpole, Mass.,
O. Pajėda. Worcester. Mass., 
O. Steponis, Great Neck. N.Y.,
A. Gobužas, Blauvelt, N.Y., M. 
Mackevich. Centerville, Mass., 
St. Francis Church, Lawrence, 
Mass., V. Kondratas, Richmond 
hill, N.Y., J. Vaičys, Albion, 
N.Y., J. Roland, San Francisco. 
Calif., O. Malkauskas, Chino. 
Calif.. P. Sakas. Glendale, N.Y.,
B. Jacikevičius, Ridgevvood, 
N.Y., P. Radzevičius, Brockton, 
Mass., J. Malinauskas, Arling-

ton, Mass., L. Jankauskaitė, 
Brooklyun, N.Y., H. Johnson, 
Richmond Hill, N.Y., V. Sta
siūnas, St. Petersburg, Fla., A. 
Dūda, St. Petersburg Beach, 
Fla., N. Girtautas, Wyandotte, 
Mich., M. Jasėnas, Jackson 

«Hts., N. Y., V. Savukynas, 
Woodhaven, N. Y., K. Dule- 
vičius, Toronto, Ont., S. Dab- 
kus, Toronto, Ont., J. Seidys, 
Montrose, N.Y., F. Lukas, Ho- 
ward Beach, N.Y., J. Baškaus- 
skas, Brockton, Mass., L. Valiu
kas, Los Angeles, Calif, kun. V. 
Palubinskas, New York, N.Y., 
V. Vaičiulis, VVoodhaven, N.Y., 
J. Ambrozaitis, Middlebury, 
Conn., G. Aleksandravičius, 
Bloomfield, Conn., E. Vizba- 
rienė, St. Petersburg Beach, 
Fla., J. Kirtiklis, St. Petersburg 
Beach, Fla., J. Dailydė, Wind- 
sor, Ohio, J. Simanis, VVashing- 
ton, D. C., V. Strolia, Fair 
Lawn, N.J., K. Bagdonas, Brick, 
N.J., F. Sloger, Philadelphia, 
Pa., R. Baras, Philadelphia, Pa., 
Z. Strasdas, Jupiter, Fla., M. 
Akelis, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Vindašius, Aylmer, 
Ont., S. Janušonis, Niagara 
Falls, Ont., E. Urbaitis, Wan- 
tagh, N.Y., I. Kuslikis, Grand 
Rapids, Mich., P. Dauginas, St. 
Catherines, Ont., kun I. Mika
lauskas, St. Catherines, Ont., 
M. Kvedaras, Iselin, N.J., A. 
Balodis, Marlton, N.J., L. Ky
bartas, Hamilton, Ont., A. Ge
drimas, Hamilton, Ont., P. Zič- 
kus, Dorchester, Mass., J. 
Vidūnas, VVorcester, Mass., S. 
Zabulis, Manchester, Conn., B. 
Ginčauskas, St. Petersbuerg, 
Fl,a., A. Danta, Jenkinstovvn, 
Pa., J. Rugelis, Maywood, III., 
M. Sodonis, Chicago, IL, V. Og- 
den, Pennsboro, West Va., A. 
Bertulis, Hot Springs, Ark.

4 dol. — S. Strazdas, Linden,

Po 3 dol. — J. Glaser, Wood- 
cliff Lake, N.J., J. Lietuvninkas, 
Darien, Conn., S. Galdikas. 
Dorchester, Mass., M. Eize- 
rytė.Montreal, Que., M. Bui- 
nickas, Northampton, Mass.
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Atvirukai ir loi/kom poperi/ įvairiom progom.
III /"N 1 1 f" 1 III’* 385 EMiot Streef Echo Bndge Office Park
rK I LJI J \ Newton Upper Pato. MA 02164

ESI G N S □ PLEASE SENO ME OROERINO INFORMATION X

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

Agronomas 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 i dol.

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

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

Miestas-, valstija, Zip .......................................................................

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuanla 700 Years" už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė ----------------------------------- --------------- -----------
Numeris, gatve------------------------------------------ ------------ -----
Mleėes, vaistus, Zip................. .......... .................... . .......................

FEDERALINĖ LIETUVĄ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERkLCREDIT UNION

Centras: 86-01 114th St,Rlctimond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718)141 -6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite

Aktyvas: 55 milijonai dolerių.

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA ir kiti pelningi certiflkatal.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALIhiĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS {staiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai; 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. iršeštadieniais iki 5 v.v.

