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AREŠTAS

Štai išvedė mane tenai,
Kur čekistai, valdžios tarnai, 
Grasins, baugins, kankins, ir 
klaus.
Draugus išduoti reikalaus...

Areštuoja žmones dieną 
naktį, ryte, vakare; areštuoja 
darbe, namuose, kelionėje, atos
togaujant. ligoninėje, sanatorijo
je. poilsio namuose...

O aš tik dabar supratau, kad 
čekistai mane areštavo, nors apie 
tai jie nė žodžio nesakė. Mane 
areštavo ir vežė į saugumo 
kalėjimą apie antrą ar trečią va
landą nakties. Kai vežė Vilniaus 
miesto gatvėmis, beveik niekur 
languose nesimatė šviesų. Mies
tas miegojo. Aš. sėdėdamas čeki
stų automobilyje, tylėjau kaip 
avinėlis. Dar ir šiandien neži
nau. ar aš gerai dariau, kad 
tylėjau. Turbūt dar tikėjau jų 
gera valia. Tylėjau ne tik važiuo
damas. bet ir pasiekęs KGB 
kalėjimą, tą siaubingą vietą — 
Golgotos namus.

Tik vėliau, tardant patyriau, 
kad ateistų kaltintojų širdys ti
kinčiam žmogui perpildytos pik
tumo. neapy kautos, noro apsiri
boti jo laisvę, primesti prievarta 
savo įsitikinimus, o gal net ir su
naikinti kitaip galvojantį žmogų. 
Kai mano šonai pagulėjo ant ge
ležinio raizginio, kai mano akys 
pamatė žmonių suvargusius, iš
kankintus veidus, ausys girdėjo 
daug netiesos, kai paragavau 
kalėjimo balandos. —aš daugką 
supratau, bet vis tylėjau. Juk 
šūkiai sklinda tik iš revoliucio
nieriaus lūpų, o iš kur jų turės 
ramus, nekaltas kaimietis? Ar 
galima neteisybių okeaną ištaš
kyti šauksmais? Nors širdį gėlė 
skausmas, bet aš tylėjau.

Netikinčiam ar silpno tikėjimo 
žmogui areštas — tai sunkiai pa
keliamas dvasinis sukrėtimas. 
Bet pasitikintiems ne savimi, o 
Dievu, netenka didžiai išsigąsti, 
sutrikti tų sunkių išbandymų 
metu.

Gyvenime yra daug skaudžių 
išsisky rimų. Bet vienas iš skau
džiausių ir sunkiausių išsiskyri
mų — išvykstant į kalėjimą. Tai—

Sov. S-ga įteikė Tarptautinės 
atominės energijos agentūrai ir 
kitom valstybėm pranešimą apie 
Cernobyl branduolinės energi
jos įmonėj įvykusią katastrofą.. 
Jame tvirtinama, kad katastrofa 
įvyko dėl pareigūnų nesugebėji
mo įvertinti jų vykdomo bandy
mo pasekmes ir menkos bandy
mo priežiūros.

Prezidentas Reagan įsakė 
NASA agentūrai perduoti visus 
komercinius erdvės uždavinius 
privačiai pramonei ir pastatydin
ti ketvirtų erdvėlaivį katastrofos 
metu netektam erdvėlaiviui 
Challenger pakeisti.

Suomijos Helsinki mieste vy
kusi Izraelio ir Sov. S-gos konfe
rencija dėl abipusių konsulatų 
įsteigimo, turėjusi vykti 2 die
nas. nutrūko už 90 min., nes 
sovietai atsisakė tartis dėl ten gy
venančių žydų teisių ir jų emi
gracijos į Izraelį.

Libane jau 11 metų vykstąs pi
lietinis karas paskutiniu metu 
prasiveržė sprogmenų prikrautų 
autovežimių sprogdinimu Bei
ruto gatvėse. Pastarosiom sa
vaitėm dėl tokių sprogdinimų 
žuvo 137 ir buvo sužeista per 800 
žmonių.

Pagal Estijos komjaunimo or
ganą Noorte Haal apie 2-3000 
estų atsarginių pašauktų Cerno
byl katastrofos ištiktos srities va
lyti, kurį laiką protestavo ir ne
dirbdami stovėjo, kai jiem buvo 
paskelbta, kad jų 2 mėn. tarny
bos terminas yra prailginamas iki 
6 mėn. Estai skundėsi dėl sunkių 
darbo sąlygų, ilgos darbo dienos 
ir skurdžių gyvenimo sąlygų pa
lapinėse. Buvo ir apsistumdy
mų. Normalus gyuvenimas su
grįžęs tik liepos mėn. Pačioj 
Estijoj dėlto buvo kilę įvairiau
sių gandų.

Pakistane ilgiau kaip savaitę 
trukusiose demonstracijose 
prieš prezidento Zia ui Esq vy
riausybę žuvo per 30 žmonių, 
bet areštavus demonstracijų va
dus, jų tarpe ir opozicijos vadę 
Benazir Bhutto. demonstracijos 
aprimo.

Izraelio teisėjas pratęsė iki 
spalio 1 terminą pateikti teismui 
prieš iš JAV deportuotą ukrai
nietį John Demjaniuk kaltini
mus, nes kitaip jis būsiąs grąžin
tas į JAV.

Šiaurvakariniame Kamerūne 
iš Nios ežero prasiveržusius nuo
dingosios dujos sunaikino aplin
kinėj srity visą gyvūniją ir apie 
1500 žmonių, bet jų tikras skai
čius liks nežinomas, nes vieta 
yra sunkiai pasiekiama. Įvairios 
užsienio valstybės skuba teikti 
įmanomą pagalbą.

Prezidentas Reagan stengiasi 
sukviesti Egipto. Jordano ir 
Izraelio vadų konferenciją rug
sėjo mėn. Washingone, bet Jor
dano karalius nėra palankus šiam 
susitikimui.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas vienašališkų bran
duolinių ginklų sprogdinimų 
memorariumą pratęsė iki š. m. 
pabaigos, bet JAV šį veiksmą lai
ko propagandiniu ir sprogdini
mų moratoriumo nežada skelbti.

Amerikos Recon Optical 
bendrovė, gaminanti karo lėk
tuvam oro žvalgybos kameras, 
iškėlė Izraeliui civilinę bylą už 
bandymus įsigyti technologinės 
informacijos apie tokių kamerų 
gamybą.
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l'žu durų nieks nemato. 
Koks mums vargas ir kančia. 
Tačiau esam Dievo valioj- 
Nepražūsim mes ir čia.
Antlėkiui vadovavęs čekistas 

perdavė mane kalinių saugojimo 
nadzirateliui praporščikui Kosi- 
kui. Sis piktomis akimis pažvel
gė į mane ir įstūmė į labai siaurą 
kamerą, tarsi spintą. Aš niekad 
nepagalvojau, kad tarybiniams 
kaliniams tiek mažai duodama 
vietos. Aukštai sienoje degė gro
telėmis apkalta maža lemputė, 
ir kai nori pasilenkti, tai kakta 
siekia duris. Sėdžiu uždarytas 
toje siauroje spintoje ir galvoju 
— prasideda ir mano kaip kalinio 
vargai... Po keliolikos minučių 
Kosikas atidarė duris ir, įvedęs 
į specialią kamerą. įsakė nuogai 
nusirengti.

Prižiūrėtojas, kruopščiai iš 
braukęs baltinių siūles, numetė 
baltinius ant grindų ir pasakė: 
“odevaisia” — apsivilk! Stoviu 
nuogas, kaip Adomas išvarytas iš 
rojaus ir kalenu dantimis, nes 
kratų kameroje vėsoka. Nuo kak
lo nuplėšia kryželį. Pasilenkiu, 
paimu ant grindų numestus bal
tinius ir galvoju: štai koks žmo
gaus pažeminimas! Nieko nesa
kęs, apsivilkau baltinius.

Paskui, išbraukęs siūles kos
tiumo ir palto, paėmęs iš kišenių 
buto raktus, rožančių, nuo ran
kos laikraodį, numetė ant grindų 
drabužius ir vėl pasakė: “odevai

2i 1976 m. iš spalio 19-osios į 
20-ąją naktį iš laisvės patekau už 
grotų — į tuos šiurpą keliančius
namus.

Čekistų automobilis sustojo 
Lenino prospekte, prie namo 
pažy mėto 50-uoju numeriu. Išli
pus iš automobilio, jie įvedė 
mane per fasadines duris į Gol
gotos rūmus. Čia. praėjus pro 
budintį praporščiką, keliais laip
teliais pakilome aukšty n ir pasu
kome į dešinę. Paėję keliolika 
žingsnių pasukome į kairę ir už 
keliolikos žingsnių priėjome 
slaptu užraktu užrakintas duris. 
Čekistui surinkus tam tikrus nu
merius ir raides, durys atsidarė. 
Paėję dar keletą žingsnių, ati
darė kairėje pusėje esančias du
ris ir laiptais nusileidome į nišų, 
kuriame yra KGB kalėjimas, jų 
vadinamas saugumo tardymo 
inzoliatorium. Budintis pri
žiūrėtojas (nedziratelius) atsi
darė sunkias, storas kalėjimodti- 
ris ir tary binis kalėjimas man at
sidarė... Šiame rūsyje-kalėjiine 
man teko išbūti nuo 1976 m. spa
lio 20 d. iki 1977 m. rugpjūčio 
25 d. imtinai.

Pabaltiečių delegacija įteikia padėkos adresą prezidentui Reaganui. Iš kairės antras 
ALT pirm. Teodoras Blinstrubas, trečias — laikinai einantis Jungtinio Pabaltiečių 
Komiteto pirm, pareigas dr. Jonas Valaitis, septintas JAV LB pirm. inž. Algimantas
Gečys.

RUOŠA VIENOS KONFERENCIJAI
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto sukviestas JAV ir 
Kanados organizacijų pirminin
kų bei atstovų pasitarimas atei
nančios Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci
jos Vienoje reikalais įvyko 
rugpjūčio 23 Lietuvių Namuose, 
Clevelande, Ohio. Pasitarimo 
dalyviai vieningai priėmė šiuos 
nutarimus:

1. Pareiškia, kad visi lietuviai 
ir jų organizacijos vieningai re
mia VLIKO vadovaujamos Pa
saulio Pabaltiečių Santalkos pa
stangas lapkričio 4 Vienoje pra
sidėsiančioje ES B konferencijo
je iškelti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimą, išreikšti Pabal
tijo tautų troškimą, siektį ir teisę 
būti nepriklausomomis, bei ape
liuoti į konferencijos dalyvius, 
kad Pabaltijo valstybių nepri

sia!” Iš batų išvėrė raištelius, 
atėmę diržą, iš kelnių išpjovė 
metalinius kabliukus ir kilputes. 
Kelnės dabar nebesilaikė ant 
juosmens, ir viena ranka turėjau 
jas laikyti, kad nenusmuktų. Ir 
taip vaikščiojau apie savaitę lai
ko. kol davė siūlų ir sagą. Rodė
si, kad jau nebeesu tuo, kuo bu
vau, kad lyg nori paversti mane 
gyvuliu, kurį “tikrieji žmonės” 
gali varinėti, iš jo ką nors ati
minėti, jį niekinti, iš jo tyčiotis.

Po pedantiškos kratos, atėmęs 
minėtus daiktus, Kosikas nu
vedė mane į kitą kamerą-vie- 
nutę, kurios langas apkaustytas 
storomis geležies grotomis, nu
metė patalynę ant geležinės lo
vos ir liepė eiti gulti. Išėjo, sku
biai užrakino labai dideliu raktu 
storas kameros duris.

Apsižvalgiau. Šio požemio ka
lėjimas yra po trijų aukštų mūri
niu namu, kuriame dirba čekis
tai. Viename kameros gale yra 
durys su geležiniais skląsčiais su 
didelėmis spynomis iš korido
riaus pusės. Virš durų sienoje 
užgrotuota elektros lemputė, 
kuri degdavo dieną ir naktį. Ki
tame kameros gale aukštai yra 
langas. Kad langą pasiektum, 
reikia atsistoti ant spintelės ar 
ant lovos galo. Bet nebandyk 
prie lango prieiti* nes kai atsisto
si ant spintelės ar lovos, pro

(nukelta į 2 psl.)

klausomybės atstatymo reikalas 
būtų įtrauktas į konferencijos 
dienotvarkę.

2. Ragina išeiviją: a. remti visą 
ryšium su ES B konferencija Vie
noje ruošiamą Pabaltiečių pro
gramą, b. visus pasaulio lietu
vius kuo gausiau dalyvauti Vie
nos įvykiuose; c. remti VLIKo 
organizuojamą JAV ir Kanados 
lietuvių išvyką į Vieną ir Londo
ną.

3. Išreiškia džiaugsmą VLIKo 
pradėtu visų organizacijų įsijun
gimu į bendrą ir vieningą Lietu
vos reikalų gynimą V ienos kon
ferencijoje.

4. Išreiškia savo pageidavimą 
ir siūlymą, kad pagrindinis me
morandumas Lietuvos klausimu 
ESB konferencijai būtų vienas.
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vyrų problemomis, domėjosi ar 
jų problemas sprendė duodami 
jiems reikiamus patarimus, bet 
nepamiršo ir moterų. Ir reikia 
stebėtis kaip drąsiai anais laikais 
pasisakė už moterų lygybę at-
sišaukimu:

Į seseris darbininkes
Seselės lelijėlės, moterėlės 

baltgalvėlės! Jūs vargo paukš
telės, mūsų padėjėjos, mūsų ra
mintojos ir linksmintojos.

Kada visi svieto galiūnai mus 
spaudžia, įvairiausiais būdais iš
naudoja, kada dielės-siurbelės 
mūsų kraują geria, kada gy slos 
virpa ir kada nelaimė po nelai
mei ant sprando lipa ir joja, kada 
paskutinė žvaigždelė šviesos ir 
vilties į geresnę ateitį užgesta, 
tada tik jūs savo aniuoliškais 
žodeliais, savo užuojauta jautrios 
mylinčios širdelės mus paguo- 
džiate, tada jūs mus suraminate, 
tada sunkenybę, kaip kokį kalną 
nuo mūsų nuverčiate. Ir jums tik 
vienoms pavedame valdymą vi
sų mūsų širdies, žemiškų jaus
mų.

Jūs jaunosios seselės, žiedeliai 
nekaltybės, linksminkite pasaulį 
savo nekaltybe, savo dorybe, sa
vo sidabriniu juoku, savo aniuo- 
liška dainele, savo lipšnumu, 
vikrumu, savo karšta, nekalta 
meile ir nuolankumu.

Skaitome Rašte Šventame, 
kad V. Dievas, matydamas, jog 
Adomui rojuje vienam nesmagu, 
sutvėrė jam draugę moteriškę 
Jievą.

Ir nuo to laiko perveizėkime 
viso pasaulio, visų tautų ir kara
lysčių raštus, istorijas ir padavi-

ir kad jį bendrai paruoštų ir įteik
tų VLIKAS, Diplomatinė Tarny
ba ir PLB; taip pat, kad, kalbėda
mi su kitataučiais, lietuviai vi
suomet pasisakytų vieningai ir 
kalbėtų visų lietuvių vardu.

“NACIONALIZMO
PAVOJUS” ESTIJOJE

Nacionalizmo pavojus buvo 
svarbiausia estų KP pirmojo sek
retoriaus Kari Vaino kalinis 19- 
tame estų kompartijos kongrese 
pagrindinė tema. Pasak jo, “kova 
prieš nacionalistinius ir šovinis
tinius nusiteikimus yra ypatingai 
aktualus klausimas . . . Mūsų 
respublikos sąlygomis, intema- 
cionalistinis ir patriotinis švieti
mas turi būti (mūsų),., visos 
ideologinės - politinės veiklos 
nugarkaulis . Žodžiai “interna- 
cionalistinis ir “patriotinis 
švietimas sovietiniame žargone 

mus, o visur rasime vieną ir tą 
patį, neužginčinamą faktą: kad 
moteriškė buvo visais laikais ir 
amžiais vyro draugė ir iš vieno 
abu džiaugėsi laime, o varge 
skurdo ir dejavo.

Taip buvo, taip yra ir taip bus. 
Taip rodome, taip ir paliksime.

Mielos seselės katalikės, lie
tuvės darbininkės, mes jums ir 
visoms viso pasaulio moteriš
kėms, pripažįstame visame ka
me lygias teises su vyriškiais. Ir 
kur bus tiktai reikalas, visur sta
tysime savo visas pajėgas, kad 
būtų įvesti įstatymai suteikiant 
moteriškėms lygias teises su vy
rais.

(Darbininkas Nr. 8, 1915)
Kad atkreiptų skaitytojų 

dėmesį į F.V. duodamus patari
mus, Darbininke yra stambio
mis raidėmis surinktas primini
mas: Visuomet perskaitykite, 
kas išsilieja iš po darbininko 
plunksnos.

Ir tikrai įdomų bei įvairia
spalvį straipsnį “palieja” Darbi
ninko Nr. 6, 1915 spalio 5 nume
ryje.

Užkabina ne vieną temą, bet 
kelias ir vien tik gero norėdamas 
— norėdamas pakelti darbininko 
gyvenimo standartą, norėdamas 
pašiepti esamas ir pastebėtas 
žmonių ydas ir kartu paraginda
mas siekti sau, kitiems ir savo 
tautai gražesnės ateities,

Kad ir pasileisiu, bet 
neapsileisiu

Taip sako lietuvių patarlė, 
arba priežodis ir galime tvirtinti 
be apsirikimo, kad daugelyje at
vejų lietuviai taip ir daro. Neap
sileisti kitiems — tai labai geras 
būdas kovoje už būvį kaip pavie
nių ypatų taip ir visos tautos, o 
dar geresnis būdas, tai perviršyti 
kitus ir pralenkt visus kur galima 
ale... ale.. ale su protu.

