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“DARBININKO” KELIAS
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Savaitės 
įvykiai

Šveicarijos parlamentas pa
tvirtino eilę vyriausybės pasiūly
tų priemonių, apribojančių poli
tinės globos ieškančių pabėgėlių ' 
skaičių.

Haiti prasidėjo nauja demon
stracijų prieš vyriausybę banga, 
ir krašto laikinasis prezidentas 
gen. Henri Namphy pareiškė, 
kad kraštas yra atsidūręs prie 
anarchijos kranto.

Britanijos bendruo
menės valstybių grupė nu

tarė nutraukti tarpininkavimų 
tarp Pietų Afrikos vyriausybės ir 
juodųjų opozicijos.

Irako užs. reikalų ministeris 
Turiq Aziz pareiškė kad Irako 
ir Sirijos pareigūnai netrukus 
pradės pasitarimus tarp jų prieš 
20 metų iškilusiem nesutarimam 
pašalinti.

Prezidentas Reagan pareiškė 
kongresui, kad Sov. S-ga vėl 
pradėjo aprūpinti ginklais Nika- 
ragvų savo laivais.

Aštuonių Centrinės Amerikos 
valstybių užs. reikalų ministerių 
konferencija pasiūlė priimti kiek 
pakeistų Contadora grupės tai
kos planų, nenustatydami tvirtos 
datos sutarties pasirašymui, ap
ribodami karinių pajėgų stiprini
mą ir palikdami ateičiai nustatyti 
patikrinimo vietoj tvarkų.

Vakarų Vokietijoj buvo su
ruoštos didelės demonstracijos 
prieš branduoline energija varo
mas įmones, ir tūkstančiai įnir
šusių vokiečių bandė įsiveržti į 
brand. energijos stotį Brockdor- 
fe, bet policijai pavyko jų puoli
mus ašarinėm dujom ir vandens 
pabūklais atremti. Apie 300 vo
kiečių buvo areštuoti.

Sov. S-ga paskelbė eilę dekre
tų kovai su “pilkuoju” turgum, 
nustatančių bausmes amatinin
kam, kurie laisvalaikiu ar net ir 
darbo metu uždarbiauja pri
vačiais darbais ir gyvena ne pagal 
savo oficialias pajamas. Greta 
kalėjimo ir piniginių bausmių 
numatoma atimti ir įvairias pri
vilegijas, kaip išbraukti iš butų 
laukiančiųjų sąrašo, netekti atos
toginių pašalpų ir kt.

Prancūzija, siekdama page
rinti santykius su Iranu, ištrėmė 
ten prisiglaudusį Irano opozici
jos Irano liaudies mujahedeen 
grupės vadų Massad Rajavi su 
šeima, o keli šimtai jo šalininkų 
patys išvyko į Iraką.

Švedija vėl nesėkmingai kovo
ja prieš į jos teritorinius vande
nis prie Stockholmo įsibrovusius 
sovietų mažus povandeninius 
laivus.

Austrijos prezidentu, nežiū
rint Pasaulio žydų kongreso ve
damų nepertraukiamų puolimų, 
buvo išrinktas buv. J. T. gen. 
sekretorius Kurt VValdheim. su
rinkęs .53.9 proc. balsų.

Kuba paleido iš kalėjimo ten 
nuo Kiaulių įlankos invazijos lai
kytą invazijos dalyvį pik. Ričardo 
Montera Duque ir leido jam iš
vykti į JAV.

Rytų Vokietija, susidūrusi su 
griežtu JAV ir jos sąjungininkų 
pasipriešinimu, panaikino Vaka
rų diplomatų, vykstančių į Rytų 
Berlyną, sienos perėjimo doku
mentų tikrinimą.

Sovietų Sąjungos gen. sekre
torius Gorbačiovas Varšuvos 
pakto valstybių galvų konferen
cijoj pasiūlė sudaryti tarptautinę 
sutartį, kuri įgalintų branduo
linės nelaimės ištiktiem žmo
nėm teikti visokeriopą pagalbą.