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

Po 2 dol. — V. Bizinkauskas, 
So. Boston, Mass., Rev. J. 
Baltrūnas, Esperance, N.Y., S. 
Pliuškonis, Northglenn, Colo.,
A. Lingaitis, VVorcester, Mass.,
B. Januškevičienė, Woodhaven, 
N.Y.

Po 1 dol. — K. Matonis, 
Ocean, N. J., J. Juodis, St. Pe
tersburg, Fla., R. Budreika, Or- 
mond Beach. Fla.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

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.

‘A.njber Hplidays”

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
— 1476.00

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

BdexterparkPHAMKCY M
Wm. AnastaU B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Str-eet) 

Woodhaven, NAT. 11421
WE DEffiTER

“Bridges — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Žurnalą reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 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.

296-4130

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

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDZIUNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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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 prenumeratą 1986 metam

Vardas Ir pavardė .................... .... ..........;_______________

Adresas _____..__________ ___________________________

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

Siunčiu už prenumeratą $...........
Už kalendorių $..........
Spajdal paremti t..........

..................................................................................................................<

1986171. KELIONĖS į LIETUVĄ
15 - 18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

i O IENŲ - LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101:Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

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

—$1,495. 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 
VilniausįVaršuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

10-15 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE 
10Dl EMU — LIETUVA IR SUOMIJA

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

15 DIENįA — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

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

13 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ —LIETUVA, RUSU A ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 • spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 
d ienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Al Hali a Iš 
JFK ir Bostono.

Kelione!kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 
1985 gruodžio' 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionliį lėktuvais kainom. Visiem klientam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūrai Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
glmlnly Iškvietimo dokumentu* 
nupertam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovana pieninėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

SU VLADU POVILAUSKU ATSISVEIKINANT
Su A. a. Vladu Povilausku, 

nuoširdžių ir mielu lietuviu, 
“Darbininko” skaitytoju, likimas 
mane suvedė Brooklyne, East 
New Yorko apylinkėje. Nuo to 
laiko čia jis ir gyveno — kuklia
me bute, gėrio ir blogio kaimy
nystėje.

Netikėtai ant jo užgriuvo sun
ki liga. Kurį laiką kas dieną jį 
lankydamas, nepastebėjau jame 
jokio pagerėjimo. Tačiau jo dva
sioje tebešvietė viltis. Kai pa
sveiksiąs, tai vėl sakė, važiuosiąs 
kartu su manimi į Rockavvay 
Park paplūdimį. Praeitomis va
saromis ten buvome buvę nesu
skaitomą daugybę kartų.

Pagarbiai jis prisimindavo sa
vo gimtąją Šiluvą. Jos šviesaus 
vaizdo jam neužtemdė nei karas, 
nei tremtis, nei emigracija, nei 
ši sunki liga. Su Šiluva rišasi 
brangūs vardai, neužmirštini as
menys. Vienas jų — tenykštis 

Paulius ir Valė Gaubtai

ADUI AIDUKUI
mirus, žmonai Juzei Ir kitiems giminėms reiškiame 
giliausią užuojauti Ir kartu liūdime.

A. A.
ADOLFUI AIDUKUI

mirus, jo žmoną Juzę ir artimuosius užjaučiame.

A. A.
ONAI ŽUKAUSKIENEI

mirus, sūnui Vitaliui su šeima nuoširdžią užuojautą 
reiškia

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, didžios širdgėlos ištiktus mano bičiulius Leo
nardą JurevičiŲ, dukrą Emiliją, sūny Zenoną su šeima 
ir kitus artimuosius, nuoširdžiai užjaučiu ir liūdžiu.

A. A.
ONAI ŽUKAUSKIENEI

mirus Lietuvoje, jos sūnui Vitaliui ir jo šeimai reiškia
me gilią užuojautą.

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI 
mirus, vyrą Leonardą, dukterj Emiliją, sūny Zenoną 
su šeima ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Regina. Jonas, Nomeda ir Romas 
M a c k

Tavo motinėlei sengalvėlei, mirus, mielas Vitali, Tave 
Ir Tavo šelmę nuoširdžiai užjaučiame.