Pasižiūrėkime dabar, mieli 
broliai vargdienėliai ir seselės le
lijėlės ir apmąstykime gerai, ar 
vertai mes sunaudojome tą mūsų 
svarbią ir taip pagirtiną, prigim
tą vien lietuviams ypatybę.

Kad geriau suprastumėm visą 
dalyką, tai paaiškinimui privesiu 
keletą pavyzdžių iš mūsų kasdie
ninio gyvenimo.

Eina keli vaikai į mokslainę ir 
mokinasi: vienas at, bile mokin
tis, o kitas deda visas savo pa
stangas, kad viską išmokt gerai, 
trečias gi dirba savo smeginimis, 
kaip čia visus perviršyti ir geriau 
už visus mokėti ir tai bus labai 
pagirtinas dalykas ir galima iš 
anksto tvirtint, kad kovoje už 
būvį pasaulyje tas tretysis visur 
ims viršų.

Pabaigęs mokslainę, žinoma, 
mūsų brolis vargdienėlis ir varg
dienėlė netur kada ilsėtis, bet 
kožnas vienas lenda į tuos praga
ro nasrus, į tą sukūrį begalinio 
vargo, išnaudojimo, amžinai ne
užbaigiamo kruvino darbo ir lan
do tarp visokių pavojų gyvasties 
ir sveikatos ar fabrikėse, ar šapo- 
se, ar prie kitokio darbo. Nuo 
ryto iki vakaro neša tą jungą taip 
sunkų, kad net gyslos ir kaulai 
braška ir taip diena iš dienos, liki 
koliai kojų stibikauliai remia ir 
gyvastis kūne laikosi, o vis už tą 
duonos šmotelį ir šiokį tokj pri
dengimą kūno nuogumo. O ir čia 
ne visi lygūs, ir čia tas greičiau 
įsigriebia šiek tiek geresnį pra
gyvenimą. katras visus pialen- 
kia, tai yra katras kitais neapsi- 
leidžia. Ir daugelyje atvejų y ra 
labai pagirtinų dalykų neapsilei- 
dimas. (Bus daugiau

reiškia rusų kalbos mokymąsi ir 
rusų kultūros bei istorijos įsisas i- 
nimą. Estų vaikai šiandien jau 
praleidžia daugiau laiko moky
damiesi rusų, negu savo gimto
sios kalbos. (Elta'
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Vatikanas atsisakė pripažinti 
AVashingtono R. katalikų univer
siteto profesorių kun. Charles E. 
Curran oficialiu R. katalikų teo
logijos profesorium, nes jo 
pažiūros skyrybų, gimimų kon
trolės, homoseksualizmo ir abor
tų klausimais neatitinka Bažny
čios mokymų.

P. Afrika paskelbė riaušių 
metu sulaikytųjų asmenų var
dinį sąrašų su per 8500 pa
vardžių.

Australija dėl pinigų trūkumo 
atsisakė dalyvauti bendruose su 
JAV karo pratimuose Filipinuo
se.

JAV’ armija per ateinančius 10 
m. numato išleisti 11 bil. dol. 
įvairios rūšies kariuoimenės da
lių apsaugai nuo oro puolimų.

Salvadoro vyriausybė sutiko 
tartis Meksikoj su prieš jų kovo
jančių partizanų vadais dėl taikos 
įgyvendinimp krašte. Anksčiau 
tuo reikalu vykę du pasitarimai 
buvo nesėkmingi.

Pietų Afrikos vyriausybė 
pasiūlė krašto juodiesiem daly
vauti viso krašto rinkimuose jų 
atstovam pasitarimam su vyriau
sybe išrinkti. Bet juodieji galės 
rinkti tik tuos atstovus, kurie iš 
anksto sutiks tartis su vyriausy
be.

Pakistano policija kelias die
nas kovojo su opozicijos partijos 
suruoštom demonstracijom 
prieš vyriausybę ir areštavo ke
lius šimtus žmonių. Areštuotojų 
tarpe yra ir opozicinės partijos 
vadė Benazir Bhutto.

Vietnamas išleido iš kalėjimo 
ir leido išvažiuoti ten prieš me
tus areštuotam amerikiečiui Ro- 
bert Schwal, kuris buvo ten nu
vykęs ieškoti Vietnamo karo me
tu sutiktos merginos.

JAV seka didžiausius Sov. S- 
gos vykdomus karo laivyno pra
timus Pacifiko vandenyne. į va
karus nuo Japonijos. Pratimuo
se dalyvauja 15 kovos laivų, du 
lėktuvnešiai ir didelis skaičius 
pov. laivų.

Pietiniam Sudane veikian
tieji partizanai sovietų raketa 
nušovė Sudano oro linijos lėktu
vų su 60 keleivių. Visi lėktuve 
buvę žmonės žuvo. Raudonasis 
kryžius dėlto sustabdė maisto 
tiekimų badaujantiem.

Vakarų diplomatai tvirtina, 
kad Cernobyl katastrofos ištikto 
branduolinio reaktoriaus įmūri
jimas į cementų susiduria su 
kliūtim, nes trūksta cemento ir 
pats reaktorius dar tebėra šiltas 
ir jį reikia vėsinti.

JAV informacijos agentūros 
rūpesčiu Bostono universitete 
buvo įsteigta 180.000 dol. sti
pendijų fondas Afganistano 
pabėgėliam paruošti žurnalis
tais. o Kine Features sindikatas 
sutiko už 300.000 dol. įsteigti Af
ganų žinių tarnybų.

— "Lietuva . akademinis dai
nų ir šokių ansamblis, medvilnes 
kombinato darbuotojams Alytu
je parodė savo naujųjų programų 
"Derliaus daina .

— Lietuvos valstybinės kon
servatorijos ‘ Klaipėdos fakulte
tuose buvo didelė šventė: 1500- 
asis diplomas įteiktas dieninio 
skv riaus studentei Astai Gai- 
džiūnaitei. Ji baigė kultūros fa
kultetų ir paskirta į gimtiių—Ra
seinius. Klaipėdos fakultetuose 
dūminį ir neakiv aizdinį skyrius 
jau baigė du tūkstančiai specia
listų. 2(XX)-asis diplomas įteiktas 
neakiv aizdininkei Kapsuko rajo
no Daugirdų kultūros namų di
rektorei Elvyrai Kazlauskaitei. 
Diplomai įteikti daugeliui kul
tūros namų vadovų, liaudies te- 
aetro režisierių, kitiems kultūri
nio švietimo darbuotojams.

— Jurbarke įvyko tradicinis 
medikų poezijos pavasaris. Sį 
kartų jis buvo jau aštuoniolikta
sis. Šventės daly viai padėjo gėlių 
prie skulptoriaus V Gry bo pa
minklo ir susitiko su skulptoriaus 
sūnumi G. G r v b u. Jurbarko 
centrinės ligoninės gydytojas J. 
Daukantas ir Veliuonos vidu
rinės mokyklos mokytojas S.

Sov. S-gos komunistų partijos 
biurokratai per dešimtmečius 
buvo įpratę keisti miestų ir jų 
gatvių istorinius vardus komu
nistų partijos žymūnų ar partijos 
įvy kių vardais. Paskutiniu metu 
Pravdoj pradėjo rodytis laiškų, 
reikalaujančių grųžinti gatvėm 
istorinius vardus. Tokiu būdu 
keliom Maskvos gatvėm buvo 
grųžinti jų seniau turėti pavadi
nimai.

Sov. S-ga. norėdama sukelti 
arabų valstybių nepasitenkini
mo. pareiškė nenumatanti toliau 
tartis su Izraeliu dėl pasikeitimo 
konsulatais.

Irano sostinėj Teherane buvo 
išsprogdintas sprogmenų pri
krautas autovežimis. užmušęs 
apie 20 žmonių ir padaręs me
džiaginių nuostolių.

Prezidentas Reagan pareiškė, 
kad Nikaragvos vyriausybei neį
gyvendinus demokratijos, liksiąs 
vienintelis kelias — sukilėliam 
paimti valdžių į savo rankas.

Sov. S-ga pareiškė Stockhol- 
mo konferencijoj, kad ji yra pasi
ruošusi sutikti su kariuomenės 
dalių judėjimo patikrinimu vie
toj.

J.T. iškėlė iš pietinio Sudano 
savo pareigūnus, kurie rūpinosi 
pagalbos teikimu badaujantiem. 
ir sulaikė maisto gabenimų į tų 
sritį.

JAV ir Sov. S-ga sutiko 
pradėti pasitarimus dėl būdų ne
numatytam branduolinių ginklų 
karui išvengti.

Sov. S-ga išdavė išvažiavimo 
vizas Izraely gyvenančio Anatoli 
Ščaranski motinai Ida Milgrom 
ir jos sūnui Leonidui su šeima.

Lmrinavičius aprodė rašytojo P 
Cvirkos vaikystę menančias v jo
tas. I’orz.ijo.s šventės vakaras 
vvko Jurbarko kultūros namuo
se. Savo kūrybą skaitė žinomi 
medikai literatai poetas E. Sele- 
lionis. prozininkas, publicistas | 
Skliutauskas, satyrikė F. Tau- 
ny te. daug kitų gydy tojų, medi
cinos seserų, susirinkusių iš vi
sos Lietuvos. Ąžuolo lapų vaini
kais apvainikuoti šio poezijos 
renginio laureatai kaunietės J 
Sučv laite ir L. Brazdeikienė. J 
Vertelis iš Druskininkų, D. Mi- 
lukaitė iš Akmenės, šakietis (i. 
Sajvetka.

—Klaipėdos laikrodžių mu
ziejuje sukaupta įdomi ir gausi 
ekspozicija. Netrukus ji dar pra
turtės. Paminklų konservavimo 
instituto architektas \ . Guogis 
ir muziejaus direktorius R. Mar- 
tinkus paruošė originalios vei
kiančių saulės laikrodžių galeri
jos projektų. Naujoji ekspozicija 
įsikurs muziejaus kiemely je, ku
riame jau klojamas grindinys, 
želdinamos vejos. Ekvatorinis 
saulės laikrodis rodys tikslų 
Klaipėdos platumos laikų, pava
sario ir rudens lygiadienius, žie
mos ir vasaros saulėgrįžų. Deko
ratyvinėje iš dvylikos segmentų 
suforpmotoje sienelėje lanky to
jai matvs žvaigždynų rikiuotę. 
Saulės ir Žemės kelių ekliptika. 
Šį eksponatų florentietiškos mo
zaikos technika kuria dailininke 
monumentalistė L. Sadauskaite 
Be to. kiemelį papuoš sferiniai 
ir vertikaliniai saulės laikrodžiai 
Kas pageidaus galės nusistatyti 
laikrodį pagal savo šešėlį.

— Vilniuje viešėjo Leningra
do akademinis didysis M. Gor
kio dramos teatras. "Žinijos 
draugijoje. Agropramoniniame 
komitete. Lietuvos vidaus reika
lų ministerijos kultūros ir sporto 
rūmuose įvyko susitikimai su 
teatro vyriausiuoju režisierium 
C. Tov stonogonov u. Svečias di

linėsi mintimis apie kūry bų ir gy
venimų. scenos meno uždavi
nius. Lietuvos v alstv binės filhar
monijos salėje buvo surengti su
sitikimai — koncertai, kuriuose 
leningradiečiai pasakojo apie 
savo teatrų, vaidino ištraukas iš 
populiarių spektaklių, deklama-

Prezidentas R. Reagan per Pabaltiečių priėmimų sveikina 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkų Teodorų Blinstrubų.

Iš “Aušros”
(t kelta i f 1 p si. i 

akutę pamatys prižiūrėtojas ir 
lieps tuojau nulipti. Lango stik
las y ra drumzlinas, nepermato
mas. Tačiau šis langas mums 
teikė šiek tiek dienos šviesos ir 
truputį oro.

Si kamera ilgumo apie 5 met
rus, o platumo apie 3 m, t.y., 
tokio dydžio, kad joje telpa ketu
rios geležinės lovos: po dvi lovos 
abiejose pusėse, o tarp jų dvi ne
didelės spintelės, gale lovos pa
rašė — nakty npuodis. kiekvie
nam kaliniui po taburetę, ant 
sienos kabo medinė rūbams ka
bykla ir kalėjimo vidaus tvarkos 
taisyklės. Kiekvienam kaliniui 
duodama po du aliumininius du
benėlius ir vienų aliumininį 
šaukštų.

Koridoriuje kamerų duris sau
goja prižiūrėtojai, turintieji pra
porščiko laipsnį, o ne saugumo 
kalėjimuose saugoja ne tik pra
porščikai. bet ir seržantai. Ka
lėjimų ir priverčiamojo darbo la
gerių administracija prižiūrė
tojus vadina kontrolieriais — at
seit, jie kontroliuoja, kaip kali
niai laikosi nustatyto režimo. 
Tačiau, kiek tekt) girdėti, visur 
kaliniai juos vadina prižiūrėto
jais (nadzirateliais), o ne kont
rolieriais.

Tai buvo pirmieji žingsniai 
mano rūsčiame kelyje: krata Ma
tulionio bute, kelionė čekistų 
automobilyje į Golgotos rūmus, 
uždary mas kalėjiman, kratų sau
gumo rūsyje. Šiurpi naktis!...

v o eilėraščius, dainavo, panxiė 
vaidinimų pagal M. Cvetajevos 
eiles.

— Vilniaus sporto rūmuose 
įvvko renginio “Vasaros žvaigž
dės" koncertai. Viena kitų vijosi 
nuotaikingos dainos, pynėsi ju
moristiniai vasaros kalendorinių 
švenčių motyvai, išreikšti šiuo
laikinėmis lengvojo žanro prie
monėmis. Skambėjo M. Tamo
šiūno, \ . Rajinčiko, R. Paulo ir 
kitų kompozitorių dainos. Pra
moginėje programoje daly vavo 
Ditvijos roko grupės kolektyvas 
"Credo , tarptautinių festivalių 
laureatai Algis ir Valdemaras 
Frankoniai, tarptautinių šokių 
festivalio Italijoje laureatas 
estrados baletas “Planetos rit
mai . XII pasaulinio jaunimo ir 
studentų festivalio Maskvoje di
plomuotas ansamblis "Paskuti
nis šansas . Renginio režisierius 
- muzikologas K. Šaulys. Kon
certus vedė S. Stankevičiūtė ir 
aktorius (L Ūsas.

— Vilniaus valstybinio uni
versiteto medicinos fakultete 
buvo įteiktas 5(XX)-asis gydytojo 
diplomas. Jį gavo busimasis chi
rurgas Vygantas (nuslys. Aukš
tąjį mokslų baigė su pagyrimu ir 
pagal paskyrimų išvy ksta dirbti į 
Utenos centrinę ligoninę. Sava
rankiškam praktiniam darbui fa
kultete dabar ruošiami trijų pa
grindinių specialybių gydytojai: 
gvdomosioš medicinos, pediatri
jos ir sanitarijos-higienos. Septy 
niolikoje katedrų studentus 
moko ir auklėja 30 profesorių. 
135 docentai, kiti pedagogai. 85 
procentai dėsty tojų turi moksli
nius laipsnius.

— Kauno muzikinis teatras 
46-tųjį sezonų užbaigė premjera- 
kompozitoriaus G. Kuprevičiaus 
ir poetes V. Palčinskaitės miu
ziklu "Aš tau siunčiu labų die
nų . Spektaklis skirtas vaikams, 
tačiau jo režisierius G. Žilys 
mano, kad įdomi muzikinė dra
maturgija. gilus poetiškas teks
tas sudomins ir suaugusius. Miu
ziklui choreografijų paruošė Le
ningrado konservatorijos diplo
mantas J. Smoriginas, spektaklio 
dailininkė — V. Idzelytė. Pa
grindinius vaidmenis atliko Lie
tuvos nusipelnę artistai V. 
Blažvs. A. Domeika. E. Gutaus
kas. ’

— Šilutės kraštotyros muzie
juje vyko vilniečio dailininko Va
lerijono Jucio grafikos darbų pa
roda. Parodos atidaryme dalyva
vo autorius ir susitiko su pirmai
siais parodos lankytojais. Paro
doje eksponuota daugiau kaip 
](X) ekslibrisų. 40 knygų iliustra
cijų ir apipavidalinimų.

— Ukmergės rajono S. Neries 
kolūkyje poetui Jonui Strielkū
nui buvo įteiktas šio ūkio ir Lie
tuvos savanoriškos knygos bičiu
lių draugijos prizas bei premija 
už geriausių metų eilėraštį apie 
Tėvynę ir žemę. Laureato vardų 
poetui pelnė eilėraštis "Atsisvei
kinimas su motina . J. Strielkū
nas — trečiasis šio prizo laurea
tas. Anksčiau “Auksinė šakelė

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfioM Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tsl. 516 368-3746. Mamų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 518 757-2671. New Yortco ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St. Rlchmond H III, N.Y. 11411 Tel. 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Htyiland Blvd., galima jalgyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Foreat 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingos laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. NarioToiselra, Jr.laidotuvių direktorius, New- 
ark Office’. 426 Lafayotte St. (Cor. WilaonAve.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruošlamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla, 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
-9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883 Madison St., Ridgeeood, N.Y. 11227.Tetef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass, girdima tečladieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr, vedėjas. 70 Curtis St, Auburn, MA O1501. Tel. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirta d. nuo7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 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, Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 ■ 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES NEW YORK 
NEW JERSEY IR CONNECTICUTVALSTIJO- I 
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

Tasolino 

A MEMORIALS
66 - 86 80 ST MIDDLE VILI.AGE ŲUEENS \ ' 

PHOXES f71W 326 -1282 326 - 3I5O
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

buvo įteikta poetams J. Mace
vičiui ir Just. Marcinkevičiui.