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

(Tąsa iš praeito numerio)

Bet kadangi teismas ir Anilio- 
nis kun. Svarinsko kaltumą sten
gėsi įrodinėti ne iš lenininių po
zicijų, o iš bendražmogiškų, tai 
aš irgi jaučiuosi nebeturįs mo
ralinės teisės nereaguoti į tai, 
kad kun. Svarinskui draugavi
mas su manimi inkriminuojamas 
kaip nusikaltimas.

Dėl tos priežasties mano dės
tomos mintys negali nesikry- 
žiuoti su oficialiai valstybės var
du skelbiamais teiginiais ir nela
bai susigaudančių įstatymuose 
bei bailių žmonių šis rašinys gali 
būti palaikytas antitarybiniu. 
Tokius užtikrinu: mano rašinys 
nėra antitarybinis, nes aš, kaip 
jau minėjau, esu prieš bet kokias 
revoliucijas ir todėl rašau ne su 
tikslu sukurstyti Tarybų Sąjun
goje naujų revoliuciją, ne su tik
slu pakirsti ar susilpninti Tarybų 
valdžių, pažeminti jos prestižą, 
o tik su tikslu parodyti, kad nei 
kun. Svarinsko draugavimas su 
manimi dabar, nei jo bei mano 
ryšiai su antitarybinio po
grindžiu pokario metais negalėjo 
būti nusikaltimu.

Neturiu nei noro, nei tikslo ką 
nors įžeisti, įskaudinti, išjuokti, 
apšmeižti. Aš čia kalbėsiu tiesą 
ir tik tiesą.

Suprantu, mano tiesa negali 
būti pilna, nes aš į viskų žiūrėjau 
ne iš Kremliaus bokštų ar pana
šių aukštumų, o iš paprasto kai
mo vaiko paauglio pozicijų, 
vėliau pro kalėjimo grotas ir 
plyšelius lagerių tvorose. Todėl 
niekam nebruksiu per prievartą 
šį savo rašinį skaistyti, kaip kad 
esame verčiami skaityti ir studi
juoti valstybės vadų kalbas. Aš 
tik siūlau su mano tiesa susipa
žinti tiems, kurie ieško tiesos nes 
manoji tiesa juk irgi yra tiesos 
pilnatvės dalelytė.

Ir jeigu manoji tiesa kažkam 
bus nemaloni, kažką įskaudins, 
įžeis, žemina kažkieno prestižų 
— ne mano kaltė, kaip ir “ne 
veidrodžiai kalti, jei snukis krei-

Suprantu, atsiras tokių, kurie 
leniniškai pastatys klausimą: 
“Kam naudinga manoji tiesa — 
TSRS ar jos priešams?” Tokiems 
pareiškiu, kad manęs šį proble
ma nejaudina. Aš nei pasaulio, 
nei gyvenimo, nei veiklos neda
linu tik į už TSRS ar prieš TSRS. 
Pagaliau, jei TSRS prestižo gy
nėjas pagal pareigas — KGB — 
puikiai žinodamas, kad kunigų 
Svarinsko ir Tamkevičiaus areš
tas ir įkalinimas smarkiai pa
kenks TSRS tarptautiniam pre
stižui, vis dėlto juos įkalino, tai 
todėl aš turėčiau TSRS prestižu 
rūpintis daugiau už juos?

Tiesa, kokia ji bebūtų, tarnau
ja TIESAI, naudinga TEISIN
GUMUI. Melas daugina melų. 
Tiesos nutylėjimas dažnai lygus 
melui.

TSRS Konstitucijos 50 str. 
skelbia: “Sutinkamai su liaudies 
interesais ir siekiant stiprinti ir 
vystyti socialistinę santvarkų 
TSRS piliečiams garantuojamos 
žodžio, spaudos...laisvės”.