Juozas ir Iza Palubinskai

A.A.
ONAI ŽUKAUSKIENEI

A. A.
DR. JULIUI P. GALE-JURGĖLAI, 

Amerikoje gimusiam, Klaipėdą vadavusiam, mirus, jo 
žmonai, sūnums Ir abiems broliams, Lietuvos kariuo
menės savanoriams, taip pat Klaipėdą vadavusiems: 
Petrui Jurgėlal, Lietuvos Skautljos kūrėjui, Ir Kostui 
Jurgėlal gilią užuojauta reiškia

Neu Yorko Lietuvių
Filatelistų Draugijos nariai

poetas Mykolas Linkevičius.
Neatrodė, kad a. a. Vladas Po- 

vilauskas būtų buvęs didelis 
poezijos mėgėjas. Bet šio poeto 
eilėrdaštį, Lietuvoje spausdintą 
moksleivių žurnale Ateityje, jis 
išsaugojo per visokių sumišimų 
metus.

M. Linkevičių mirtis pakirto 
pačiame jo amžiaus ir talento 
žydėjime. Cituoju minimo eilė
raščio pirmąjį posmą:

Sužydės vėl papieviai,
Ir laukai sužaliuos.
Ir tai visa, o Dieve,
Dar išvysti viliuos.
Siame eilėraštyje pro ligą pra

simušanti viltis buvo būdinga ir 
a. a. Vladui.

Mėgo Vladas gamtą, mėgo 
saulę ir jūrą, mėgo paukštelius 
ir žvėrelius. Nueis, būdavo, į 
parką ir prisivilios kokį žvėrelį 
ar paukštelį. Kiekvieną rytą (tai 
būdavo prieš keletą metų) jis su

Julija ir Alfonsas Kepeniai

Gertrūda. Raimundas, 
Edvardas ir Juozas 

Nakutavičiai

Irena ir Jurgis Okuniai 

savo ištikimu šunim apeidavo di
delį vandens rezervuarą, esantį 
Highland parke.

Kur tik eidavo, visur būdavo 
labai greitas. Rodos, ir amžius jo 
greitumo nė kiek nesulėtino. 
Deja užgriuvo liga ir pakirto ko
jas.

Labai neįprasta buvo maty ti 
Vladą sunkiai bepakylantį iš guo
lio. Prisiminimuose regėjau jį vi
sur, tik ne lovoj: ir ant stogo, ir 
palubėj, ir rūsy, ir įsilipusį į stul
pą ar medį, — visur vis dirbantį. 
Visuose darbuose buvo gabus, 
nagingas ir sąžiningas. Ne kartą 
pasikviesdavo į talką a. a. Mečį 
Razgaitį, New Yorko lietuvių 
pamėgtą dainininką solistą.

Visada buvo patriotiškai nusi
teikęs; rėmė lietuvišką veiklą, 
dalyvaudavo antisovietinėse de
monstracijose. Mėgo skaityti po
litinius straipsnius lietuviškai ir 
angliškai. Amerikos politikoje 
matė nemaža klaidų.

Buvo filatelijos žinovas. Rinko 
pašto ženklus, lankė jų parodas, 
prenumeravo didžiausią filateli
jos savaitraštį “Linn’s Stamp

Prisimindavo savo tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje, pašto 
įstaigose ir kitur. Pasipasakoda
vo ir savo pergyvenimus nacių 
kalėjime.

A. a. Vladas Povilauskas gimė 
1905 sausio 12. Mirė 1986 rug
pjūčio 12. Palaidotas Cypress 
Hills kapinėse. Liko žmona An
tanina, duktė Danguolė, ištekė
jusi už Sauliaus Mrozinsko (mu
ziko Alekso Mrozinsko sūnaus), 
vedęs sūnus Vytautas, trys anū
kės ir kiti giminės Amerikoje bei 
Lietuvoje.

Mielas Madai, neišsipildė 
tavo viltys vėl išeiti į saulę.

Philadelphia, Pa.

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI
mirus, jos sūnui Zenonui ir jo šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

A. P. Povilaičiai

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI 
mirus, jos sūnui Zenonui su šeima ir dukrai Emilijai 
liūdesyje gilią užuojautą reiškia

Jonas Vėlyvis ir šeima

A. A.
ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

mirus, jos sūnui Zenonui su šeima, dukrai Emilijai 
nuoširdžią užuojautą reiškią

Dana Summers - Striugaitė

ŪMOS—
Aukos Lituanistikos katedrai
PLB pirmininkui Vytautui 

Kamantui lankantis Bostone, 
buv. LB tarybos pirmininko Vy
tauto Izbicko iniciatyva LB Bos
tono apylinkės pirmininkas Bru- 
tenis Veitas liepos 28 pas save 
buvo sukvietęs pasitarimą, ku
riame be šeimininko ir Vytauto 
Izbicko dalyvavo LB Bostono 
apylinkės nariai, LB Bostono 
apygardos pirmininkas Česlovas 
Mickūnas ir kiti kviesti asmenys. 
Pasitarime pranešimą apie Li
tuanistikos katedrą padarė PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas, 
nurodydamas, kad šiuo metu toji 
katedra jau ruošia 9-nius kandi
datus magistro ar daktaro laips
niams iš lituanistikos, o taip pat, 
kad ligi spalio 1 d. reikia sudaryti 
50,000 dol., kad būtų baigta 
įmokėti universitetui pasižadė
toji suma katedros reikalams. Po 