— Lietuvos kino studijoje su
kurtas dviejų dalių filmas “Žmo
gus ir miškas . kurį ly di Antano- 
Baranausko “Anykščių šilelio 
posmai. Filme poetiškai atsklei
džiamas Lietuvos miškų grožis, 
jų svarba liaudies ūkiui, žmonių 
poilsiui. Taip pat keliamos opios 
miško ir žmogaus santy kių, miš
ko išsaugojimo ateities kartoms 
problemos.

— Lietuvos aklųjų draugijoje 
jau keliolika metų gyvuoja savi
veiklinių kompozitorių sekcija. 
Joje aptariami atskirų autorių 
kūriniai, rengiami susitikimai su 
klausytojais — koncertai. Toks 
susitikimas — koncertas įvyko 
birželio mėnesį Lietuvos aklųjų 
draugijos Vilniaus tarprajoni
niuose kultūros namuose. Sis 
koncertas buvo skirtas Lietuvos 
aklųjų visuomeninio sąjūdžio 60- 
mečiui.

S.L.K.

VYTI S
KELIONIŲ IRTURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
ęiLNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONALTRAVEL SERVICE 
2129 KNAPPSTREET

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



PASIRUOŠ IMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI 1986 rugsėjo 5, Nr. 33* DARBININKAS • 3

Darbo šventės proga
Baigdami vasarą ir pradėdami 

ankstyvą rudenį, šventėme Dar
bo dieną. Lietuvoje, žemės ūkio 
krašte, su rudeniu baigdavosi di
dieji lauko darbai, -čia modernio
sios pramonės krašte, —priešin
gai. Vasarą buvo poilsiaujama, 
atostogaujama, o ruduo atneša 
naujus ir didelius darbus. Kai 
nupjauti laukai rudenėja ir poil
siauja, miestai, miesteliai, įstai
gos, įstaigėlės sudrebina mūrus 
savo darbo entuziazmu.

Bet Darbo diena skirta ne 
naujam darbo ciklui atžymėti. Ji 
skirta išryškinti darbo įprasmini
mą, iškelti dirbančio žmogaus 
problemas, kad darbas būtų pa
lengvintas.

Istorijos ilgas kelias iškėlė dar
bo problemą, sukūrė specialias 
organizacijas, kurios rūpinasi 
darbininkais. Visi tie įvykiai ir 
privedė, kad būtų švenčiama 
Darbo diena. Turbūt kiekviena
me krašte tokia Darbo diena-kur 
nors įrikiuojama. Amerikoje ji 
švenčiama rugsėjo pradžioje.

Žmonija ilgame savo kelyje 
vargo, kol sunormavo darbo są
lygas. Skaitėme knygose, kas bu
vo tie baudžiavos laikai. Kai sun
kiai turėjo dirbti baudžiaunin
kas. kad galėtų išsilaikyti ir savo 
šeimą išlaikyti. Šalia jų klestėjo 
dvarai, dvariukai, kur gyveno iš
rinktieji. ir pramogavo, nes ver
gai už juos dirbo.

Senojoje Lietuvoje baudžia
vos nebuvo. Visi buvo laisvi ir 
laisvai vertėsi. Baudžiava pama
žu įsitvirtina nuo Vytauto laikų. 
Ji vis sunkėja ir sunkėja. Tam
siausi baudžiavos laikai buvo 18 
amžiaus galas ir 19 amžiaus pir
moji pusė.

Vakarų Europoje išaugo fabri
kai ir industrija, atsiranda maši
nos. Tų fabrikų ir mašinų savi
ninkai darbininkus tiesiog pa
vergė industrijai. Reikėjo dirbti 
ilgiausias valandas. Anglijoje 19 

amžiaus pirmoje pusėje dirbo 
net vaikai.

Taip ėmė bręsti konfliktas tarp 
darbininkų ir darbdavių. Tas 
konfliktas privedė prie prancūzų 
revoliucijos, kuri, iš pagrindų 
sukrėtė senąją Europą. Europos 
monarchija ir kiti, kurie buvo ge
rai įsitvirtinę valdžioje, stengėsi 
išlaikyti seną tvarką. Ilgiausiai ji 
išsilaikė Rusijoje, tuo pačiu ir 
Lietuvoje, nes Rusija buvo Lie
tuvą pavergusi.

Amerikos valstybė, sukurta 
prancūzų laisvės idėjų poveiky
je, iš karto atsikratė senojo pa
veldėjimo — karalių ir kuni
gaikščių. iš karto savo konstituci
joje įrašė, kad Dievas sukūrė vi
sus žmones lygius. Bet ir čia gy
venimas nuėjo savais keliais, ir 
čia darbininkas buvo ilgai išnau
dojamas.

Darbininkų išsilaisvinimo idė
jos pradėjo plisti tik praeito am
žiaus gale, unijos pradėjo organi
zuotis šio amžiaus pradžioje. Jas 
ėmė organizuoti iš Lietuvos kilęs 
žydas. (Iš. Žagarės). O Chicagos 
skerdyklų sunkios darbininkų 
sąlygos buvo aprašytos Upton 
Sinclair romane “Jungle — 
džiunglės, kur pagrindiniai vei
kėjai yra lietuviai. Romanas 
sukrėtė ir Ameriką ir Europą. 
Staiga visi prašneko apie darbo 
sąlygų gerinimą, darbo valandas*

Sunkių kovų palydėti, darbi
ninkai išsikovojo geras darbo są
lygas ir gerą atlyginimą. Susi
darė darbo unijos, bet jos vėliau 
taip įsigalėjo, kad jau nebežiūrė
jo nei krašto gerovės, nei darbi
ninkų interesų, o tik stengėsi 
pačios pralobti. Dabar daug kur 
unijos yra tik kenkėjos, nes jų 
besaikiai reikalavimai veda 
bendroves į bankrotą. Salia atsi
randa didelių įmonių, kurios ne
įsileidžia unijų, bet kurios labai 
gerai aprūpina savo darbininkus.

Daugelio JAV laikraščių ko- 
lumnistas Jack Anderson liepos 
28 "The Washington Post” dien
rašty paskelbė straipsnį “White 
H o u s e tuming off Jewish 
groups”. Tą pačią dieną tas pats 
straipsnis buvo išspausdintas ir

Visai tai prisimename Darbo 
šventės proga, kad visi turime 
teisę į darbą, į atlyginimą, nes 
per darbą sukurtos ir bendrovės 
ir valstybės. Kur yra geros suma
nios rankos, ten klesti ir pra
monė, ir prekyba, ir darbininkai 
neskursta.

Šis platus ir turtingas, ir lais
vas kraštas viską davė darbo 
žmogui, o to neturi vadinama 
darbininkų tėvynė — Sovietų 
Sąjunga. Ten vėl yra darbininkas 
pavergtas. Partijos galiūnai su
daro naujus ponus, kurie visko 
turi ir viską gali, o jiem vergauja 
milijonai darbininkų.

Darbo dienos proga ir verčia 
visus mus pagalvoti, kad mūsų 
planetoje dar nėra išlaisvintas 
darbo žmogus, dar jis išnaudoja
mas ir Sovietų Sąjungoje, Pietų 
Amerikoje ir daugelyje kitų kraš
tų. Tai įpareigoję visus kovoti 
dėl geresnės darbo žmogaus 
ateities visame pasaulyje.

Šiluvos bažnyčios didysis altorius vienų atlaidų metu. Šiemet 
didieji Šiluvos Marijos atlaidai bus rugsėjo 7, sekmadienį. Į 
juos suvažiuos daugybė žmonių, gi okupantų saugumas viso
kiais būdais trukdo, gąsdina ir persekioja maldininkus.

AR NE PER DAUG?
Nevvark, N.J., laikrašty “Star 
Ledger”.

Į Jack Anderson Linui Koje
liui, specialiam JAV prezidento 
R. Reagan asistentui, daromus 
priekaištus “The Washington 
Post” dienrašty rugpjūčio 4 at
sakė pats L. Kojelis. Jo atsakymo 
originalus tekstas “Darbininke” 
išspausdintas rugpjūčio 15.

Myron B. Kuropas, ukrainie
čių žurnalistas, buvęs JAV prezi
dento G. F o r d specialus asis
tentas etninių grupių reikalams, 
ukrainiečių laikrašty “The Uk- * 
rainian VVeekly” rugpjūčio 10 
savo kolumnoje “Faces and Pla- 
ces” paskelbė straipsnį “Zu viel 
is zu viel”.

M. B. Kuropas paaiškina, kad 
tai Austrijos žydų posakis: “Zu 
viel is zuviel, aber fuer šie, zu 
viel ist nicht genug”. (Per daug 
vTa per daug, tačiau jiems per 
daug nėra gana.)

Šitą posakį autorius prisiminė 
perskaitęs “The W a s h i n g- 
t o n Post” laikrašty’ Jack An

derson ir Dale Van Atta kolum- 
ną, kur rašoma apie Liną Kojelį, 

Baltųjų Rūmų viešųjų ryšių įstai
gos direktorių, buvusį Reagano 
administracijos etninių ryšių di
rektorių. Minėti žurnalistai rašo: 
“Jokia administracija tiek ne
bandė pataikauti žydų bendruo
menei, Įdek R. Reagano, — ir 
su mažesniu pasisekimu. Kiek
vienąsyk, kai Baltieji Rūmai ban
do reikalus pataisyti, atrodo, pa
daro kokią klaidą ir rezultate san
tykiai tarp administracijos ir 
žydų vadų Amerikoje dabar yra 
pačiame dugne”.

Toliau autorius cituoja kolum- 
nistus, kurie sako, kad žydų jau
trumą paskutiniu metu pažeidė 
Baltųjų Rūmų ryšių su žydais 
įstaigos pažeminimas. Kai kurių 
žydų akyse blogiausia yra tai, 
kad žydų reikalų vadovas Max 
Green yra Lino Kojelio, Ameri
kos lietuvio, kuris užgavo žydų 
vadovybę, pavaldinys.

Toliau M. Kuropas rašo: “Aš 
išsigandau! Linas Kojelis užgavo 
žydų vadus? Neįmanoma! Ne Li
nas Kojelis! Aš pažįstu poną Ko
jelį. Jis yra diplomatas, švelnus, 
ty liai kalbantis, nuosaikus”, rašo 
autorius.

Toliau skaitydamas autorius 
atradęs, kad tikras kaltininkas 
straipsnyje yra ne Kojelis, bet 
Baltųjų Rūmų komunikacijų di
rektorius Patrick Buchanan, ku
ris viešai yra pasmerkęs vadina
mų nacių karo nusikaltėlių per
sekiojimą. Kolumnistų Ander
son ir Van Atta šaltiniai teigia,

ŠILUVOS DIENA
Rugsėjo 8 — Marijos gimimas ir 
Lietuvos tautinė šventė drauge 
primena mum ir Šiluvą, Marijos 
šventovę Lietuvoje. Ten rugsėjo 
8 vykdavo didieji atlaidai, kurie 
sutraukdavo labai daug žmonių 
iš visos Lietuvos.

Marijos apsireiškimas Šiluvo
je buvo 1608 metais, kada iš 
krašto pamažu buvo išstumtas 
protestantizmas. Tuo metu že
maičių vyskupu buvo Merkelis 
Giedraitis, uolus krikščionybės 
platintojas, sukrikščioninęs že
maičius, stiprinęs lietuviškumą, 
ugdęs lietuviškąją rašytinę lite
ratūrą. Po jo Žemaitija atsigavo 
ir religiniu požiūriu, pamažu 
suklestėjo — pasidarė šventa 
Marijos žeme.

Tada išaugo ir Šiluvos kultas, 
ypač šį kultą išpuoselėjo vysku
pai 18 amžiaus gale, išplėtė atlai
dus, vainikavo Marijos paveiks
lą, visokiais būdais skatino žmo- 

kad tai buvęs Buchanan, kuris 
nutarė sumenkinti žydų ryšių į- 
taigą ir iškelti ryšius su kitomis 
etninėmis grupėmis.

M. Kuropas klausia kur čia į- 
veltas Kojelis? Atsakymas pasi
rodęs paskutiniame laikraščio 
straipsnio skyriuje: “Sutikę vis 
didėjančią Kojelio įtaką Baltuo
siuose Rūmuose, žydų vadai nu
siminė. Nėra jokių įrodymų, kad 
pats Kojelis būtų antisemitas, 
tačiau jis parūpino priėjimą prie 
pačių aukščiausių administraci
jos sluoksnių Rytų Europos pa
bėgėlių grupėms, kurios yra su
taptos antisemitizmu”.

M. Kuropas pastebi: “Ponai 
Anderson ir Van Atta net nepa
minėjo, kurios Rytų Europos 
“pabėgėlių grupės” yra “sutep
tos”. Mes žinome, kad jos tokios. 
Tai tos pačios “pabėgėlių gru
pės”, apie kurias Pasaulio Žydų 
Kongresas sako, kad jos “sutep
tos”. Tai estai, latviai, lietuviai 
ir, žinoma, ukrainiečiai. Man ro
dos, kad jau atėjo laikas sustatyti 
viską į perspektyvą, kuri liečia 
Amerikos žydų bendruomenę ir 
jos privilegijuotą padėtį.

M. Kuropas toliau cituoja Da- 
vid Silverberg’o ’Jevvish Month- 
ly” žurnale straipsnį 1984 m. va
sario mėn. numeryje: “Žydų sie
kimas visada buvo “priėjimas”. 
Ar tai būtų Estera, šnibždanti į 
Ahaseurus’o ausį, ar Eddie Ja-

(nukelta į 4 psl.)

nes lankyti šią vietą.
Šiluvos reikšmė dar labiau pa

didėjo pastaruoju metu, kai pa
vergtoje Lietuvoje nesiliauja re
ligijos persekiojimas, kai pažei
džiamos žmogaus asmeninės tei
sės. Protestuodami prieš ver
govę, prieš visus persekiojimus 
ir ypač kovodami dėl religijos 
laisvės, ten susirenka tūkstančių 
tūkstančiai, suvažiuoja iš visos 
Lietuvos. Ten stiprėja žmonių 
religingumas, ten didėja ir jų 
patriotizmas.

Todėl ir mes, švęsdami rugsė
jo 8, Marijos gimimą, junkimės 
su visa Lietuva ir pagerbkime Ši
luvą, kuri tokia reikšminga lietu
vių tautoje. Šiemet Šiluvos die
na ten bus rugsėjo 7. Nepriklau
somos Lietuvos laikais rugsėjo 8 
buvo šventė, kuri priminė ir Ma
riją ir Lietuvos praeitį, Vytauto 
Didžiojo vainikavimą.

LF Bičiuliai Dainavoje
Sukaktuvinė studijų ir poilsio savaitė

V. ROCIŪNAS 

(-I-)

Taip jau gražiai susiklostė: Lie
tuvių Fronto Bičiulių sukaktu
vinė — 30-oji studijų ir poilsio 
stovykla įvyko taip pat 30 metų 
sukaktį švenčiančioje Dainavo
je, Manchester. Mich.

Rugpjūčio 3-9 dienomis LFB 
ir jų svečiai devynioliktą kartą 
susitiko šioje lietuviška nuotai
ka. ypač vasaros mėnesiais, pul
suojančioje ir mieloje, Lietuvos 
gamtovaizdį primenančioje vie
tovėje. LF Bičiuliai Dainavą 
mėgo, mėgsta ir ją remia nuo pat 
jos įsikūrimo dienų. Tiktai vie
nuolika jų stovyklų buvo sureng
ta kitur: aštuonios pas lietuvius 
pranciškonus jų vasarvietėje, 
Kennebunkporte, Maine, dvi 
VVasagoje-Kanadoje ir viena 
Union Pier, Mich.

Turbūt nesu praleidęs nė vie
nos LFB stovyklos Dainavoje. 
Jos rūpesčius, džiaugsmus, jos 
progresą stebėjau ne tik lan
kydamasis, bet kartu ir dalyvau
damas Clevelando Dainavos jau
nimo stovyklos globėių-rėmėjų 

komitete nuo pat jo įsikūrimo 
pradžios.

Prieš trisdešimt metų buvusi 
apleista ūkininko sodyba dabar 
virto patrauklia jaunimo stovykla 
su septyniais pastatais, asfaltuo
tais keliais, sutvarkytu Spyglio 
ežerėliu, sporto aikštėmis, išau
gintu pušynu, suprojektuotu 
Kryžių kalnu. 226 akrai žemės 
su 10 akrų ežerėliu ir trobesiais 
įjungti lietuvių išeivijos tautinio 
išlikimo tarnybon.

Už 20,000 dol. nupirktas ūkis 
savo vertę per tuos metus iškėlė 
iki daugiau kaip ketvirčio milijo
no dolerių. Tai buvo galima pa
daryti tiktai nuoširdžiai dirban
čių tarybų, valdybų bei gera
širdžių aukotojų ir talkininkų 
dėka. O jų yra nemažas skaičius. 
Jie kukliai prisiminti proginiuo
se Dainavos leidiniuose.

į šių pasiaukojusių ir dosniųjų 
Dainavos geradarių gretas yra 
įsijungę ir LF bičiuliai: dr. Adol
fas ir Jadvyga Damušiai. kun. V. 
Dabušis, dr. P. Kisielius, dr. A. 
Razma, Br. Polikaitis, dr. K. 
Ambrozaitis, dr. P. Žemaitis, dr. 
J. Kazickas, dr. V. Majauskas, J. 
Urbonas, dr. V. Adomavičius, 
V. ir M. Petruliai ir kiti.