Kadangi nei Konstitucija, nei 
kas kitas neduoda recepto, kaip 
nustatyti, kas atitinka liaudies 
interesus ir kas stiprina bei vysto 
socialistinę santvarkų, bei nepa
sako, kas ir kokiu pagrindu turi 
“neklaidingumo” dovanų tuos 
dalykus nuspręsti (teismai, kaip 
žinome iš daugybės faktų, ne vi-

PARS! — prašau: išklausykite 
mane ir spręskite patys.

Su Antrojo pasaulinio karo ęa- 
baigaį Lietuvą taika negrįžo. Čia 
prievartiniu būdu buvo kuriama 
nauja tarybinė santvarka, liau
džiai nesuprantama, todėl ir ne
priimtina.

sada išvengia klaidų, vyriausy- 1 
bės irgi), pagaliau suprantamai i 
nepaaiškinta, kodėl piliečiams 
suteikta teisė pasirinkti tik sočia- 1 
listine santvarką, tai aš šio rasi- ] 
nio teisėtumą esu labiau linkęs i 
pagrįsti Tarybų Sąjungoje įstaty - < 
mo galią turinčiu Tarptautinio ] 
pilietinių ir politinių teisių pak
tų”, kurio 19-tas str. skamba aiš
kiai ir nedviprasmiškai:

1. Kiekvienas žmogus turi tei
sę nekliudomai laiky tis savo nuo
monių.

2. Kiekvienas žmogus turi tei
sę laisvai reikšti savo nuomonę; 
ši teisė apima laisvę ieškoti, gau
ti ir skleisti visokią informaciją 
bei idėjas, nepriklausomai nuo 
valstybių sienų, žodžiu, raštu 
arba per spaudą ar meninės iš
raiškos formas arba kitokiais 
būdais savo pasirinkimu...”

Savo tiesą skelbiu tik iš prie
vartos, išprovokuotas tarybinės 
spaudos ir oficialių tarybinių pa
reigūnų. Mano tylėjimas šiuo at
veju būtų tolygus melui.

Epitetai “teroristas”, “bandi
tas” skamba baisiai. Bet jei aš 
toks baisus, tai kodėl daugybė 
gerų ir rimtų žmonių mane nuo
širdžiai myli ir gerbia, man pa
deda? O gal tie baisūs epitetai 
man prilipdyti neteisingai?

Kaip sakoma, kaip pašauksi, 
taip ir atsišauks. Kilo stichinis 
pasipriešinimas, galop susiorga
nizavęs į LIETUVOS LAISVĖS 
KOVŲ SĄJŪDĮ (LLKS) ir ap
jungęs daugiatūkstantinę sava
norių kovotojų prieš tarybinę 
santvarkų armijų, skaičiumi ge
rokai viršijusių Nepriklausomos 
Lietuvos reguliarios kariuome
nės skaičių ir nepalyginamai vi
ršijusių skaičių tų Lietuvos gy
ventojų, kurie stojo į kovų už Ta
rybų valdžių.

suotinai įsitvirtinusiu principu
— AUDIATUR ET ALTERA

Dar daug metų Lietuvoje poš
kėjo šūviai, dejavo liaudis, sle
giama tiek raudonųjų, tiek ir ža
liųjų. Kova vyko žūtbūtinė, nes 
jėgos buvo perdaug nelygios. Iš 
vienos pusės milijoninė tarybinė 
armija su šviežia karo patirtimi 
ir fenomenaliu sugebėjimu būti 
žiauria, iš kitos pusės — paprasti 
Lietuvos vyrai, daugiausiai kai
miečiai.

(Bus daugiau)

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis kalba kariuomenės 
minėjime 1982 lapkričio 21. Nuotr. Liudo Tamošaičio

50 METŲ KONSULARINĖJE 
TARNYBOjE

Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke Anicetas Simutis su 
ponia dalyvavęs XIX-tame Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos seime Los Angeles gegužės 
24 buvo pagerbtas specialiu ban- 
ketu-puota, kur buvo atžymėta 
jo 50 metų diplomatinės-konsu- 
larinės tarnybos sukaktis.