. trumpų pasiaiškinimų pasitari
me Lituanistikos katedrai auko
jo: po 1,000 dol. — Česlovas 
Mickūnas, Juozas Rasys, Brute- 
nis Veitas ir Romas Veitas, 300 
dol. — Edmundas Cibas, o 200 
dol. — Gintaras Čepas. Tai nau
jas stambus įnašas Lituanistikos 
katedrai, kurią anksčiau daug 
vietos ir apylinkės lietuvių yra 
parėmę. Kas dar galėtų naujais 
ar papildomais įnašais įsijungti į 
šio reikšmingo darbo užbaigimą,

Mums, liūdintiems dėl tavo mir
ties, tenka tik pasiguosti, kad iš
sivadavai iš sunkios ligos ir dau
giau nebekentėsi.

Leonardas Žitkevičius

Česlovas Tamašauskas
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Šeštojoje premijų šventėje Kultūros tarybos pirmininkė I.
Bublienė tarp inžinierių Č. Mickūno ir J. Rasio. Nuotr. K. 
Daugėlos

tas prašomas susijungti su LB 
Bostono apylinkės iždininku Ka
ziu Bačansku (125 VVilmington 
Avė., Dorchester, Mass. 02124) 
arba savo įnašus siųsti tiesiog 
PLB valdybai į Chicagą (Stasys 
Jokubauskas, Lithuanian Wo'rld 
Community Foundation, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, III. 
60636).

Bostoniškiai veikia 
net vasarą

Sol. Benediktas Povilavičius, 
akomponuojamas komp. Jeroni
mo Kačinsko, atliko liepos 27 d. 
programą koncerto, surengto 
lietuvių pranciškonų sodyboje 
Kennebunkporte, Maine. Rug
pjūčio 2 d. ten koncertavo sol. 
Daiva Mongirdaitė, o rugpiūčio 
7 d. meninę programą su kitais 
atliko Elenos Vasyliūnienės ini
ciatyva ir pastangomis sudarytas 
vasarotojų choras, kuriam diri
gavo Vytautas Eilinas. Šalia to 
Elena Vasyliūnienė buvo suor
ganizavusi vasarotojų diskusijas 
aktualiais lietuviškais reikalais.

Stipendija bostoniškei
Lietuvių Fondui skirstant 

šiais metais pelną lietuviškiems 
reikalams, viena stipendija teko 
bostoniškei Inai Navazelskytei,

NORWOOD
Parapijos jubiliejus

Sv. Jurgio parapija, Norwood, 
Mass., yra viena iš šešių lietuvių 
parapijų Bostono arkivyskupijo
je. Parapija buvo įsteigta 1912 
kovo 31. Šiemet ir ateinančiais 
metais švenčiamas 75 m. jubilie
jus.

Bažnyčia iš vidaus gražiai iš
dažyta. Apie altorių presbiterija 
nuklota kilimu. Statulos nuplau
tos ir atnaujintos. Dėl gaisro pa
vojaus ir suodžių problemos vo- 
tyvinės žvakės pašalintos. Para- 
piečiai dabar raginami aukoti gė
lėmis. Šis pamaldumo išreiški
mas labai patiko žmonėms, ir jie 
tuoj pradėjo dosniai remti naują 
tvarką.

Ateityje pramatomi tokie ren
giniai:

Bugsėjo 21 — styginio kvarte
to bažnytinis koncertas. Jame 
dalyvaus ir klebonas kun. Vincas 
Valkavičius.

Rugsėjo 28 — parapijos pikni
kas parapijos kieme.

Spalio 5-9 — parapijos misi
jos. Pamokslai bus sakomi ang
liškai, lietuviškai ir portugališ
kai. Si lietuvių parapija aprūpi
na rajono naujus portugalus imi
grantus.

Lapkričio 23 — šokių festiva
lis, kuriame dalyvaus “Sodauto" 
lietuviškas liaudies ansamblis. 
Taip pat prisidės portugalų 
šokėjų grupė.

1987 m. sausio mėn. — vaiku
čių piknikas parapijos salėje.