Bet neužtenka tiktai stovykla
vietę įsigyti, ją reikia išlaikyti ir 
gerinti. Ir džiugu, kad stovykla 
nenuskurdinta, bet joje matyti 
gerinimo progresas, vykstąs kar
tu su kylančiais gyvenimo reika- 
lavimafsr^Šiemet naujai išdažyti 
visi pastatai iš vidaus ir lauko. 
Balta spalva pakeista simpatinga 
šviesiai ruda.

Vadinamieji “Baltieji rūmai"
— dviejų aukštų pagrindinis pa
statas su apšildomais kambariais 
ir sale, dedikuotas stovyklos pra
dininkui - įkūrėjui dr. Adolfui 
Damušiui, dabar jau nebeteko 
“Baltųjų rūmų” vardo, bet tie
siog vadinami “Damušio na
mais".

Nauji stogai uždengti, įreng
tos gaisro apsaugos priemonės, 
metalinės durys, atsarginiai laip
tai, pertvarkyti vandentiekio ir 
sanitarijos įrengimai. Ežerėly 
pasirodę nepageidautini svečiai
- žolės bus vėl pašalinti, kad jo 
vasaros maloni atgaiva ir toliau 
liktų ypač jaunųjų stovyklautojų 
džiaugsmu. Stovyklos vadovybė 
nori iš naujo asfaltu išlieti kelius.

Buvęs Putnamo seselių name
lis (stovyklos kūrimosi pradžioje) 
dabar iš pagrindų pertvarkytas, 
į jį investuojant 14.000 dol. taip, 
kad jis per ištisus metus būtų pa
togus gy venamas butas ir raš
tinė. Dabar jame jau gy vena še
rifo padėjėjas, kaip stovyklos 
prievaizda-sargas. Tai, žinoma. 

prisidės prie stovykos apsaugoji
mo nuo vandalizmo.

Prie pagrindinio pastato pri
statytas prieangis, naujai išasfal
tuota šio pastato aplinka, o jo vi
duje, panaudojus griaunamų pa
statų kilimus Detroite, išklotos 
miegamųjų grindy s ir koridoriai.

Kryžių kalno giminių ir arti
mųjų atminimui pastatyti kry žiai 
ir Ateitininkų kryžius laukia at
naujinimo — konservavimo dar
bų. Norima tai padaryti dar prieš 
žiemą.

Jei stovykla ir ateity norės iš
likti populiaria ir mėgiama jauni
mo susibėgimo, fizinio ir dvasi
nio ugdymo institucija, jo gerini
mas, ir be griežtų Michigano 
valstijos stovyklų reikalavimų, 
turės kasmet didėti. Be aukos ir 
pasišventimo to nebus galima 
padaryti. *

Šiemet gal tiktai kaimo idilijos 
mylėtojai pasigedo karvių ryt
metinio baubimo, nes kelerius 
metus stovyklos dalis, naudoja
ma galvijų ganykloms, nebuvo 
išnuomota.

Stovykla pasipuošė nauja at
rakcija — Romo Kalantos pa
minklu, kuris buvo pašventintas 
per Dainavos metinę šventę. Pa
minklas pastatytas ant kalnelio 
tarp pagrindinio pastato ir val
gyklos, netoli nuo vėliavų stiebų 
ir ateitininkų kryžiaus, ežerėlio 
ir Rambyno kalno panoramoje. 
Aukuro formos akmeninis pede- 

stalas ir šešių pėdų nerūdijančio 
plieno plokščių kūrinys, vaiz- 
duojęs liepsnose paskendusi 
žmogaus siluetą, išskėstomis 
rankomis, sudarant simbolinį 
kryžiaus mostą, tartum šaukiantį 
“Laisvės Lietuvai", aukuro prie
kyje pritvirtinta metalinė lenta. 
Joje skaitome: “Romui Kalantai 
ir visiems žuvusioms už Lietu
vos laisvę”.

Per dvidešimt pėdų aukščio 
paminklo autorė-dail. Stasė 
Smalinskienė, ne tiktai supro
jektavo patį paminklą, bet ji pati 
daugiausia ir jo pastatymu rūpi
nosi, rinko aukas. Buvo surinkta 
arti trijų tūkstančių dol. Likusiai 
paminklo skolai — apie 500 dol. 
padengti, stovykloje susirinkę 
bičiuliai sudėjo 600 dol. Vadi
nas, šis paminklas, kaip ir Ame
rikos Laisvės statula, yra visų lie
tuvių kuklus, bet prasmingas 
prisiminimas tų, kurie nepabūgo 
gyvy bės aukų, kad Lietuva būtų 
laisva.

Tokioje aplinkumoje ir atosto
gaujančių nuotaikoje vyko fron
tininkų jubiliejinė stovykla, kuri 
buvo turtinga ir paskaitomis, ir 
pranešimais, diskusijomis bei 
pramogomis, bet kukli savo da
lyvių skaičiumi. Pradėjusi sto
vyklą tiktai su 31 dalyviu, ją 
užbaigė su 79. Tai mažiausia 
skaičiumi Amerikos - Kanados 
LFB stovykla.

Studijinėje savaitės dalyje pa
liesti įvairūs klausimai iš praei
ties, dabarties, mėginta žvelgti į 
mūsų išeivijos kultūrinę ir visuo
meninę veiklą, be kasrytmetinių 
turiningų kun. V. Dabušio pa
mokslų mišių metu, savaitės da
lyviai aktyviai dalyvavo visose 
paskaitose, pranešimuose, mi
nėjimuose ar pobūviuose.

Su dėmesiu išklausė: akt. Da- 
lilės Mackialienės iš Floridos pa
skaitą “Lietuvos teatras okupaci
jos metais”, rašyt. Apolinaro 
Bagdono iš Chicagos apie senąją 
lietuvių religiją, dr. Augustino 
Idzelio iš Clevelando “Išeivijos 
pristatymas Sovietų spaudoje. 
1985 - 86 m”., red. Juozas Bau
žys ir dr. K. Ambrozaitis prisi
minė Šalkauskio, Dovydaičio ir 
pirmojo Lietuvos savanorio Luk
šio gimimo šimtmetį ir 45 m. su
kaktį nud pirmųjų trėmimų į Si
birą; jaunas akademikas — Ame
rikos politikas Andrius Anužis iš 
Detroito kalbėjo tema "Jaunas 
politikas JAV’ politikoj”, Algi
mantas Gečys, JAV’ LB krašto 
valdybos pirm iš Philadelphijos 
žvelgė į ateitį tema "Lietuvių 
Bendruomenė 2010 metais", dr. 
Vytautas Vardys. Oklahomos po
litinių mokslų profesorius, skaitė 
ištrauką iš spaudai paruoštos 
knygos "Krikščionybė Lietuvoje 
1387 - 1987" apie katalikus ir ko-

į nukelta į 4 psi.)
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— Ukrainiečių kardinolui Lu- 
bachivskij neseniai lankantis 
Sidnėjuje, Australijoje, jo pager
bime dalyvavo taip pat ir vietos 
lietuviai. liavdinolui aukojant 
mišias ukrainiečių katalikų baž- 
nvčioje buvo skaitomos maldos 
už persetojanms tikinčiuosius 
komunistų valdomuose kraštuo
se. už Lietuvos tikinčiuosius 
m a 1 d ų pers kaitė prelatas But
kus. Po pamaldų Lietuvių Kata
likų Draugijos pirmininkas Vi- 
nevičius,lydimas tautiniais dra
bužiais pasipuoštįsių dviejų lie
tuvaičių įteikč ukrainiečiui kar
dinolui simbolinę dovanų— Lie
tuvos Kataliku Bažnyčios Kroni
kos knygųanglų kalba. Kardino
las Lubacbivskij šia proga šiltai 
atsiliepė apie lietuvius, nuo
širdžiai užjausdamas kenčiančios 
lietuvių tautos priespaudų.

— Septintasis teatro festivalis 
rengiamas 19?S6 lapkričio 2S - 30 
Chicagoje. Jaunimo Centre. 
■5620 So. Clareniont Avenue. 
JAV Kultūros* taryba tęstis alini 
vadovauti pakvietė Petrų Petru- 
tį. Rengimo komiteto nariai: 
\ anda Aleknienė. Simas 
Jokūbaitis Leonas Narbutis ir 
Vytautas Sun iškiš. Šiuo metu su
daromos kimi (sijos atskiriems fe
stivalio reikalams. Teatro festi
valio renginį ui talkina JA\ LB 
Vidurio Valia. rų apygardos valdy 
ba. kuriaiuclovauja Birute \ in- 
dašienė. Km gimo komitete apy 
gardos valdybai atstovauja Da
nutė Račiūnaitė. Visais teatro fe
stivalio reikalais prašoma kreip
tis j PetnjPfcTrutj. Margučio ra- 
dio adresu: 2615 \\ ėst Vist 
Street. Cliic-ago. II. 60629. tel. 
312 476-2242.

— Tėv. dr- Tomas Žiūraitis. 
OP, rugsėjo 13 - 14 dalyvaus 
rašytojo ir dailininko Pauliaus 
Jurkaus kūrybos šventėje, kuri 
vyks Kultūros Židiny, Brooklyn. 
N. Y. Rugsėjo 15 - 22 jis lankysis 
Toronte. Out., Kanadoje. Bus 
apsistojęs pas lietuvius pranciš
konus. Rugsėjo 22 - 27 lankysis 
Bayonne. NCJ. Į \Vashingtorp 
D. C., grįš rugsėjo 27 vakare.

— Lituanistinės Katedros po
kylis ir iškilmingas pinigų įteiki
mas universitetui bus spalio 4 
Jaunimo Centre.

— Iš Clev elando Lietuvos vy
čių 25-tos kuopos seime kaip de
legatai dalyvavo Vincas ir Mari
jona Gražuliai, Alvina Luiza. 
Nellie Arunski. Pranė Pranske- 
vičienė, Al ir Albina Wal lis. 
Seimo metu pranešta, kad cleve- 
landietis. Lietuvos vyčių 25-tos 
kuopos nary s Benius Karklius, 
mirusios žmonos Alice vardu į- 
steigė stipendijų fondų, įnešda- 
mas 25.000 dol.. už kuriuos gauti 
procentai Lūs skiriami lietu
viams studentams — studen
tėms.

— VVashirkgtono Balfo skyrius 
pradėjo naujus veiklos metus. į 
valdybą išrinkti šie asmenys: dr. 
Andrius Vytautas Valiūnas — 
pirmininkas, Audronė Pakštie
nė, Natalija Paramskienė, Dalia 
Butkienė, dr. Danutė Staknytė- 
HarmonJ revizijos komisijų iš
rinkti: Laima Platerienė, Aloy
zas Aidisir dr. Ramūnas Kondra- 
tas.

— Nauji Darbininko skaityto- 
jai:C. J Alcsomaitis, Eatontown, 
N.J., M.VC Molynas. Port Wa- 
shington. N. Y., V. Hasynic, 
Grayling, Nlich. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojams Naujiems skaityto
jams Darboininko prenumerata 
pirmiems metams tik 12 dol. At
naujinant— visiems 15 dol. me
tams.

Linas Kojelis, specialus patarėjas prie prezidento Reagano, 
kalba Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitėje Dainavoje. Už 
jo matosi prof. Vytautas Vardys. Nuotr. V. Maželio

AR NE PER DAUG?
atkelta iš 3 psl.

cobson, raginantis savo buvusį 
galanterijos krautuvės partnerį 
Harry Trumanų, pripažinti naujų 
paskelbtų Izraelio valstybę. 
Priėjimas prie aukščiausios va
dovybės visada buvo svarbiau
sias dalykas žydų išlikimui.

M. Kuropas pastebi: “Roose- 
velto laikais ir Trumano admini
stracijoje “žydų portfelis buvo 
David Niles rankose. Prie Ei- 
senhovverio jis perėjo pas Max- 
well Rabb. Prezidentas Kenne- 
dy turėjo Myer Feldman ir prie 
LBJ ta garbė teko patarėjui Har
ry McPherson. Nixono admi
nistracija turėjo Leonard Gar
iu ent. o Fordas paskyrė David 
Lissy. Prezidentas Carteris pasi
rinko Mark Siegel.

“Reagano Baltieji Rūmai pa
naikino specialų asistentų euro
piečių etniniams reikalams. 
Žydų ryšių pozicija, iš kitos 
pusės buvo pakelta į specialaus 
asistento pozicijų ir paskirtas 
Marshall Breger. Vėliau ryšių 
įstaiga buvo perorganizuota.

I

I LF Bičiuliai
i Dainavoje
. (atkelta iš 3 pslj

misarus Lietuvoje 1940 - 1941 
m. Lietuvoje, teis. Algimantas 
Gureckas iš VVashingtono, D. 
C., kalbėjo apie naujus posūkius 
lietuvių-lenkų santykiuose, gen. 
Lietuvos konsulas Chicago- 
j e Vaclovas Kleiza apie konsulo 
darbus ir rūpesčius, jauni- 
m o simpoziume dalyvavo adv. 

Daina Kojelytė iš Chicagos. adv. 
J. Kūraitė-Lasienė iš Toronto ir 
PLJ sųjungos pirm. Gintaras 
Gmšas iš Californijos gvildeno 
temų “Lietuvių jaunimo dalyva
vimas politiniame ir visuomeni
niame gyvenime”, prez. Reaga
no specialus asistentas Linas Ko
jelis kalbėjo tema “Dabartinė 
lietuvių darlM>txarkė VVashingto- 
ne”.

J. Kojelis, A. Raulinaitis, kun. 
V. Dabušis, dr. V. Majauskas, 
dr. Z. Brinkis, M. I^ankauskie- 
nė, J. Pabedinskas. I. Bublienė 
ir eilė kitų jungėsi į studijinę sa
vaitės dalį, jį papildydami, patik
slindami, išryškindami

f (Bus daugiau)

Breger buvo paaukštintas, o Li
nas Kojelis tapo specialiu asis
tentu ir ryšių reikalų direkto
rium. Max Green buvo paskirtas 
žydų reikalams. Mona Cheren 
buvo paskirta europiečių etnikų 
įstaigon. Abu jie — Amerikos 
žydai. Tai reiškia, kad 6 mil, 
Amerikos žydų ir apie 40 mil.,. 
Europos etnikų turi du Ameri
kos žydus, kaip ryšių valdinin
kus. Man rodos, vienai mažumos 
grupei to yra per daug. Tačiau, 
kaip atrodo, kitiems to dar nega
na".

M. Kuropas pabrėžia, kad jam 
ypač nepatinka kai kurių Ameri
kos žydų bandy mas užkirsti kelių 
kitoms mažumoms į Baltuosius 
Rūmus.

Jam nepatinka frazė “pabėgė
lių grupės” ir “suteptos antise-
mitizmo ”. Daugumas mūsų yra 
gimę Amerikoje ir mūsų organi
zacijos čia veikia įsteigtos daug 
anksčiau prieš daugelį žydų or
ganizacijų. Mums visai netinka 
“pabėgėlių etiketė. Pagal FBI, 
keturi iš septynių vidinio teroro 
veiksmų Amerikoje 1985 m. gali 
būti atsekti į žydų ekstremistų 
pėdsakus. Tai tačiau nereiškia, 
kad mes galime visus žydus va
dinti “sutepti terorizmo”, rašo 
Kuropas. Jis savo straipsnį baigia 
taip: “Come on. already. Genug 
ist genug”.

“The Jewish Week laikraštis 
rugpjūčio 1 d. korespondento 
Steve Lipman straipsniu panei
gia visus Jack Andersono užsi
puolimus. Baltųjų Rūmų žydų 
reikalams direktorius Max 
Green Andersono insinuacijų, 
kad L. Kojelis simpatizuojųs 
antisemitinėms grupėms, vadi
na skandalinga. Jis nurodo į fak
tų, kad Lino Kojelio tėvas buvęs 
nacių kalintas ir kankintas, ir kad 
pats Linas Kojelis dalyvavęs an- 
tinacinėje akcijoje Amerikoje.

— Jūrų skautininkų “Gran
dis" ruošia spalio 18 |X)bū\į 

Puota jūros dugne Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje.

Lietuvos vyčių vidurinių val
stijų apygardos suvažiavimas ir 
šventų vietų lankymas įvyks spa
lio 26 -28 Clevelande.

— “Ateities’ vakaras ruošia
mas lapkričio S Chicagos Jauni
mo Centro didžiojoje salėje.

VVORCESTER, MASS.

ŠAULIŲ EKSKURSIJA

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos suorganizuota ekskursija 
į Montrealį įvyko rugpjūčio 8 - 
10.

Penktadienio ry tų nuo Sv. Ka
zimiero parapijos bažnyčios 
išvažiavo pilnas autobusas. 
Žavėjomės pravažiuojama New 
Hampshire, Vermonto, o vėliau 
Kanados gamta. Buvo labai gra
žu ir pačiame Montrealio mies
te.

Vakare važiavome į Aužros 
Vartų lietuvių parapijos salę, kur 
mūsų laukė D. L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos šauliai ir šaulės. 
Pasitiko šaulių kuopos pirminin
kas Mylė, pakvietė visus į salę, 
kur šaulės laukė su puikiausia va
kariene.