Pagrindinę kalbą pasakė lietu
vių garbės konsulas Los Angeles 
mieste Vytautas Čekanauskas.

Anicetas Simutis gimė 1909 
vasario 11 Tirkšliuose, Žemaiti
joj, kur ėjo pradinį mokslų, gim
nazijų. vysk. M. Valančiaus var
do, lankė Telšiuose, o baigęs 
Kauno “Aušros” berniukų gim
nazijų įstojo į pirmojo Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
Karo Moky klų ir jų baigęs aspi
rantu — paleistas į atsargų jaun. 
leitenanto laipsniu.

1931 pradėjo ne tik studijas 
Vytauto Didžiojo Universitete

Dabar verta ir reikia pažvelg
ti, kaip gi atsirado tas katalikiška
sis darbininkų judėjimas pradė
jus juos organizuoti po kokia 
nors vėliava ar į organizaciją.

Kaip jau buvo pastebėta, kad 
tą darbą atliko Lietuvių Rymo 
— katalikų švento Juozapo Dar
bininkų Sąjunga, sutrumpintai 
vadinant L. D.S. O jos įsikūrimo 
istorija aprašyta “Darbininko” 
Nr. 6, 1915, m. spalio 15 dienos 
laidoje. Kad skaitytojas turėtų iš
samesnį tuometinio ve i k i m o 
vaizdą paduodame straipsnį išti
sai:

Pradžioje 1915 metų Chicago
je Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje buvo katalikų Spaudos 
Draugijos susirinkimas. Daug 
gražių sumanymų išreikšta, 
daug noro parodyta veikti katali
kiškos spaudos išplatinimui. Tar
pe kitų prabilo darbininkas iš 
Švento Mykolo parapijos Ant. 
Nausėda maždaug šitaip: “mes, 
katalikai darbininkai, neturime 
savo laikraščio; katalikiški laik
raščiai permaža rūpinasi darbi
ninkiškais reikalais; kapitalistai 
mus baisiai išnaudoja, o apsiginti 
nuo jų nemokame, neįstengia
me; socijalistų spauda nepaten
kina mūsų dvasios, nes niekina 
ir griauna tai, kas mums brangu 
ir šventa. Lai Katalikų Spaudos 
draugija ima leisti darbininkišką 
dienraštį tautiškai katalikiškoje 
dvasioje — o visi kiti dienraščiai 
galės sau eiti ant poilsio, nes mi
nios katalikų darbininkų jų ne- 
beskaitys”.

Tai jo kafbat-karštat'ptttarė kr- 
tas darbininkas M.Mažeika. Ži
noma, veikiai paaiškėjo, jok Ka
talikų Spaudos draugija negali 
leisti savų naujų laikraščių, kad 
ji tik rems ir platins visus jau 
esančius katalikiškus laikraščius, 
kad leis tik knygas. Vis dėlto 

teisių-ekonomijos fakultete, bet 
ir tarnybą Užsienio reikalų mi
nisterijoj. Vėliau jau atvykęs į 
Ameriką, tęsė Columbijos uni
versitete ekonomijos studijas ir 
1940 gavo magistro (M. A.) laips
nį už tezė “The Economic Re- 
construction of Lithuania after 
1918” ir universitetas šį veikalą 
išleido atskira knyga 1942.

Po penkerių tarnybos metų 
gavo pasiūlymą vykti į JAV, New 
Yorkan generalinin konsulatan 
sekretoriaus pareigoms. Tuo 
metu vyko diplomatinės tarny
bos pertvarkymai.

Generalinis konsulas Nevv 
Yorke Povilas Žadeikis buvo per
keltas į Washingtoną įgaliotu 
Lietuvos Ministerių, konsulato 
sekretorius Kostas Jurgėla per
ėjo dirbti advokatūron, o tuome
tinis vicekonsulas Petras Dauž- 
vardis ėjo generalinio konsulo 
pareigas, kai Anicetas Simutis 
1936-tųjų gale atvyko Nevv Yor
kan. Tų metų rudenį konsulu 
Chicagon buvo paskirtas Petras 
Daužvardis, o generalinio kon
sulo pareigom atkeltas Jonas 
Budrys iš Karaliaučiaus.