Kovo 1 — solistės Daivos 
Mongirdaitės rečitalis.

Balandžio 26 — parapijos šo
kiai, rengiami Lietuvos vyčių

Gegužės 3 — jubiliejaus už
baigimas su iškilmingomis mi- 
šiomis, dalyvaujant lietuvių vys
kupui Pauliui Baltakiui ir rajono 
vyskupui Danieliui Hart. Po 
mišių jubiliejaus užbaigimo ban
ketas.

Kun. V. Valkavičius 

Petro ir Irenos Navazelskių duk
rai, kuri dabar gyvena New Yor- 
ke ir ruošiasi studijuoti Colum- 
bia University, Graduate School 
ofjoumalism. Toji stipendija pa
skirta iš mirusio Lietuvos sava
norio Fulgento ir jo žmonos Ma
rijos Janonių iš Brocktono suda
ryto stipendijų fondo, kurio tiks
las — skirti stipendijas nepasitu
rintiems lietuviams, studijuo
jantiems politinį mokslą, žurna
listiką ar kitą mokslo šaka, nau
dingą Lietuvos laisvės atstatymo 
akcijai. Kita stipendija iš to fon
do šiemet paskirta Sofijai Zutau- 
taitei iš Brazilijos, studijuojan
čiai Chicagoje. Taip Fulgentas ir 
Marija Janoniai savo kukliomis 
paprastų darbininkų pajamomis, 
išmokslinę ir paruošę gyvenimui 
du savo sūnus, įsteigtu stipendi
jų fondu dabar padeda kitiems 
išeiti mokslą.

Plečiamas žinių skyrius

Nei Bostone, nei apylinkėse 
nesant lietuvių dienraščio ar sa
vaitraščio, lietuvių radijo pro
gramos sudaro vienintelę greito 
viešo susižinojimo priemonę. 
Siekdamas galimai plačiau pasi
tarnauti lietuvių visuomenei, 
Laisvės Varpas plečia savo laido
se vietos žinių skyrių. Kas turi 
visuomeninio ar kultūrinio po
būdžio žinių, tas praneša jas 
Laisvės Varpo vadovybei, kuri 
įjungia jas į artimiausią savo pro
gramą. Bet tos žinios turi būti 
praneštos, nes Laisvės Varpas 
neturi kitų priemonių toms ži
nioms surinkti. Kai kitur išeina
nčioje lietuvių spaudoje žinios iš 
visuomeninio ir kultūrinio gyve
nimo Bostone randa atgarsį tik 
po 2 - 3 savaičių nuo jų iškilimo, 
tai Laisvės Varpas jas praneša 
tuojau pat, jei tik tos žinios pa
siekia Laisvės Varpą. Jo adresas 
yra toks: 173 Arthur St., Brock- 
ton, Ma. 02402. Telefonas: (617) 
586 - 7209.

RENGINIAI

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 d- 
jo.s trečio aukšto salėje. 368 W. 
Broadway, So. Boston. MA. 
įvyks Laisvės Varpo rudens kon
certas. Tai bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės \ arpo renginys.

Lapkričio S. 6:30 vai. vak. 
Sandaros s;dėje, 30 Intervale 
St., Brocktclū. Mass Balfo <2
skyriaus metinis pobūsis

Lapkričio 16, sekmadieni, 3 
vai. popiet.audinių panula. Ren
gia LTI Bostono skyriaus valdv< 
ba.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Vada S. ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268 - 2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.
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Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 7, sekmadienį. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 11 
vai. bus koncelebracinės mišios. 
Pamokslą pasaky s kun. Kazimie
ras Pugevičius. Tą dieną bus da
roma speciali rinkliava Lietuvių 
Religinei Šalpai, kuri įvairiais 
būdais padeda ir remia persekio
jamą Bažnyčią Lietuvoje. Po pa
maldų parapijos apatinėje salėje 
bus trumpa akademinė dalis, 
bfts prisiminta Šiluvos Marijos 
šventė. Vytauto Didžiojo vaini- 
kavimnas. Po to bus parapijos 
susirinkimas ir vaišės, kurias pa
ruoš Eugenija Kezienė. Rengia 
tos parapijos kunigai ir parapijos 
komitetas.

Apie 40 New Yorko skautų, 
skaučių dalyvavo rytinio pakraš
čio skautų stovykloje, kuri vyko 
praeitą savaitę amerikiečių 
skautų stovyklavietėje Bolton, 
Mass. Skautų stovyklos vado
vybė atsiuntė sveikinimą Darbi
ninko redakcijai su daugybe pa
rašų. Ačiū labai.