J vaišes atsilankė ir parapi
jos kunigai. Sveikinimo žodį tarė 
kun. J. Aranauskas, D. L. K. 
Mindaugo šaulių kuopos pirm. 
Mylė. Jis įteikė mūsų kuopos 
pirm. g. š. Zenkui Kanados šau
lių rinktinės metraštį. Vilniaus 
šaulių rinktinės pirm. Siaučiulis 
kvietė visada palaikyti glaudes
nius ryšius. Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa pirm. g.š. A. Zen- 
kus trumpu žodžiu visiems pa
dėkojo. Kai kurios šaulės aplan
kė Marijos Nek. Prasidėjimo se
seles, kurių vienuolynas yra 
skersai gatvės nuo bažnyčios. 
Seselė Bonifacija maloniai 
priėmė.

Šeštadienio rytų 9 vai. jau bu
vome ant Mount Royal prie Šv. 
Juozapo šventovės. Broliukas 
vadovas supažindino su švento
ve ir steigėju broliu Andre, ku
ris šių šventovę įkūrė ir buvo pa
garsėjęs savo šventu gyvenimu 
ir stebuklingu gydymu. Brolis 
Andre mirė 1937 sausio 6, turė
damas 91 m. amžiaus. Popiežius 
Jonas Paulius II jį 1982 gegužės 
23 paskelbė palaimintuoju. 
Šventovėje ir aplink jų pilna pi
ligrimų.

Toliau vykstame lankydami 
Montrealį. Vadovė aiškina apie 
miestų ir įvykius, susijusius su 
juo.

HARTFORD, CONN.

Mūsų mirusieji
Paskutinių kelių mėnesių lai

kotarpyje Hartfordo lietuvių ko-
lonijų aplankė nelaukta mirtis. 
Ligos išvarginta kukli Žemaitijos 
dukra Julija Kirkutienė baigė 
šios žemės kelionę.

Netrukus pas jų nukeliavo Sta
sė Babaliauskienė iš Manchester 
ir Pranė Liudžiuvienė iš New 
Britain. Visos trys kolonijai buvo 
žinomos ir mielos.

Mirtis palietė ir du ankstesnės 
kartos veikėjus — Andrių Patec- 
kų 96 metų ir Matų Vengrauskų 
93 metų. Juodu daug pasidarba
vo lietuvių parapijos gyvenime.

Buvęs Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos mokytojas Jonas 
Bernotas mirė sulaukęs 91 me
tus. Jis buvo veiklus lietuvių ko
lonijos gyvenime ir nuolatinis 
Darbininko ir Draugo bendra
darbis.

Inž. Vladas Sarpalius 62 metų, 
rastas miręs savo bute.

Visiems gerai pažįstamas Al
girdas Pilvelis vos 57 metų ne
tikėtai mirė ligoninėje.

Gegužinė

Baigiantis vasarai paprastai 
ruošiamos pabaigtuvės. Ir čia, 
Hartforde visos lietuviškos orga
nizacijos bendrom jėgom ruošia 
Lietuvių dienų - gegužinę Eikš 
parke, E. Hartford rugsėjo 7 nuo 
12 iki 9 v. v. Tikimasi sulaukti 
svečių iš tolimesnių vietovių, 
nes šeimininkės ruošiasi visus 
gražiai sutikti ir pavaišinti. Šios 
gegužinės tikslas labai kilnus. 
Visas pelnas bus paskirtas lietu
viškiems reikalams. Gražus pa
vyzdys kitoms kolonijoms.

Ig. S-tis

Sekmadienio rytų dalyvavome 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje mišiose. Po mišių vėl šau
liai mindaugiečiai pakvietė į salę 
vaišėms. Užsimezgė naujos pa
žintys, atnaujintos ankstesnės. 
D. L. K. Mindaugo šaulių kuopos 
pirm. Mylė kviečia atvykti į jų 
kuopos 30 metų sukakties 
minėjimų. Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pirm. g. š.A. Zen- 
kus dėkojo už malonų priėmimų.

Ekskursijų organizavo kuopos 
pirm. g.š. A. Zenkus. Jam talki
no sekr. J. Miliauskienė.

Padėka ne tik mūsų, bet ir 
Jono Vanagaičio, Martyno Jan
kaus kuopų šauliams, viešnioms, 
svečiams, kurie važiavo kartu su 
mumis.

Padėka abiejų parapijų klebo
nams: kun. a. Mičiūnui, MIC, 
ir kun. A. Volungiui bei lietuvių 
radijo “Aušra” programos vedė
jui E. Meilui už ekskursijos rek
lamavimų,

TRUMPAI

Lietuvių Labdaros draugijos 
nariam pietūs nemokamai Mai
ronio Parke bus tiekiami rugsėjo 
28, sekmadienį, 1 vai. popiet.

Pietūs ir koncertas, rengiami 
Marijos Nek. Prasidėjimo sese
lių rėmėjų, įvyks spalio 5, sek-

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI

Aukos gautos 1986 m. liepos 
mėnesį:

1,000 dol. Dr. Vytautas ir An
tanina Karobliai, Ripley.OH (iš viso 
11,000 dol.); a.a. sūnaus Vido 
Klimaičio atminimui — Vytautas ir 
Julija Klimaičiai, HighiandHts., OH; 
a.a. dr. Antano Miliausko atminimui 
— Vytautas ir Julija Klimaičiai, 
Highland Hts., OH.

500 dol. A. a. Emilijos, Zuzanos, 
Blado, Kazio Liaukų ir pik.B. Šikerio 
atminimui — Justinas ir Elena Liau
kai, St. Petersburg Beach.FL (iš viso 
$1,050 dol.).

400 dol. Antanas Ragelis, Gulfport, 
FL (iš viso 1,000 dol.).

300 doL Vacys ir Stasė Urbonai, St. 
Petersburg Beach, FL (išviso $1,000 
dol.).

200 dol. Dr. Vytautas ir Genovaitė 
Musoniai, Oak Lawn, IL(iš viso 500 
doL).

100 dol. A. a. Jurgio Dragūnavi- 
čiaus atminimui — Algis Čepulis, 
Philadelphia, PA; a.a. Jurgio Dragū- 
navičiaus atminimui — Gediminas ir 
Darija Dragūnai, Philadelphia, PA; 
Eugenija Kezienė, Woodhaven, NY 
(iš viso 400 dol.); Alfonsas ir Ona Kin 
duriai, Gulfport, FL (išviso 1,230 
doL); Alfred ir Anita Orentai. Colum- 
bia, MD (iš viso 200 dol.);Raimundas 
ir Regina Ošlapai, Libertyville, IL; 
Vacius Prižgintas, Hollywood, CA (iš 
viso 700 dol.).

60 dol. Norwood, MA lietuvių 
apylinkės auka, per kun. Vincų 
Valkevičių.

50 dol. A. a. dr. Stasio Baublio at
minimui — Brigita Baublienė, 
Chicago, IL (iš viso 100 dol.); Anta
nas Bušmanas, Worcester, MA (iš 
viso 100 dol.); Albertas ir Genovaitė 
Cižauskai, Falls Church.VA (iš viso 
135 dol.); DIRSA — Kazlauskas Fane
rai Home, Worcester, MA, Paulius 
Gaučya, Madison, WI (ii viso 150 
dol.); dr. P. Jonikas, Riverside, IL (iš 
viso 125 dol.); Ona Raštikienė, 
Meiroee Park, IL (iš viso 70 dol.).

40 dol. Stefania Daukintis, Omaha, 
NE (iš viso 60 dol.).

35 dol. a.a. Peter ir Mary Jesuke- 
vičių atminimui — Mary Yesukevich, 
Hamden, CT.

30 doL Jurgis Damas, Naperville, 
IL (iš viso 50 dol.).

25 dol. Jurgis ir Danguolė Jurgu- 
čiai, Farmingnton Hills, MI (iš viso 
60 dol.); Anthony ir Helen Yakaitis, 
Franklin Square, N Y (ii viso 210 
dol).

20 dol. Jonas Pakalnis,Sr.. Grand 
Kapids, MI (iš viso 50 doU Matas ir 
Lida Šimanskiai, Cicero. IL (iš viso 
70 dol ).

madienį, 12:30 vai. Maironio 
Parke. Koncerto programų atliks 
solistė Rasa Krokytė iš Phila- 
delphijos ir pianistė Dalia Sa
kaitė iš New Yorko.

Lietuvių klubo metiniai pietūs 
ir šokiai įvyks spalio 18, šešta
dienį, 7 vai. vak. Lietuvių klube, 
67 Vemon g.

Lietuvos 
vyčių Naujosios Anglijos apygar
dos festivalis ir programa įvyks 
spalio 26, sekmadienį 12 vai.

Lietuvos vyčių 26-tos kuopos 
deimantinio jubiliejaus minėji
mas įvyks lapkričio 16, sekma
dienį, 1 vai. popiet Maironio 
Parke.

J. M.

— Vincas Natkevičius, buvęs 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius, literatūros kritikas, dau
giausia bendradarbiaujųs “Aidų 
žurnale, rašo monografijų apie a. 
a. dr. Jonų Grinių bei jo kūrybų. 
V. Natkevičius dėsto lietuvių 
kalbų Frankfurto universitete, 
\ Vokietijoje*

Chicagos Jaunimo Centro so
delyje esančio Laisvės kovų pa
minklo naująjį globos komitetų 
sudaro L Milkovaitis — pirmi
ninkas, E. Vindašienė— sekre
torė, K. Juškaitis — iždininkas, 
M. Babickienė— narė. Naujojo 
komiteto artimiausias uždavinys 
yra atnaujinti nuo liūčių ir vėjų 
gendantį paminklų.

10 dol. Peter Celkis, Chicago, IL; 
Petras Klimavičius, Worcester, MA; 
dr. Jonas ir Ramunė Račkauskai, 
Oak Lawn, IL; Magdalena Šermukš- 
nienė, VVorcester, MA (iš viso 35 dol.).

5 dol. Konstancija Buinevičienė, 
Palos Park, IL (iš viso 25 dol.); Vac
lovą Dėdinienė, VVorcester, MA (iš 
viso 25 dol.); Pranė Gailiūnienė, 
VVorcester, MA; Agota Norkevičienė, 
VVorcester, MA; J. J. Tamaševičius, 
Chicago, IL.

2 dol. Marcelė Pakeitienė, Chicago, 
IL.

Vokietijos lietuviai aukojo:

515 DM Vokietijos LB tarybos
nariai, per J. Lukošių;

200 DM J. Daniskis, Krefeld, 
Vokietija.

100 DM Antanas Banaitis, Miesau, 
Vokietija.

Pagal pasižadėjimus gauta:

3,000 dol. Dr. Jonas ir Dana Bilė- 
nai, Huptington, N Y (įmokėta 1,950 
dol.).

2,500 dol. Kęstutis A. Keblys, 
Baton Rouge, LA (įmokėta 2,500 
dol.).

500 dol. V incas Urbonas, Chicago, 
IL (įmokėta 550 dol.).

400 dol. Vitalis Švažas, Bellevue, 
WA (įmokėta 350 dol.).

60 dol. Frank ir Joanne VVojcicki, 
Severna Park, MD (įmokėta 60 dol.).

Aukų liepos mėnesi surinko:

JAV LB Cape Cod apylinkė, per 
Ireną Jansonienę 200 dol. (iš viso 
3,911 dol ); JAV LB Grand Rapids 
apylinkė, per Juozą Luką (iš viso 550 
dol.); JAV LB Providence apylinkė, 
per Aldoną Kairienę 25 dol ; JAV LB 
VVorcester apylinkė, per Stasį Rudj 
135 dol. (iš viso 3,440 dol ).

PLB Fondo vadovybe nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos kated 
ros rėmėjams ir prašom padėti už
baigti lėšų telkimo vajų iki š.m. 
rudens.

1986 m. liepos 31 d Lituanistikos 
katedros ižde buvo 525.469 29 dol 
Dar reikia surinkti 74,530.71 dol. Če 
kius prašome rašyti ir siųsti: Litu
anistikos katedra arba Lithua
nian World Community Founda
tion, 5620 S. Claremont Avenue. 
Chicago. IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijole Balrarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja
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LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos vyčių organizacijos 
450 narių suvažiavo į jos 73-čią 
seimų Allentowne, Pa., rugpjū
čio 7 - 10. Šeimininkavo Lietu
vos vyčių centro valdyba, o ren
gimo komiteto pirmininkė buvo 
garbės narė Elena Saulytė.

Seimas prasidėjo tautiniais 
lietuviškais drabužiais apsirė
džiusių narių eisena nuo Hiltono 
viešbučio, kuriame vyko pos
ėdžiai ir įvairi programa, į Allen- 
towno miesto rotušę (apie aštuo- 
nių miesto blokų nuotolis). Šiai 
eisenai pražygiuojant, buvo su
stabdytas miesto centre moto
rizuotas judėjimas, atvykus į 
miesto rotušę, iškilmėm vadova
vo Lehigh Valley kuopos pirmi
ninkas Albertas V. Klizas. Atida
romąją maldą sukalbėjo prel. Al
gimantas Bartkus, Romoje esan
čios lietuvių kolegijos rektorius. 
Allentowno miesto burmistras 
Joseph S. Dadonnaįteikė miesto 
raktus Lietuvos vyčių centro val
dybos pirmininkui Pranui Pe
trauskui ir Lietuvos vyčiams 
perskaitė proklamaciją, kurioje 
skelbė tą savaitę lietuvių savaite. 
Begiedant “Lietuva, tėvyne 
mūsų...”, virš miesto rotušės 
buvo iškelta Lietuvos vėliava, 
kuri ten pevėsavo visą savaitgalį.

Po vėliavos pakėlimo. Lietu
vos vyčiai buvo autobusais nu
vežti į Šv. Koterinos iš Siennos 
katedrą atidaromosiom mišiom. 
kurios buvo taip pat ir ką 
tik įvykusio Kunigų Vienybės 
seimo uždaromosios. Pagrindi
nis koncelebrantas buvo vysk. 
Paulius Baltakis. Mišių metu 
giedojo solistas Ben Aponavičius 
iš Allentovvno.

Atidaromoji seimo sesija vyko 
viešbutyje — susirinkusieji buvo 
pasveikinti seimo rengimo komi
teto pirmininkės. Sesiją atida
rant. maldos žodžius tarė centro 
valdybos dvasios vadas kun. 
Antanas Jurgelaitis. OP. Išklau
sius kelis sveikinimus, Lietuvos 
Krikščionybės jubiliejaus rengi
mo komiteto pirmininkas Jonas 
Kavaliūnas apibūdino jubiliejaus 
iškilmes 1987-tais metais, ypač 
planuojamą programą Romoje tų 
metų birželio mėnesį. Buvusi 
Lietuvos vyčių centro valdybos 
pirmininkė Loreta Stukienė įtei
kė J. Kavaliūnui vieną jubilie
jaus proga nukaldintų medalių. 
Organizacijos stovio pranešimą 
padarė centro valdybos pirmi
ninkas Pranas Petrauskas.

į prezidiumą buvo parinkti: 
pirmininku — Larry Janonis iš 
Xew Yorko, Algirdas Budreckis 
iš Bostono. MA. ir Pranė Petku- 
vienė iš Dayton. OH. Sekreto
riate pareigas atliko Mary Kin- 
čius ir Mary Juzėnas, abi iš Chi- 
cagos.

Kun. William VVolkovich (iš 
Massachusetts valstijos) pa
kalbėjo apie etniškumą. Seselė 
Marilyn Kuzmickus. Šv. Kazi
miero vienuolyno vienuolė 
kalbėjo apie Motinos Marijos 
Kaupaitės beatifikacijos bylą.

Vakare buvo suorganizuota 
autobusais ekskursija į “Nine 

Lietuvos vyčių seimo atidarymo posėdyje. Antroje eilėje matosi vysk. Paulius Baltakis,
OFM. Nuotr. D. Bulvičiūtės

Oaks Center”, kur įvyko lietu
viška vakaruška. Jai šeimininka
vo Anthracite 144-toji kuopa iš 
Schuylkill apskrities Pennsylva- 
nijos valstijoje, lydint Annai Kli
zas Wargo. Vakaruškos iškilusis 
momentas buvo 144-tos kuopos 
jaunučių (Marijos varpelių”) — 
26-ių lietuviukų nuo 4-ių iki 14- 
kos metų amžiaus - pasirodymas. 
Jaunučių globėjai Ritai Shevo- 
kaitei vadovaujant, jie atliko tau
tinių lietuviškų šokių bei dainų 
pynę. Vaikai taip pat įscenizavo 
“Dangus griūva” vaidinimėlį. Po 
programos geras lietuviškas or
kestras grojo tinkamą muziką šo
kiams. Orkestrui nutilus, per
traukos metu Anthracite kuopos 
dramos mylėtojai suvaidino se
noviškas lietuviškas vestuves, 
kurias aptarė Anna Klizas War- 
go. Tai buvo vestuvės iš tų dienų 
šio šimtmečio pradžioje, kai pir
mieji imigrantai pasiekė Anth
racite angliakasyklų rajoną, ir kai 
Shenandoah. Pa., buvo lietuvių 
imigrantų centru. Muzika buvo 
išgauta iš senos plokštelės, pa
dirbtos 1930 metais. Visiems va
karas praėjo smagiai.

Penktadienio sesija prasidėjo 
maldą. Išklausytas iždininkės 
Teresės Trainis pranešimas. Po 
to vyko patikėtinių pranešimas. 
“Lietuvos krikščionybės jubilie
jus — 600 metais — asmeniškas 
užsiangažavimas ar tikėjimo ka
tastrofa" buvo pranešimas se
kančių diskusijų tema. Šioms 
diskusijoms vadovavo kun. An
tanas Jurgelaitis ir prie jų pasise
kimo prisidėjo Nancy Pavvasaus- 
kas M i r o iš Bridgeport. CX, 
centro valdyboje einanti Lietu
viškų reikalų komiteto pirmi
ninkės pareigas. Sesija buvo 
baigta mišiomis viešbutyje.