Naujasis paskyrimas, šalia 
konsularinio tiesioginio darbo, 
A. Simučiui suteikė progos pla
čiau pažinti Amerikos lietuvių 
visuomenę, nes buvo dažnai 
kviečiamas su prakalbomis ar pa
skaitomis lankytis artimesnėse . terio, Brocktono, Brightono ir 
ar tolimesnėse nuo Nevv Yorko 
lietuvių kolonijose. Tuokart 
norėta susipažinti su laisvos Lie
tuvos naujuoju valdininku, iš
mokslintu jau jos mokyklose, o 
ir visuomenė norėjo daugiau su
žinoti apie Lietuvą, jos rūpes
čius ir reikalus.

1939 paskiriamas konsulariniu 
atache, nuo 1951 sausio — vice-

(nukelta į 2 psl.)

mintis, kilusi kataliko darbinin
ko širdyje, negalėjo pasilikti be 
atbalsio. Ji surado nemaža prita
rėju — tarp kitų ir kun. F. Ke
mešį, buvusį tuomet “Draugo” 
ir“Pažangos” redaktoriumi. 
Apie ką galvojo ir ką jautė tuo
met Ant. Nausėda, matyt tas 
pats rūpėjo ir daugeliui apšvies- 
tesnių katalikų darbininkų. Vei
kiai Chicagoje susitelkė būrelis 
darbininkų, kuriems viena terū
pėjo: kaip apsaugojus pusė mili
jono amerikiečių lietuvių darbi
ninkų nuo ištautėjimo, subiedė- 
vėjimo ir sucicilikėjimo, ir kaip 
juos pakėlus, ištraukus iš saliūnų 
ir kaip jų visų reikalus aprūpi
nus, laikanties tikėjimo ir tau
tybės pamatų. Kuomet socija- 
listai ir laisvamaniai siautė po se
novės, katalikų gi veikėjai arė se
niau pradėtus dirvonus, niekas 
nei žinoti nežinojo, jog ten po 
darbininkų stubas būrelis darbi
ninkų daro savo konspiracijas, 
jog bręsta nauji dideli sumany
mai. Katalikų darbininkų būrelis 
vis augo ir augo, rinkdamiesi vis 
naujose vietose ir pagaliau priei
ta šit prie kokių išvadų: a) lietu
viai darbininkai turi steigti naują 
darbininkiškų organizaciją tau- 
tiškai-katalikiškais pamatais, b) 
ta busimoji organizacija turės 
netrukus pradėti leisti dažniau 
einantį darbininkišką laikraštį 
tautiškai-katalikiškoje dvasioje, 
c) kadangi Chicagoje eina net 
trys lietuvių kalba dienraščiai, ir 
kadangi Rytinėse kolonijose yra 
lietuvių didžiuma, tad ir nutarta, 
jog tų darbininkišką organizaciją 
geriau bus įsteigus—Rytuose -ir 
ten pradėjus leisti laikraštį — 
žinoma, jei Rytų lietuviai katali
kai šitam sumanymui pritartų.