Povilas Dargis, SLA prezi
dentas, ir Genovaitė Meiliūnie- 
nė, SLAgen. sekretorė, pirmieji 
užsisakė bilietus į Pauliaus Jur
kaus kūrybos šventę, kuri bus 
rugsėjo 13 - 14 Kultūros Židiny
je.

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

Lito bendrovė ir kredito unija 
Kasa rugpjūčio 27 surengė ke
lionę nuosavu laivu aplink Man- 
hattano salą. Šioje išvykoje daly
vavo visi Kasos ir Lito tarnauto
jai su savo šeimomis ir artimai
siais.

Apreiškimo parapijos pikniko 
metu buvo įvairūs laimėjimai. 
Savo laimėtus pinigus atidavė 
bažnyčios remonto fondui: M r. 
Louis Barbieri — 75 dol.. Kazys 
Bačauskas ir A. Ignaitis po 50 
dol. Andrius Butas ir M. Jan
kauskaitė po 25 dol.

A. a. dr. Antano Snieškos pri
siminimui Juozas ir Aleksandra 
Kazickai ir sūnus Juozas Kultū
ros Židiniui paaukojo 500 dol. 
Kultūros Židinio administracija 
už auką nuoširdžiai dėkoja.
Chiropraktikos daktaras And

rius Rajeckas perkėlė savo prak
tiką į savo naujai atidarytą kabi
netą. Adresas: The Route 15 
Chiropractic Center. 762Jeffer- 
son Square. Route 15 South 
Lake Hopatcong, N.J. Telef. 201 
663 - 3002. Anksčiau jis dirbo su 
kitu daktaru.

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

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- 
tiejo parduoti prašomi rašyti nu
rodant objektą ir kainą šiuo adre
su: Edas A. Babušis. Babušis. 
Sydor & Senescy, Architects. 
750 8th Avė., 602-B, New York, 
N. Y. 100.36 Tel. 212302-1870.

Liet. Tautodailės Instituto 
narių susirinkimas įvyks rugsėjo 
4, ketvirtadienį, 7:30 v.v. ponios 
Lukoševičienės namuose, 91-04 
118 St., Richmond Hill, N. Y. 
Skambinti 846 - 7331. Valdyba 
kviečia visus narius, taip pat ir 
naujus narius.

Mišios už a. a. Ligiją Bieliu- 
kienę bus rugsėjo 27 šeštadienį, 
11 v., r. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje, o ne rugsėjo 7 kaip 
buvo skelbta Darbininke liepos 
11, nr. 27. Drauge su mišiomis 
bus ir velionės Ligijos paminėji
mas, kurį rengia Lietuvių Mote
rų Klubų Federacija.

Kasos skyriuose Nevv Yorke. 
Chicagoje ir St. Petersburg 
Beach jau galima atidaryti čekių 
rašymo sąskaitas. Čekių (vadi
namų Share Draft rašymas nie
ko nekainuoja ir nėra jokių ba
lanso apribojimų, bet už 1(MX) 
dol. ar didesnį sąskaitos balansą 
Kasa moka 5.5 proc. palūkanų. 
Čekių rašymo sąskaitos atidarv- 
mo sąlygos labai paprastos — 
reikia būti Kasos nariu ir su
mokėti už čekių knygutes. kurias 
galima užsisaky ti pagal pageida
vimą. Kiekvieno mėnesio gale 
nemokamai atsiunčiama išrašv tų 
čekių apyskaita ir suteikiami 
įvairūs papildomi patarnavimai 
už minimalinę kainą. Apie deta
les patariama teirautis Kasos 
įstaigose.

NAUJA PLOKŠTELĖ

APIE TAVE SVAJOJU - Los 
Angeles vyrų kvarteto įdainuota 
plokštelė. 12 lietuviškų kūrinių: 
Nemunas atves. Sulaukt negalė
siu. Nemunėli, Nemunėli, Pa
bučiavimas, Gvazdikai. Vaka
ruškos. Tėviškėlė. Auksinės 
žvaigždės. Kur gimta padangė, 
Tamošiaus pagavimas. Užstalės 
daina. Polka — lietuvių liaudies 
daina. Kaina 10 dol. Persiunti
mui 1 dol.

Šios plokštelės įrašymą galima 
gauti ir (cassette) juostelėse, kai
na 10 dol.