Popietinei sesijai, kurios tema 
buvo lietuviška kultūra, vadova
vo Algirdas Budreckis. Gintaras 
Karosas iš Bostono, MA, parodė 
video filmą iš savo kelionės Lie
tuvoje. Joje buvo parodytos iš
traukos iš Vilniaus universiteto 
studentų gyvenimo, praeitos va
saros dainų festivalio bei kitų gy
venimiškų detalių.

Penktadienio vakaro kultūri
nę programą sudarė koncertas 
atliktas Philadelphijos vyrų Dai
nos vieneto, kuriam vadovavo 
Vytas Maciūnas. Akomponiatorė 
buvo Anelė Kaulinytė. solo atli
ko Rasa Krokytė. Gražių lietu
viškų tautinių dainų atlikimas 
buvo tikrai jaudinantis.

Šeštadienio ryto sesija buvo 
atidaryta malda. Buvęs centro 
valdybos pirmininkas dr. Jokū
bas Stukas kalbėjo apie 1987 me
tais įvyksiančią kelionę į Romą 
ir ragino visus Lietuvos vyčius 
joje dalyvauti.

Algirdas Budreckis įteikė 
žymenis kuopoms bei pavie
niams nariams, 1986 metais 
įvykdžiusiems gausingiausią 
naujų narių prirašymą. Lietuvių 
kolegijos Romoje rėkt orius 
mons. Al. Bartkus pranešė apie 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jų, kurio iškiliausias momentas 

bus arkivy skupo Jurgio Matulai
čio beatifikacija. Mons. Bartkus 
taip pat kalbėjo apie kolegijos 
reikalus ir padėkojo Lietuvos 
vyčiams ne tik už jų paramą, bet 
taip pat ir už tai, jog ši organiza
cija “adoptavo” Lietuvių kolegiją 
Romoje.

Vicepirmininkė jaunučių rei
kalams Marytė Leperaįteikė sei 
me dalyvavusiems jaunučiams 

žymenis ir kalbėjo apie planus 
nusiųsti vieną jaunutį į Australiją 
1988 metais, kai ten vyks Jauni
mo kongresas. Ji pranešė, kad 
viena Anthracite 144 kuopos na
rė — Pranė Raubienė — sutiko 
sušelpti vieną jaunutį šiai kelio- . 
nei.

Buvo išrinkta 1986 - 87 metų 
centro valdyba. Ją sudaro: pirm. 
Pranas Petrauskas (Syracuse, 
NY), vicepirm, Algirdas Budrec 
kis (Brockton, MA), vicepirm. 
Pranas Paterson (New Haven, 
CN), vicepirm. Marytė Lepera 
(Philadelphia, PA), sekretorė 
Mary Juzėnas (Chicago, IL), fi
nansų sekr. Mary Kober (River- 
head, N Y), iždininkė Teresė 
Trainis (Fairport, CX), patikėti
niai Vincent Gray (Cleveland, 
OH' ir Mary Kinčius (Chicago, 
IL), lietuviškų reikalų komiteto 
pirm. Evelyn Ozelis (Chicago, 
IL) —jai talkins Kazimieras Ya- 
nish ifScranton, PA), lietuviškų 
kultūrinių reik, k-to pirm. Regi
na Kot (Amsterdam, NY), sti
pendijų k-to pirm. Jonas Con- 
tons (Boston, MA)—jam talkins 
Gloria Dauchess (Pottsville, PA) 
ir sės. Regina Walls (Pittsburgh, 
PA), ritualo k-to pirm. Al Zakar- 
ka (Chicago, IL), liet, kalbos 
puoselėjimo k-to pirm. Apoloni
ja Ziaušienė (Amsterdam, NY), 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos koordinatorė Joan Ann 
Reinhart (Frackville, PA), ar
chyvų k-to pirm. Longinas Švel- 
nis (Boston, MA) ir visuomeni
nių reik, komiteto pirm. Anna 
Klizas Wargo. (St. C 1 a ir. PA).

Vakare įvykusiame uždaroma
jame bankete šeimininkavo Le
high Valley 63 kuopa. Programai 
vadovavo pirmininkas Albertas 
Klizas. Kun. Antanasjurgelaitis, 
OP. banketo metu buvo pakeltas 
į garbės narius. Buvęs stipendijų 
komitesto pirmininkas VVilliam 
Piacentini (Providence, RI) sti
pendijas įteikė užsitamavusiem 
lietuviam jaunuoliam bei jau
nuolėm “Friend of Lithuania“ 
žymuo buvo įteiktas Pennsylva- 
nijos kongresmanui Don Ritter. 
Kongresmanas Ritter, jau ket
virtą terminą išrinktas į JAV kon
gresą iš 15-to distrikto, turi 
mokslų doktoratą ir vienus me
tus gyveno Maskvoje kaip “ex- 
change” mokslininkas. Jis akty
viai reiškiasi žmogaus teisių bei 
laisvės srityje, reikalaudamas jų 
įgyvendinimo komunistų užval
dytuose kraštuose. Jis dirbo Hel
sinkio komisijoje ir ypatingai do
misi Lietuvos klausimu. Jis žy
menį nuoširdžiai priėmė ir 
trumpai apibūdino savo veiklos 
gaires.

Kanauninkas Mykolas Vaitkus, rašytojas, poilsiauja gamtoje. 
Nuotrauka daryta apie 1965 metus.

NAUJAS RAŠYTOJO KAN.
MYKOLO VAITKAUS KŪRINYS

Rašytojas kanauninkas My ko
las Vaitkus ilgai gyveno Ameri
koje ir čia. Pro\ idence, R.L. jis 
mirė 1973 gegužės 20 d. (Bu\o 
gimęs 1883 spalio 27 Gargžduo-

Jo kūryba gana gausi. Parašė 
įvairiausių knygų — poezijos, 
dramų, apysakų, romanų. Taip 
pat parašė ir įdomius savo ilgo 
gyvenimo prisiminimus.

Pokario metais, gy vendamas 
Vokietijoje, jis parašė apysaką 
“Gaidžio pulkininko kelionė’ . 
Dar neišaiškinta, kam ir kada jis 
tą rankraštį įteikė. Tada buvo 
daug kraustymosi. Rankraštis 
pateko pas Aleksandrą Merkelį, 
kuris tuo metu rengėsi kelionei

Seimo uždaromosios mišios 
buvo aukojamos Packer Memo- 
rial koplyčioje Lehigh universi
teto patalpose Bethlehern, PA. 
Šioje koplyčioje įvairių tikėjimų 
asmenys atlieka savo religines 
apeigas, o pats universitetas 
žinomas kaip turįs vieną geriau
sių inžinerijos fakultetų JV-ėse. 
Vysk. Baltakis buvo pagrindinis 
mišių koncelebrantas. Jis mišių 
metu įteikė 4-tą laipsnį užsitar
navusiems nariams. Po mišių 
įvyko atsisveikinimo pietūs 
Hiltono viešbutyje ir visi nariai 
bei svečiai išvyko į namus su 
linksmai praėjusio seimo prisi
minimais.

74 Lietuvos vyčių seimas bus 
rengiamas Kansas City, Kansas 
valstijoje.

Anna Klizas VVargo 
vertė: Aleksandras 

Pakalniškis, Jr. 

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) įskaito visas 
susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistlę, įvairias 
ekskursijas ir daug kitų priedų.

Kelionės dalyviams bus parūpinami bilietai į specia
lius naujametinius ^spektaklius Operos ir baleto teatre 
arba Filharmonijoje.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Kainos:

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

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

į Ameriką. Šis gi rankraštį įdėjo 
į savo archyvinę dėžę ir jį užmi
ršo. Prieš keletą metų surado jį, 
o jo žmona gražiai perrašė 
mašinėle.

Aleksandras Merkelis, rašyto
jas, yra parašęs stambias mono
grafijas apie Vaižgantą ir apie 
prezidentą Smetoną. Abi knygos 
jau senokai išleistos. Prieš kurį 

laiką jis baigė monografiją apie 
mūsų himno autorių Vincą Ku
dirką ir ieško leidėjo. Dabar gi 
renka medžiagą apie Vydūną.

Aleksandras Merkelis gyvena 
Great Necke, L.I. Dėl silpnos 
sveikatos jis beveik neišeina iš 
namų. Žmones pasiekia laiškais. 
Rašto reikalais koresponduojant 
su P. Jurkum, ir paaiškėjo, kad 
jis turi dar niekur nespausdintą 
kan. M. Vaitkaus rankraštį. Pa
prašius jį mielai perleido Darbi
ninko redakcijai.

Rankraštis jau pasiekė Darbi
ninko redakciją, kuri iš savo 
pusės nuoširdžiai dėkoja Alek
sandrui Merkeliui už kūrinio iš
saugojimą ir jo perleidimą spaus
dinti Darbininke. Taip pat dė
koja žmonai už perrašymą 
mašinėle.

Naujas, dar niekur neskelbtas 
kan. Mykolo Vaitkaus veikalas 
bus greitai spausdinamas Darbi
ninko atkarpoje — trečiame pus
lapyje.

— Čiurlionio Ansamblio kon
certas įvyks Chicagos Jaunimo 
Centre rugsėjo 20. Rengia Mar
gutis“.

— “Draugo banketas vyks 
rugsėjo 28 Martinicjue restorano 
salėje.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas ir Antano Olio 
atmintinis pagerbimas bus spalio 
18 Lietuvių Tautiniuose namuo
se Chicagoje.

— Lietuvių Fondo metinis ba- 
Jius Chicagoje įvyks spalio 25 
Jaunimo Centre. Dalyvaus akto
rius - humoristas Vitalis Žukaus
kas. ,

— “Vilties” žurnalo metinis 
pobūvis Denver, Colorado, šie
met įvyks rugsėjo 27. Dėl plates
nių informacijų skambinti Vy
tautui Beliajui, 839 - 1589. V. 
Beliajus šį žurnalą leidžia jau 40 
metų su viršum. Šio renginio 
programos metu pasirodys įvai
rių tautybių tautinių šokių 
grupės, bet numatomi ir bendri 
šokiai visiems svečiams.

— JAV’ LB Socialinių reikalų 
tarybos pięm. Danguolei Valen- 
tinaitei pasiūlius, krašto valdy
bos buvo patvirtinti Socialinių 
reikalų tarybos nariais: Korneli
jus Jazbutis, dr. Ferdinandas 
Kaunas, dr. Petras Kisielius, 
Gražina Micevičiūtė, Leonas 
Narbutis, dr. Antanas Razina, 
Jr., Kęstutis Žukas. Socialinių 
reikalų aktyviausias skyrius vei
kia Chicagoje, kur įsigyta nuosa
vos patalpos — seklyčia. Daug 
vilčių teikia neperseniausiai 
įsikūrę skyriai New Yorke, Phi- 
ladelphijoje, Los Angeles ir ki
tur.

— PLB valdyba leidžia regu
liariai ir laiku kiekvieną mėnesį 
išeinantį žurnalą “Pasaulio Lie
tuvį ”. Tai leidinys Bendruo
menės minčiai ir gyvenimui. 
Jame yra daug įdomių žinių ir 
straipsnių iš viso pasaulio lietu
vių gyvenimo. “Pasaulio Lie
tuvį” jau daug metų rūpestingai 
redaguoja buvęs PLB pirminin
kas ir dabartinis redaktorius Bro
nius Nainys su redakcijos talki
ninkais Romu Kasparu ir Gyčiu 
Liulevičium. Sporto skyrių tvar
ko redaktorius V. Grybauskas, o 
Pasaulio lietuvių jaunimo skyrių 
redaguoja Rita Bureikaitė.

— Rašytojo Alfonso Tyruolio 
- Šešplaukio knygos Lietuva pa
saulinėje literatūroje' sutiktu
ves rengia Chicagos ateitininkai 
sendraugiai spalio 3 Jaunimo 
Centro kavinėje.

— D. Britanijos Lietuvių Są
jungos kultūros komisijos pirmi
ninke pakviesta ir darbą pradėjo 
muzikė^bei solistė Vida Gaspa- 
rienė. Nottinghame vadovaujan
ti “Gintaro“ chorui. Ji yra 
pasižymėjusi kultūrininkė, daly
vaujanti kultūriniuose DELS 
renginiuose, skautiškoje veiklo
je.

— Pagal surašytus “Litua- 
nus” fundacijos inkorporacijos 
dokumentus. JAV LB krašto val
dyba tvirtina “Lituanus žurnalo 
direktoriato sudėtį, o JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas r\ 
officio įeina į direktoriatą. Šiais 
metais krašto valdybai artimai 
bendradarbiaujant su žurnalo 
administratorium Jonu Kučėnu. 
į žurnalo direktoriatą 1986 -1987 
metų laikotarpiui buvo patvir
tinti Antanas Dundzila. dr. An
tanas Klimas, dr Tomas Retnei- 
kis. dr. Mindaugas \\ gantas ir 
Arvydas Tamulis.

— Simpoziumas: Tradicijų 
kūryba: išlaikymas ir atnaujini
mas liaudies kultūrose latsių ir 
lietuvių kolonijose Illinois įv\ ks 
lapkričio 7-8 Chicagoje. Dr 
Paul universitete. Sis simpoziu
mas yra remiamas Illinois llu 
mamties Council. Dalyvaus 
prof. Marija Gimbutienė, pro! 
Bronius \ aškrhs bei lat\ tų atsto
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BATUNo tarybos nariai. Iš k. Gintė Damušytė, estas Heino 
Ainso — pirmininkas, su vasaros stažistais — Aldona Mar- 
chertaite, dirbusia Lietuviu Informacijos Centre, iš Indija- 
nos, ir latviu Albert Motivens iš VV ashingtono.

Nuotr. D. Bulvičiūtės

RELIGINĖS ŠALPOS SUKAKTIS

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa jau 25-eri metai organizuo
ja stiprią paramą kenčiančiai ir 
kovojančiai lietuvai malda, lėšo
mis, propaganda. Minint šią su
kaktį, Religinės Šalpos valdyba 
ir direktoriai nutarė ta proga 
pagerbti savo kūrėjus: vysk. V. 
Brizgį >r prel. J. Balkūną spalio 
25, šeštadienį. Šv. Patriko kate
droje New Yorke iškilmingos 
mišios 5:30 vai. popiet. Po mišių 
iškilmingas renginys New Yorko 
Waldorf Astoria viešbuty.

Mišiose sutiko dalyvauti geras 
lietuvių bičiulis Chicagos kardi
nolas J. Bemardin, Oklahomos 
arkivyskupas C. Salatka, išeivi
jos lietuvių vyskupas P. Baltakis, 
vysk. V. Brizgys. Pritaikytą pa
mokslą ta proga sutiko pasakyti

JAV episkopato sekretorius tarp
tautiniams reikalams kun. J. 
Bryan Hehir. Mišiose laukiama 
bent 1000 vien kitataučių daly
vių.

Po mišių Waldorf Astoria vieš 
būtyje numatytas iškilmingas 
renginys 270 svečių. Gal daly
vaus ir viceprezidentas Bush. 
Vakarui vadovaus Queens Colle- 
ge profesorius, žymus sovietolo- 
gas, geras lietuvių bičiulis dr. 
Thomas Bird. Laukiama daug ki
tų garbingų svečių bei viešnių.

Rengėjai kviečia užsisakyti 
stalą 10 asmenų, aukojant 1000 
dol. Vienos vietos kaina 125 dol. 
Pusę kainos už vieną vietą ar už 
visą stalą galima nurašyti nuo 
JAV mokesčių.

Rengėjai, norėdami visų pa
vardes atspausdinti minėto vaka
ro programoje, kviečia užsaky
mus kuo greičiau siųsti, čekius 
išrašant “Lithuanian Catholic 
Religious Aid” vardu. Adresas: 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Rengimo komiteto pirminin
kas ir vicepirmininkė yra dr. 
Juozas ir Aleksandra Kazickai.

NAUJAS “BRIDGES” NUMERIS

BATUNO DVIDEŠIMTMETIS
New Yorke 1966 metais įsi

steigė lietuvių, latvių ir estų or
ganizacija prie Jungtinių Tautų 
ir pasivadino BATUNo vardu. 
Jau dvidešimt metų ši organiza
cija kelia pabaltiečių rūpesčius 
Jungtinių Tautų forumuose ne 
tik New Yorke. bet ir Ženevoje 
bei Europos užsienio reikalų mi
nisterijose.

Rugpjūčio 19 - 20 pabaltiečių 
jaunimo kongreso dalyviai iš 
Long Island. vadovaujant ir fi
nansiškai remiant BATUNo ta
rybai. aplankė apie 20 Jungtinių 
Tautų misijų. Pasimatymo metu 
buvo įteiktas BATUNo specialiai 
paruoštas memorandumas šei
mos išsiskyrimo klausimu. Į me
morandumų buvo įtrauktos šios 
lietuvių bylos: Balio Gajausko, 
Vytauto Skuodžio, dr. Algirdo 
Statkevičiaus ir Marijos Jurgu- 
tienės. Visi jie turi giminių JAV- 
bėse, bet jiems neleidžiama pas 
juos išvykti.

Šio memorandumo paruošia

mąją medžiagą bei dokumenta
ciją paruošė PLJS stažistė Rūta 
Stroputė iš Chicagos. ji dirbo 
BATU Ne kelias savaites šią vasa
rą. Taip pat ir latvis Albert Mo- 
tivans iš \Vashingtono. Motivans 
dirbo kaip BATUNo ir Lietuvių 
Informacijos Centro stažistas ir 
atliko didelę darbo dalį, besi
ruošiant lankyti misijas prie 
Jungtinių Tautų. Jis skambino 
ambasadoriams, lankytojams su
rašė gaires, apipavidalino visą 
medžiagą. Jis šešias savaites taip 
pat dirbo Lietuvių Informacijos 
Centre, kur surinko ir į kompiu
terį pervedė pabaltiečių sąžinės 
kalinių duomenis.

Per BATUNo eiles perėjo ne
mažai New Yorko lietuvių. BA- 
TUNui pirmiausia pirmininkavo 
lietuvis prel. Jonas Balkūnas. Ir 
Kęstutis Miklas pirmininku 
buvo ilgus metus. Abu aktyviai 
tvarkė BATUNo reikalus ir BA
TUNo istorijoj paliko gerą vardą.

Šių metų lietuvių valdybą su-

daro jaunesniosios kartos veikė
jai: direktoriai — Lietuvių Infor
macijos Centro vedėja Gintė 
Damušytė, Tautos fondo ir kul
tūros Židinio teisinis patarėjas 
Marius Jakulis-Jason, BATUNo 
žiniaraščio redaktorė Ina Neva- 
zelskytė; nariai — Lietuvos 
vyčių veikėja Dalia Bulvičiūtė, 
New Yorko Lietuvių Jaunimo są
jungos skyriaus vicepirmininkė 
Janė'Sirusaitė, Apreiškimo para
pijos vikaras kun. Danielius Sta- 
niškis, revizorė — Lito bendro
vės pareigūnė ir New Yorko LJS 
skyriaus iždininkė Indrė Bis- 
kytė.

Dvidešimtmečio proga BA- 
TUNas rengia iškilmingą pri
ėmimą - banketą rugsėjo 12, 
penktadienį. Jungtinėse Tauto
se. Atgaiva — 7 v.v. Jungtinių 
Tautų diplomatų šauniame vai 
gomajame, vakarienė — 8 v.v. 
Vienos vietos kaina — 100 dol. 
Bilietus galima užsisakyti per 
BATUNo įstaigą skambinant 212 
828 - 2237.

“Bridges — mėnesinis laik
raštis anglų kalba, bet lietuviško
mis temomis. Ką tik iš spaudos 
išėjo liepos - rugpjūčio mėn. nu
meris. Gausu medžiagos įvai
riais klausimais.

Demie Jonaitis rašo “žaizdos 
ir krašto dvasia” — rusų siekimai 
išrauti tautinę dvasią ir žmonių 
pasipriešinimas. Dr. Elona Ma- 
rijošiūtė Vaišnienė rašo apie 
emigrantus: “Lietuvis ir krašto 
džentelmenai . Apie istorijos 
klastojimą Sovietų Sąjungoje 
rašo Kęstutis Girnius. Dr. J. Ba
lys trumpame straipsnely užsi
mena kaip pagonys lietuviai 
mylėjo savo žemę. Tim Hadac 
rašo: “Ar Kremliaus ateistams 
patinka humaniškumas?”

Dr. Jonas Dunčia pateikia iš
samų reportažą ir tekstu ir ilius
tracijomis apie maldos dieną 
Czestochowos šventovėje. Al
bertas Cižauskas tęsia religijos 
politikos apžvalgą “Pradžioje 
buvo žodis”, apžvelgiant lietu
vių imigrantų gyvenimą, prisi
menamos lietuviškų laikraščių 
sukaktys, apie “Darbininką” 
rašo Lilė Milukienė, apie “Vie
nybę”— Vytautas Sirvydas, apie 
“Draugą” žinios paimtos iš Lie
tuvių Enciklopedijos.

Recenzuojama knyga “Soviet

seimas.
Palaikomas pastovus skyrius 

— lietuviškų valgių receptai. Sis 
numeris baigiamas Alberto 
Čižausko straipsniu apie ryšius 
su okupuota Lietuva.

“Bridges” redaguoija Demie 
Jonaitienė, leidžia JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Administrato
rius Tėv. Petras Baniūnas. Me
tinė prenumerata 8 dol. Admi
nistracijos adresas: 341 High
land Blvd., Brooklyun, N.Y. 
11207. Redaktorės adresas: 79 - 
18 Park Lane South, VVoodha- 
ven, N.Y. 11421.

VERTINGI LEIDINIAI

Broniaus Kviklio monumenfe. 
lūs veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 30 
dol., Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust

ruoti, įrišti į kietus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerama popieriuje, įrišta 
į kietus viršelius. I, II, III, IV 
tomas kainuoja po 15 dol., V to
mas — 16 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aldai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

DEXTER PARK O PHARMACY B
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVĖ NlE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

296-4130
Spauda yra pats svarbiau

sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVA
15 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino. A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas. 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

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

Kviečiame New Yorko ir apy
linkės lietuvius pagerbti BATU- 
Ną ir savo dalyvavimu paremti 
jo kilnius darbus, nes jis gina Pa
baltijo interesus tarptautiniuose 
forumuose.

(gd)

Evidence in North American 
Courts”. Informuojama apie 
Cemobilio ir Ignalinos jėgaines. 
Paminima Vytauto Kernagio 
muzikinė veikla. Apie kredito 
unijas rašo Algirdas Šilbajoris. 
Prisimenamas Lietuvos vyčių

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

Agronomes 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 aol.

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

Numeris, gatve .....................................................................................

Miestai. valstija. Zip ...........................................................................

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26- sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

15 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

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

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzie. 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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS. 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumerata 1986 metam

Vardas Ir pavardė ................................. ..............................

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

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

Siunčiu už prenumerata $............
Už kalendorių $...........
Spardai paremti 1............

tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklvn, 
N.Y. 11207.

Pranešant adreso pasikeiti
mą, n e už m irškit pridėti ir senąjį 
adresą.

“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
tus oje ir išeivijoje. Žurnalą reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 8 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Bnx>klyn, N.Y. 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietuviškai neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems

Centras: 86 - 01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite

Aktyvas: 55 milijonai dolerių.

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

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

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius |>atamavimu8.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Išskyrus penktadieniais ikttiRf.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

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



PAS1RUOSIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SVKAKCLA?

TARPTAUTINĖ JUODOJO 
KASPINO DIENA

Tokiu pavadinimu skelbėsi 
demonstracijos, įvykusios rug
pjūčio 23, šeštadienį, prie Jung
tinių Tautų Manhattane. Nors 
demonstracijos yra nustojusios 
savo politinio efektyvumo, šis at
vejis buvo išskirtinas, išskirtinas 
tuo, kad du JAV kongreso atsto
vai ir vienas senatorius skelbė 
Molotovo-Ribbentropo sutarties 
esmę amerikiečiams, kurių dau
guma nežino, kad ne vien naciai 
pradėjo antrąjį pasaulinį karą, 
bet ir sovietai kartu. Tokia buvo 
šių demonstracijų paskirtis — 
parodyti nacių ir sovietų mora
linę tapatybę.

Demonstracijos prasidėjo pu
sę dvyliktos rytą ir tęsėsi valan
dą. Jos sutraukė apie 150 žmo
nių. Buvo ir viešosios spaudos 
atstovų. Daugiausia dalyvavo 
ukrainiečių ir lenkų, nors buvo 
ir daug estų ir latvių. Lietuvių 
beveik nebuvo, nors vienas vy
resnės kartos atstovas atsinešė 
lietuvišką vėliavą.

Senatorius Alfonse D’Amato 
apibūdino Ribbentropo—Molo
tovo sutartį ir nupiešė Sovietų 
Sąjungos portretą, pristatyda
mas publikai kelis asmenis, 
kalėjusius sovietų koncentraci
jos lageriuose.

Po to kalbėjo kongreso atsto
vas Bill Green. kuris teigė, kad 
Ribbentropo — Molotovo sutar
tis sukūrė pokarinę situaciją Eu
ropoje. Si situacija iš esmės ne
teisinga ir turi būti pašalinta.

Toliau kalbėjo kongreso atsto-

vas Ben Gilman, kuris teigė, kad 
pastaruoju laiku Sovietų Sąjun
goje įkalintų religinių aktyvistų 
yra keturis kartus padaugėjęs.

Kalbėjo ir ukrainiečių Jauni
mo Sąjungos prezidentas L o - 
zinski, primindamas, kad jau 38 
metus kali Juri Shukevič, suim
tas 15 metų amžiaus; kali vien 
dėl to, kad jo tėvas buvo genero
las ir vadovavo antisovietiškai

nusistačiusiems kariams.
Per vertėją prabilo ukrainietis 

Nikolai Mokov, pabėgęs iš sovie
tinės kariuomenės Afganistane. 
Jis liudijo apie sovietų tikruosius 
darbus, kurie viešumoje yra 
nuslėpti.

Programą baigė lietuviams pa
žįstamas afganas Habib May ar, 
kuris teigia, kad afganų laisvės 
kovotojai kovoja ne tik dėl savo 
laisvės, bet drauge ir dėl visos 
žmonijos.

Jaunimo Sąjungos 
korespondentas

MIRĖ KUN. KAZIMIERAS GEČYS
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Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vienuolijos nauja vadovybė. Iš k. sės. Geraldina Neveraitė 
— 3-oji patarėja, sės. Verną Cikevičiūtė — 2-oji patarėja, sės. M. Rūta Daugininkaitė 
_ generole, sės. M. Mercedes Petkūnaitė — 1-oji patarėja, sės. M. Amadeus Barkaus- 
kaitė — 4-toji patarėja. Nuotr. Bauman

PRIEŠ 30 METŲ

Knygų lentynoje stovi įsitvir
tinę trys gražūs tomai — Henri
ko Sienkievičiaus “Kryžiuočiai”. 
Tai romanas, kuris vaizduoja 
anuos senus laikus, Žalgirio kau
tynes, Jogailos ir Vytauto ga
dynę. Originalas parašytas lenkų 
kalba praeitame amžiuje, kada 
lenkų rašytojai mėgo sau temas 
imti iš Lietuvos istorijos.

Kai iš lentynos iškėlęs pavar
tai, nustembi, kad šis trijų tomų 
romanas, arba apysaka, kaip rašo 
pats autorius, lietuviškame ver
time išleistas prieš 30 metų 
Brooklyne. Knygą iš lenkų kal
bos išvertė Kazys Jankūnas, o 
spaudė pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Ir jau praėjo 30 
metų'

Knygos atskirų tomų dar turi 
Darbininko ir Kario administra
cijos. Pardavinėjama labai pigia 
kaina — 3 dol. vienas tomas. O 
ją vertą paskaityti ir nukeliauti į 
didelę praeitį.

Kun. dr. Kazimieras Gečys, 
buvęs Fordhamo universiteto. 
Bron.v. N.Y., profesorius, liepos 
15 mirė Baltstogėje. Lenkijoje.

Velionis buvo gimęs 19(X) va
sario 22 Miškiškės km., netoli 
Molėtų. 1913 Vilniuje baigė lie
tuvišką dviklasę. 1916- 18 dirbo 
Vilniuje Lietuvių Komitete nu- 
kentėjusiems nuo karo šelpti ir 
buvo “Tėvynės Sargo administ
ratorius.

1918 įstojo į V ilniaus kunigų 
seminariją. Arkivysk. J. Matulai
tis. pastebėjęs klieriko Kazimie
ro gabumus. 1921 pasiuntė jį 
studijuoti į Stepono Batoro uni
versitetą Vilniuje. Baigus teolo
gines studijas. 1925 arkivysk. J. 
Matulaitis Vilniaus katedroje jį 
įšventino kunigu.

Kun. Kazimieras tęsė studijas 
universitete, tuo pačiu metu 
mokytojaudamas ir kapelionau- 
damas įvairiose lenkų valsty
binėse gimnazijose ir mokytojų 
seminarijoje. 1928 gavo teologi
jos magistro laipsnį, o 1935 — 
doktoratą, parašęs lenkų kalba 
disertaciją: “Blaivybės draugijos 
žemaičių vyskupijoje 1858 - 
1864 . Susidomėjęs vysk. M. 
V alančiaus veikla. 1938 parašė 
“Valančiaus santykiai su rusų 
valdžia . Gaila, kad šis veikalas 
liko neatspausdintas, o 420 psl. 
rankraštis yra žuvęs.

Bolševikams užėmus Lietuvą 
ir Vilnių, komunistai kun. Kazi
mierą uždarė į kalėjimą, kuria
me jam neilgai teko būti. Drau
gų padedamas, iš kalėjimo 
pabėgo ir. prie Kretingos 
perėjęs Vokietijos sieną, apsigy
veno Berlyne. Iš ten išvyko į 
Ispaniją. 1941 atvyko į JAV.

Porą metų talkino lietuviškose 
parapijose Pennsylv anijoje. o 
vėliau persikėlė į Nevv Yorką. 
Gia kapelionavo ligoninėje ir 
lankė Fordhamo universitetą. Jį 
baigė ir filosofijos studijas apvai
nikavo doktoratu už disertaciją 
“Pagrindinės sovietų piliečių 
teisės . (1952h Nuo to laiko jo

mokslinės pastangos buvo nu
kreiptos į sovietinės sistemos 
atskleidimą laisvajam pasauliui.

Fordhamo universitete profe
soriavo nuo 1957 iki 1967. Uni
versitetas išleido dvi jo apie so
vietus parašytas knygas: "Du pa
sauliai ir “Šešėlis ir esmė . Be 
to, jo rašiniai buvo spausdinami 
įvairiuose tarptautiniuose žurna
luose ir "Catholic Encyclopedia 
for School and Home . Šalia so- 
vietologinių studijų parašė ir iš
leido veikalą “Katalikiškoji Lie
tuva" (,1046).

Išėjęs pensijon, kun. Kazi
mieras kurį laiką keliavo apsisto
damas Romoje ir Medeline, Ko
lumbijoje. Kiek pagyvenęs Put- 
naipe, Conn., išvyko Lenkijon, 
kur ir užbaigė savo žemišką ke
lionę.

V.Z.

Kasos sky riuose 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 apribojimą bet už 1(X)O 
dol. ar didesnį sąskaitos balansą 
Kasa moka 5.5 proc. palūkanų, 
((ekiu rašymo sąskaitos atidary
mo sąly gos labai paprastos — 
reikia būti Kasos nariu ir su
mokėti už čekių knygutes, kurias 
galima užsisaky ti pagal pageida
vimą. Kiekvieno mėnesio gale 
nemokamai atsiunčiama išrašy tų 
čekių apyskaita ir suteikiami 
įvairūs papildomi patarnavimai 
už minimalinę kainą. Apie deta
les patariama teirautis Kasos 
įstaigose.

PIRMASIS LIETUVIS NEW YORKE
Pirmasis lietuvis New Yorke 

buvo Alexander Carolus Curtius 
- Aleksandras Karolis Kuršius. 
Jis buvo gydytojas ir mokytojas, 
pirmasis lotynų mokyklos rekto
rius Nevv Yorke.

Jis į Nevv York, kuris tada va
dinosi Nevv Amsterdam. atvyko 
1659 pavasarį ir jau liepos 4 da
lyvavo miesto valdybos posėdy
je. Jis čia vertėsi gydytojo prak
tika ir buvo mokytojas bei lotynų 
mokyklos rektorius.

Iš Nevv Yorko išvyko 1661 lie
pos mėn. Grįžo į Olandiją, kur 
Leideno universitete dar studi
javo mediciną ir apgynė diserta
ciją daktaro laipsniui gauti.

Dr. Vaclovo Paprocko ir dr. 
Stasio Budrio (abu jau mirę) ini-

ciatyva buvo surasta jo disertaci
ja, išversta į anglų ir lietuvių kal
bas. Buvo surinktos žinios ir apie 
jo gyvenimą. Daugiausia čia 
triūsė dr. V. Paprockas, tuo rei
kalu tiesiog sirgęs. Taip 1967 
Chicagoje Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga išleido šių 
dviejų daktarų suredaguotą kny
gelę apie dr. Aleksandrą Kuršių. 
Išleista gražiai ir patraukliai, 
įdomi ir visiems gydytojams, nes 
ten galės susipažinti su ano meto 
disertacijų stiliumi ir įvairiom 
pažiūrom į mediciną. Knygelė į- 
domi ir šiaip žmonėms, nes joje 
atskleista daug praeities.

Knygelė vadinasi “Dr. Alex- 
ander Carolus Cursius - C u r- 
t ius”. Ji gaunama Darbininko 

administracijoje. Kaina 2 dol.

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.

PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ DIENA

72-oji metinė lietuvių diena 
rugpjūčio 17 buvo s u rengta 
Rocky Glen parke, Moosic, PA. 
Prie jos surengimo ir pravedimo 
prisidėjo Pittston, PA, 143 bei 
Schuylkill apskrities Pennsyl- 
vannijoje 144 Lietuvos vyčių 
kuopos Lietuvių dienos rengimo 
komiteto pirmininku buvo Jack 
Josephiš Frackville, PA. Dienos 
pelnas bus persiunčiamas Lietu
vių kolegijai Romoje.

Atidaromosios mišios buvo 
koncelebruotos lietuvių kunigų. 
Paminėta Lietuvių Katalikų Su
sivienijimo 100 metų gyvavimo 
sukaktis. Koncelebrantai buvo 
vysk. Paulius Baltakis, mons. 
Pranas Yashkas, mons. Algiman
tas Bartkus, mons. Antanas Nor
kūnas, mons. Mykolas Ozalas ir 
kun. Petras Ališauskas. Aukoji
mo aukas atnešė Susivienijimo 
nariai bei Lietuvos vyčių atsto
vai. Skaitymus mišių metu atliko 
Susivienijimo nariai.