Darbininkas. 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

AUKOTOJŲ
DĖMESIUI

įvairiom progom žmonės pa
aukoja tai vienam, tai kitam rei
kalui ar kokiai įstaigai bei organi
zacijai. Tie žmonės tikisi, kad au
kos tuoj bus paskelbtos Darbi
ninko laikraštyje.

Aukos pirmiausia patenka pas 
tuos, kuriems jos skiriamos. Tik 
gavę aukas paskui jau skelbia 
spaudoje. Darbininkas tuoj skel
bia tas aukas, kurios yra skiria
mos jam pačiam ir kurios pasie
kia Darbininko redakciją ar ad
ministraciją. Apie kitas aukas, 
skirtas kitiem, redakcija nieko 
nežino. Priklauso jau nuo gavu
siųjų. kaip greitai jos skelbiamos 
spaudoje. Tokių aukų reikaluau- 
kotojai prašomi į redakcijuą ne
skambinti, nes ji ir nežino, kur 
aukos padėtos, kada bus pa
skelbtos.

Ieško pirkti elektrinę, lietuvis 
kais rašmenimis, panaudotą 
Olimpia firmos rašomąją maši
nėlę. Siūlyti Darbininko redak
cijai — 718 - 827 - 1.352, kuri 
pasiūlą perduos paklausėjui.

Lietuvių šeima ieško buto.
Skambinti vakare 718366 - 8669.

TAUTYBIŲ 
FESTIVALIS

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiais, rugsėjo 6-7 Liberty 
State parke, Jersey City, įvyks 
N.J. State department etninių 
grupių patariamosios tarybos 
rengiamas tautybių festivalis su 
turtinga įvairių etninių grupių 
kultūrine programa ir jų tauto
dailės ir kitų kultūrinių darbų 
parodom.

Lietuvių atstovavimu šiame 
festivaly rūpinasi LB N.J. apy
gardos valdybos narė ir Lietuvos 
vyčių 29 kuopos Newarke veikė
ja Emilija Sadonienė. Planuoja
ma turėti tautodailės darbų ir 
vertingesnių knygų stalą ir pa
tiekti festivalio lankytojam lietu
viško maisto gaminių. Šiais dar
bais rūpinasi darbščios 29 kuo
pos narės. Vietos tautinių šokių 
grupė Liepsna planuoja dalyvau
ti tautinių grupių pasirodyme.

Sis parkas yra lengvai pasie
kiamas N. J. Tumpike Extension 
ir kitais keliais. Įėjimas ir auto
mobilių pastatymas — nemoka
mai.

Paprastai festivalis atidaromas
tautybių eisen su tautinėm vėlia
vom šeštadienį apie 12 vai. die
ną. Iškilmėse dalyvaus NJ valsti
jos gubernatorius Thomas H. 
Kean ir kiti valstijos ir Jersey 
City pareigūnai, nes bus prisaik
dinama 200 naujų JAV piliečių.

Tautinių grupių patariamajai 
tarybai pirmininkauja graikų 
kilmės George Pappas. festivalio 
pirmininkas — slovakas Albin 
Stolarik. o pabaltiečiam joje at
stovauja i visais kitais pabaltiečių 
reikalais atsidėjęs rūpinasi gu
bernatoriaus įstaigos pareigūnas 
estas Juhan Simonson.

Būtų gražu, jei eisenoj galėtų 
susidaryti didesnė lietuvių 
grupė.

K. J.

SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Šiomis dienomis pradedame 
raginti skaitytojus, kurie dar 
neapmokėjo už 1986 metus pre
numeratos, kuri yra tik 15 dol. 
Gavę kortelę, malonėkite at
kreipti dėmesį ir nedelsdami pa
siųskite prenumeratos mokestį. 
Metai artėja prie pabaigos. Siun
čiant raginimus kelis kartus, su
sidaro nereikalingos išlaidos.

Ta pačia proga nuoširdžiai 
dėkojame tiems skaitytojams, 
kurie prie prenumeratos mokes
čio prideda ir laisvą auką. Be 
pridedamų aukų būtų sunku išsi
laikyti.

Nors paštas ir spausdinimo 
įstaigos mokestį pakėlė keletą 
kartų, Darbininkas prenumera
tos mokesčio vis nekėlė. Prama- 
toma 1987 m. prenumeratos mo
kestį pakelti nuo 15 iki 20 dol.

Taip pat labai prašome surasti 
naujų skaitytojų, nes kiekvienais 
metais dalis skaitytojų pasitrau
kia į amžinybę, ir skaitytojų 
skaičius mažėja.

Šeštame Darbininko puslapy
je spausdinama iškarpa, kad 
skaitytojams lengviau būtų pre
numeratą atnaujinti.