Popietinė programa buvo pra
dėta su pirmininko Jack Joseph 
sveikinimu. Iškilmių vedėja 
buvo Anna Klizas Wargo iš St. 
Clair, PA. Programą atliko Laz
dyno tautinių šokių grupė ’š Ro- 
chesterio, NY, vadovaujant Ja
dvygai Reginienei. Pasirodė ir 
solistas Juozas Yezulinas iš She- 
nandoah, PA. Jam akomponavo 
Rita Shevokaitė iš Nevv Philadel- 
phia, PA. Iš Pennsylvanijos vals
tijos gubernatoriaus Diek 
Thornburg buvo įteikta prokla
macija Susivienijimo seimo pro
ga. Mons. Bartkus padėkojo

žmonėms už jų paramą ir kalbėjo 
apie Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus programą 1987 metais. 
Oficialioji dienos programa buvo 
užbaigta su “Lietuva brangi".

Pradėta švęsti 1914 metais da
bartinio rengimo komiteto narių 
tėvų bei protėvių, ši šventė be 
pertraukos kiekvienais metais 
švenčiama. Originaliai ji buvo 
švenčiama rugpjūčio 15, tačiau 
dabar švenčiama tą sekmadienį, 
kuris yra arčiausiai prie to mėne
sio 15-tos dienos.

Anna Klizas Wargo 
Vertė Aleksandras 

Pakalniškis, Jr.

A. A.
ONAI ŽUKAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, Jos sūnui, Ištikimam LB Oueens apy
linkės talkininkui, Vitaliui Žukauskui Ir jo žmonai Ma
rijai glllę užuojautą reiškia

LB Queens apylinkės valdyba ir nariai

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 reikalu au
kotojai prašomi į redakcijuą ne
skambinti. nes ji ir nežino, kur 
aukos padėtos, kada bus pa
skelbtos.

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.

Tą 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 skaity tojų, 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.

— Dr. Jonas Simanauskas, 
širdies ligų specialistas ir chirur
gas, vadinamas “lietuvių gydyto
ju laisvu laiku domisi muzika ir 
y ra vadovavęs mergaičių chorui 
“Žibutėms . Jo žmona — Irena 
Veličkaitė yra Susivienijimo Lie
tuvių Argentinoje kultūrinės 
sekcijos pirmininkė, rengianti 
kultūrinius vakarus. Sūnus Tris
tanas buvo Jaunimo sąjungos 
pirmininkas, dabar baigia biolo
giją. Jų duktė Izolda yra Jaunimo 
sąjungos pirmininkė, studijuoja 
astronomiją, yra ištekėjusi ir au
gina dukrelę, bet neapleidžia ir 
lietuviškos veiklos. Tai viena iš 
veikliųjų Argentinos lietuvių 
šeimų, kurią pažįsta ne tik Ar
gentinos lietuviai, bet ir svečiai 
iš kitų kraštų.

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

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

Supažindinimas su 
nauja knyga

Supažindinimą su naujai iš
leistu Jono Vizbaro-Sūduvo ro
manu “Kur bėga Šešupė rengia 
rugsėjo 28 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos patalpose Lie
tuvių Moterų Federacijos Bosto
no skyrius, vadovaujamas Ele
nos Vasyliūnienės. Kaip žinoma, 
Jono Vizbaro-Sudūvo pirmasis 
romanas “Alšėnų kunigaikštytė” 
1981 m. laimėjo Draugo dien
raščio trisdešimtąjį literatūros 
konkursą. Naujai išleisto romano 
“Kur bėga Šešupė” supažindini
mas jau įvyko Los Angeles, kur 
apie jį kalbėjo Klevą 
Vidžiūnienė.

RENGINIAI
—■-----------------------------------

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

Spalio 5, sekmadieni, 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- 
jos trečio aukšto salėje, 368 \V. 
Broadvvay, So. Boston, MA. 
įvyks Laisvės Varpo rudens kon
certas. Tai bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės Varpo renginys.

Lapkričio 8, 6.30 vai v ak. 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St.. Brockton. Mass.. Balio 72 
skyriaris metinis pobūvis.

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

BmiK-Bv-mniL 
Pastoge pairi both uuavs

ThatU ujhnt BRnKIIMrBHnMis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupyme* paktu So. Boston Savlnga

\ Bank būdu. Ar Jum* reikia pinigu* padėti Į ben- 
^*7 kg ar |uoa atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
Z/ kuriuo laiku. JOeg siunta gav«e, bunka* tuoj 

traukia eumg Į Makattg. Prisideda Ir užtikrini*

/ procentu*,
/ įSBF leidžiamu* įstatymų.

Dėl lengvo taupymo bū- • 
do per paltų skambinkit tėr.

Donehue 2«®-2500
arba raėyklt paduotai* adresais.

v South Bosion . 
/Savings Bank* 

izoirs mt mot*
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Tautos šventė bus paminėta 
rugsėjo 7, sekmadienį. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje bus 
mišios 11 vai. Pamokslą pasalos 
Lietuvių Religinės Šalpos direk
torius kun. Kazimieras Puge 
vičius. Taip pat bus renkamos 
aukos Lietuvių Religinei Šalpai 
Po pamaldų antra minėjimo dalis 
bus tęsiama tos parapijos salėse 
Akademinė dalis bus didžiojoje 
salėje. Šventės proga paskaitą 
skaitys Paulius Jurkus. Bus ir li
teratūrinė dalis. po visos 
programos apatinėje salėje bus 
vaišės, kurias rengia Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjungos kuo
pas pirmininkė E. Kezienė su 
savo talkininkėmis. Vaišių metu 
bus Apreiškimo parapijos susi
rinkimas.

Apreiškimo parapijos atnauji
nimo — remonto fondas vis di
dėja. Rugsėjo 1 fonde jau buvo 
85, 018 dol.
Maironio lituanistinė moky kla 

naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 6. šeštadienį. 9 v. r. į- 
prastinėje vietoje. 111 St. ir 55 
Rd. Richmond Hill. N. Y.. Hely 
Child Jesus mokykloje. Mokyk
los vadovybė kreipiasi į visuo
menę ir prašo visus vaikus leisti 
į lituanistinę mokyklą. Mokyklo
je veikia dešimt skyrių, vaiky 
darželis, pagelbinės klasės. Visi 
prašomi ir visi laukiami.

Inž. Jurgis Bobelis su dukra 
rugpjūčio 27 apsilankė Darbi
ninko administracijoje ir lietu
viškų knygų nusipirko už 218 
dol.

TAUTOS ŠVENTĖS

M I N ĖJI M AS
rugsėjo 7 d. Apreiškimo parapijoje

11 v. pamaldos už žuvusius ir kovojančius dėl 
Lietuvos laisvės

12. v. tuojau po pa maldų, parapijos didžiojoje 
salėje akadem ija
Paskaitę skaito rašytojas PAULIUS JURKUS 

1:30 v. vaišės mažojoje salėje
Visi maloniai Kviečiami!
Būtų Įspūdinga ir prasminga, kad organizacijos 
dalyvautų bažnyčioje su vėliavomis.

PARAPIJOS TARYBA

New Yorko žinių dar yra 
5 ir 7 puslapiuose.

Tautos sukilimo 45 metų su
kaktis bus prisiminta rugsėjo 28, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
Paskaitą skaitys sukilimo dalyvis 
ir Laikinosios vyriausybės narys 
dr. Adolfas Damušis. Taip pat 
kalbės kitas sukilimo dalyvis pul
kininkas Juozas Vėbra. Meninė
je dalyje dalyvaus N.Y. vyrų 
choras Perkūnas, vadovaujamas 
Viktoro Ralio, ir N.Y. tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulai
tienės.

Elizabeth, N. J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos, kurios 
klebonu yra kun. Petras Zemei- 
kis. Šv. Vardo ir Altoriaus drau
gijos rugsėjo 7, sekmadienį, pa
rapijos kieme rengia rudens fes
tivalį. Pradžia 2 v a 1. po piet. 
įėjimo auka 1 dol. Gros muzika, 
bus įvairių žaidimų, atgaivos. 
Draugijų nariai, parapiečiai ir 
kaimynai kviečiami dalyvauti.

BATU N (Baltic Appeal to the 
United Nations) — lietuvių, lat
vių ir estų organizacija prie 
Jungtinių Tautų, jau dvidešimt 
metų kelia Pabaltiečių reikalus. 
Dvidešimtmečio proga rugsėjo 
12. penktadienį, Jungtinėse 
Tautose rengiamas iškilmingas 
banketas. Atgaiva 7 vai. vak.. va
karienė 8 vai. vak. Auka 100 dol. 
Neatsilikime nuo mūsų kaimynų 
latvių ir estų. Dėl informacijų 
skambinti 212 828 - 2237.

KELIONĖ APLINKUI 
MANHATTANĄ

Lito bendrovė ir kredito unija 
Kasa rugpjūčio 27, trečiadienį, 
surengė kelionę nuosavu laivu 
aplink Manhattano salę. Laivas 
vadinasi Blue Jacket, ir jis pasto
viai stovi Manhattano salos 
pačiame pietiniame smaigalyje. 
Tai yra didelė ir patogiai įrengta 
jachtą. Išvykoje dalyvavo Lito ir 
Kasos direktoriai, tarnautojai su 
šeimomis, iš viso apie 70-80 
žmonių. Visa išvyka užtruko apie 
keturias valandas.

Pirmiausia susirinkusius į lai
vą pasveikino abiejų vienetų 
prezidentas Vytautas Vebeliū- 
nas ir pakvietė visus poilsiauti, 
pramogauti. Buvo suruoštos gra
žios vaišės. Visi dainavo, akor
deonu grojo Romas Kezys. Oras 
plaukiant buvo visai patogus ke
lionei — buvo debesuotą, ir ke
leivių nevargino kaitri saulė.

Antanas Paliulis, iš VVaterbu- 
rio, radijo programos vedėjas, 
buvo atvykęs į New Yorką ir čia 
savaitę dirbo Kasos įstaigoje, su
sipažindamas su darbo procesu, 
su visom operacijom. į Water- 
bury grįžo rugpjūčio 31, šešta
dienį. Ten jis bus atidaromo Ka
sos skyriaus vedėjas. Skyrius iš
kilmingai bus atidary tas rugsėjo 
14, sekmadienį.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM rugsėjo 14, sekmadienį, 
dalyvaus rašytojo Jurgio Jankaus 
pagerbime, kuris rengiamnas jo 
80 metų sukakties proga. Pager
bimas bus Rochester, N.Y., kur 
rašytojas gyvena. Paskaitą apie 
"rašytoją sukaktuvininką skaitys 
poetas dramaturgas Stasys Sant
varas. Pradžioje 11 vai. mišios 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 
po mišių tos parapijos salėje aka
deminė dalis ir literatūros vaka
ras, kuriame savo kūrybą skaitys 
sukaktuvininkas ir abu svečiai.

Pranešame visiems. kad 
užuojautų kainos Darbininke yra 
tokios: mažesnio dydžio 12 dol.. 
didesnio dy džio — 15 dol. Dar 
y ra 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, žy minių ženklų, pašto 
ženklų, čekių, vekselių, nekilno
jamo turto aktų ir kitų verty bių 
dokumentų. Turintieji ir norin- 
tiejo parduoti prašomi rašy ti nu
rodant objektą ir kainą šiuo adre
su: Edas A. Babušis. Babušis, 
Sydor 6c Senescy, Architects, 
750 8th Avė., 602-B, New York. 
N. Y. 10036. Tel. 212302-1870.

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

Praeitais metais tiek buvo susirinkę publikos į Tautos šventės minėjimą Apreiškimo 
parapijos salėje. Šiemet minėjimas bus rugsėjo 7 d. Žiūr. skelbimą. Nuotr. L. Tamošaičio

Laisvės Žiburio radijo kon
certas įvyks lapkričio 8 Kultūros 
Židinio patalpose.

N. Y. šaulių kuopa tautos 
šventę minės rugsėjo 7 d. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. dalyvauja su vėliava. 
Kuopos nariai prašomi pamaldo
se ir akademijoje kuo gausiausiai 
dalyvauti. (Valdyba).

Tadas Klimas, jaunuolis, ne
perseniausiai atsikėlęs iš Roch- 
esterio, N.Y., ir apsigyvenęs 
New Yorke, dalyvavo jaunimo 
politinėse svarstybose, kurios 
įvyko \Vashingtone, ir apie jas 
parašė Darbininkui išsamų 
straipsnį. Straipsnis buvo iš
spausdinta Darbininko 28 ir 29 
numeriuose. Pirmam numery į- 
sivėlė korektūros klaida, vietoje 
Tado buvo išspausdinta — To
mas. Už klaidą atsiprašome.

25 METŲ SUKAKTIS
Rugsėjo 11 sueina 25 metų su

kaktis, kaip, grįždami iš Santaros 
—Šviesos stovyklos, kelionėje 
žuvo rašytojas Antanas Škėma, 
Jurgis Jakstyris ir Judita Audė- 
naitė. Jie žuvo 1961 metais 
rugsėjo 11.

Ieško pirkti elektrinę, lietuviš 
kais rašmenimis. panaudotą 
Olimpia firmos rašomąją maši
nėlę. Siūlyti Darbininko redak
cijai — 718 - 827 - 1352, kuri 
pasiūlą perduos paklausėjui.

Lietuvių šeima ieško buto.
Skambinti vakare 718 366 - 8669.

KULTŪROS ŽIDINYJE

ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO 13

RUGSĖJO 13 - 14

PAULIAUS JURKAUS^ 
KŪRYBOS ŠVENTĖ

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

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

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

Programai vadovauja ROMAS KEZYS

P. Jurkauš iliustruotu ir jo parašytu knygų parodos, tapybos darbų paroda

Šilta vakarienė

įėjimo auka — 20 dol. Bilietus reikia įsigyti iki rugsėjo 7. Juos platina: R. Aiins- 
kienė — 456 - 6672; M. Kllvečklenė — 296 - 0406; M. Žukauskienė — 296 - 5907

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 14

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

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

1 SPECIALUS KOMITETAS

Lietuvos vyčių 152 kuopa Ri- 
verhead, N. Y., rengia trečią me
tinę Lietuvių dieną - festivalį, 
kuris įvyks rugsėjo 20 Riverhead 
Armory patalpose, Route 58, Ri
verhead, N.Y., nuo 2 vai. popiet 
iki vidurnakčio. Įėjimas suaugu
siems 5 dol., vaikams — 2.50 
dol. Dainuos Harmonijos dainos 
vienetas iš New Yorko. Šoks 
Vėtra šokėjai iš Connecticut. Šo
kiams gros du orkestrai: nuo 3 
vai. popiet iki 7 vai. vak. The 
Long Island Dominos, o nuo 8 
vai. vak. iki vidurnakčio — Don- 
ny P. ir jo grupė. Armory7 patal
pos pasiekiamos važiuojant Long 
Island greitkeliu. Išvažiuoti 73 
exit, važiuoti Route 58 apie pus
antros mylios.

Antanas ir Dalilė Polikaičiai 
iš Los Angeles yra išvykę į Aus
traliją, kur šiuo metu su gastro
lėmis lankėsi Los Angeles vyrų 
kvartetas. Iš Australijos jie at
siuntė Darbininkui sveikinimus.

MAIRONIO MOKYKLOS
TRADICINĖ GEGUŽINĖ
įvyks rugsėjo 14, sekmadienį, Vytauto ir Vandos Vebe- 
liūnŲ sodyboje, 304 Bayville Road, Lattingtown, L.l.

Pradžia 1 vai.
Įvairūs sportiniai žaidimai 
maistas, gėrimai

Kviečiami dalyvauti visi
Gegužinę globoja kredito unija KASA.

Finansinė konferencija šie
met Įvyks lapkričio 8 ir 9 dieno
mis Marco Island kurorte, Flori
doje. Įsidėmėtina, kad anksčiau 
skelbta lapkričio 15 -16 data yra 
pakeista į lapkričio 8 ir 9. Suva
žiavimą ruošia “Litas ir Kredito 
Unija KASA. Programoje bus 
paskaitų ir diskusijų seminaras, 
kuriuose visi kviečiami dalyvau
ti. Norintiems paatostogauti gra
žiame Marco Islandpajūryje nuo 
lapkričio 5 iki 12 bus užsakyti 
kambariai “Lito” viešbučiuose. 
Atostogaujantieji turės progą 
pailsėti ir taip pat dalyvauti eko
nominėj konferencijoj. Dėl 
smulkesnių informacijų kreiptis 
į “Litą” tel. 718 441-2811, arba 
į KASĄ, tel. 718 441 - 6799. Dėl 
kelionės rezervacijų ir bilietų 
kreiptis į kelionių biurų “Vytis”, 
718 769-3300.

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

LIETUVIŲ DIENA — 

FESTIVALIS

įvyksta rugsėjo 20, šeštadieni, 

Riverhead Armory, Route 58, Riverhead, L.l.

PROGRAMOJE: dainuoja Harmonija
tautiniu šokių grupė Vėtra iš Connnecticut
Nuo 3 iki 7 v.v. Lietuviška muzika, groja Long island 

Dominos
Nuo 8 v.v. Iki 12 vai. nakties — Donny P. ir jo 
Išradingos linksmybės.

Lietuviški audiniai, gintaras, tautiniai šokiai, rankdarbiai, margučiai Ir kita.
Pradžia 2 vai. popiet.
įėjimas — 5dol., vaikams — 2.50 dol.
Festlvalj rengia, globoja ir taip pat visus atsilankyti kviečia

LIETUVOS VYČIŲ 152 KUOPA
Riverhead, N’.Y.

Važiuoti Long Island Expressway, išvažiavimas 73 (paskutinis išvažiavimas), 
toliau Route 58 apie pusantros mylios iki N.Y. State Armory.