Už visokeriopą talką 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

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 tradicijč 
kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis i Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N’.Y’. 1 1207.

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

Demonstracijose prieš Molotovo ir Ribbentropo susitarimus, kurie buvo padaryti 1939 
rugpjūčio 23 Maskvoje. Demonstracijos prie Jungtinių Tautų vyko rugpjūčio 23. Iš k. 
Jonas Adomėnas, VVilliam Green, vienas iš Manhattano kongresmanų, senatorius Al
fonse D’Amato ir Petras Ąžuolas. Nuotr. L. Tamošaičio

PROTESTO DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
MOLOTOVO - RIBBENTROPO SUTARTJ
Kaip buvo skelbta, rugpjūčio 

23, sutarties pasirašymo dieną, 
buvo surengtos demonstracijos 
Manhattane, Dag Hammarsk- 
jold Plaza, netoli Jungtinių Tau
tų. Iniciatyvos ėmėsi New Y’orko 
valstybės senatorius Alphonse

Ekonominė konferencija, ku
rią organizuoja Litas Investing 
Co. 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.

Apreiškimo parapij bažny
čios remontui aukų jau gauta 
84,563 dol. Remonto darbams 
jau sumokėta 40.000dol. Visi at- 
naujinimo-remonto darbai atsi
eis 140,000 dol. Dar trūksta apie 
55,000 dol. Bažnyčios vidaus 
darbus pradės rugsėjo mėnesį. 
\ isi remonto darbai bus baigti
iki Kalėdų.

ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 13

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

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

RUGSĖJO 13-14

KULTŪROS ŽIDINYJE

Ištraukas iš naujosios knygos “Kai Vilniaus liepos žydi" skaito 
aktorius VITAUS ŽUKAUSKAS

Programai vadovauja ROMAS KEZYS

P. Jurkaus Iliustruotų ir jo parašytų knygų parodos, tapybos darbų paroda

Šilta vakarienė 

Įėjimo auka — 20 dol. Bilietus reikia Įsigyti iki rugsėjo 7. Juos platina: R. Alins* 
kienė — 456 - 6672; M. Kllvečkienė — 296 - 6406; M. Žukauskienė — 296 * 5907

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 14

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

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

SPECIALI S KOMITETAS

D’Amato. Jis išsiuntinėjo pa
kvietimus spaudai, organizaci
joms. Atsiuntė ir Darbininko re
dakcijai.

Iš viso dalyvavo apie 300 žmo
nių. Daugiausia buvo ukrai
niečių. Demonstrantai susirinko 
su vėliavomis, plakatais, kur bu
vo įrašyti įvairūs šūkiai.

Demonstracijose kalbėjo se
natorius Alphonse D’Amato, 

Eleonora Ramančionienė, 
pagerbdama velionį Albiną 
Gražiūną jo mirties 15 metų su
kakties proga, Kultūros Židiniui 
paaukojo 25 dol. Apie tai ji pra-
neša Darbininko redakcijai. Ta 
velionies A. Gražiūno sukaktis 
buvo paminėta p a m a 1 d o- 
m i s pranaciškonų vienuolyno 

koplyčioje liepos 6. Tada E. Ra
mančionienė Kultūros Židiniui 
paaukojo 20 dol., bet ši auka 
kažkur paklydo ir dingo, apie ją 
E. Ramančionienė nieko nežino. 

kaip sovietai pažeidžia visokias 
sutartis, kad daugybę kartų su 
laužė Helsinkio susitarimus. 
Pabrėžė žydų ir Izraelio svarbų 
vaidmenį. Kalbėjo ir Manhatta
no rytinio pakraščio kongresma- 
nas William Green, kuris yra pa
lankus lietuviams ir yra kalbėjęs 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime Kultūros Židinyje. Taip 
pat kalbėjo ukrainiečių, lenkų 
atstovai ir kiti.

Gaila, kad lietuvių dalyvavo 
labai mažai. Tiesa, buvo atnešta 
lietuviška vėliava, bet šiaip tebu
vo vos keli žmonės. Kalbama, 
kad demonstracijas lietuviai 
ignoravo.

Demonstracijos nebuvo rei
kiamai lietuviškoje spaudoje pa
garsintos, vargu ar buvo kreipta
si ir į organizacijas, kad jos daly
vautų. O demonstracijos buvo 
lietuviams labai svarbios, nes tas 
Ribbentropo-Molotovo paktas 
tiesiogiai palietė ir Lietuvą.