|

Po Velykų 1915 metų kun. F. 
Kemėšis su šitais sumanymais ir 
nutarimais atvyko į Bostonų, 
kviečiamas Bostono klebono, 
kun. T. Žilinsko į vietinės lietu
vių parapijos vikarus. Netrukus 
pasidarbavimu kun. T. Žilinsko 
ir p. Jono Jaroševičiaus buvo su
kviestas Bostone susirinkimas iš 
šviesesnių Bostoniečių ir aplin
kinių kolonijų lietuvių. Kun. Ke
mešiui išpasakojus Chicagoje 
pribrendusį sumanymų — visi 
susirinkusieji priėmė jį su entu- 
zijazmu. Tuojau pradėta tarties 
apie busimosios organizacijos 
programų ir konstitucijų. Pana
šūs susirinkimai buvo daromi 
Worcesteryje ir Brocktone. Pa
galbaus Bostone vėl įvyko susi
rinkimas iš apylinkės kolonijų, 
kuriame buvo apsvarstytas kons
titucijos projektas. Bet dar jį rei
kėjo pagal sutarties duoti ap
svarstyti Chicagiečiams, kaipo 
pirmiems naujo judėjimo pijo- 
nieriams. Tad kun. F. Kemėšis 
gegužės mėnesio pradžioje su 
tuo projektu atvyko į Chicagų ir 
ten skaitlingame darbininkų su
sirinkime, Sv. Jurgio svetainėje, 
dalyvaujant kelių Chicagos para
pijų atstovams, padavė jį ap
svarstymui. Šis tas pataisyta, da- 
pildyta, atmainyta Pagaliau vėl 
su tuo projektu kun. F. Kemėšis 
sugrįžo į Bostonų ir ten 10 d. 
birželio 1915 m. Šv. Petro para
pijos svetainėje įvyko pirmas ir 

'įsteigiamasis susirinkimas Lietu
vių Darbininkų Sąjungos, kuria
me dalyvavo Bostono, Worces-

f

Lynno lietuvių atstovai — 
skaičiuje 25 žmonių, kurie visi, 
išklausę ir priėmę L. D.S. kons
tituciją (su kai-kuriais pataisy
mais) užmezgė organizaciją, 
įstodami visi jon nariais. Tą pačią 
dieną buvo išrinkta centro valdy
ba, kurion pateko: kun. F. Ke
mėšis — dvasišku direktorių, 
Motiejus Žioba — prezidentu.

(nukelta j 2 psl.)
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; Savaitės
įvykiai

KELIAS

Izraelis, Austrijos prezidentu 
išrinkus Pasaulio žydų kongreso 
persekiojamą Kurt Waldheim, 
atšaukė savo ambasadorių iš 
Austrijos, o Austrijos kancleris 
Fred Sinowitz ir jos užs. reikalų 
ministeris Leopold Gratz, abu 
priklausą Socialistų partijai, atsi
statydino. <5.

Meksikos pesui pradėjus stai
giai smukti, tarptautiniai finansi
ninkai, susirūpinę dėl Meksikai 
duotų paskolų likimo, vėl baigia 
susitarti dėl jai naujos 5 - 6 bil. 
dol. paskolos parūpinimo.

Prezidento Reagan skirtoji 
komisija Challenger raketos ka
tastrofos priežastim ištirti priėjo 
išvados, kad katastrofa ištiko dėl 
vienintelės priežasties — netin
kamo raketos sujungimo, kuris 
atsirado dėl eilės nepatenkina
mo bendradarbiavimo tarp 
NASA (National Aeronautic and 
Space Administration) ir raketą 
gaminusios įmonės vadovybių.

Kinijos Tianjin universitete 
studijuojantiem Afrikos studen
tam minint Afrikos išlaisvinimo 
sukaktį, kilo dvi savaites truku
sių susirėmimų tarp kinų ir afri
kiečių studentų.

1984 m. prasidėjusi Helsinkio 
aktus pasirašiusių valstybių kon
ferencija Stockholme karo pavo
jui Europoj sumažinti turėtų 
baigtis rugsėjo mėn., bet iki šiol 
dar nepajėgė nieko konkretaus 
nutarti.

(atkelta iš 1 psl.)

Marijona Juškienė — vice-prezi- 
dentė, Jonas J. Romanauskas — 
raštininku, Mykolas Venys — 
iždininku, Petras Grinkevičius 
— finansų raštininku, Vincas 
Kudirka, Pranas Kuras ir Jonas 
Petrauskas — iždo globėjais.

Tame pačiame susirinkime, 
kaip protokolas skamba, nutarta 
stengties išleisti savo laikraštį. 
Kad tai įvykdinus nutarta rinkti 
iš narių paskolas Sąjungos vardu 
dėl įsteigimo spaustuvės. Kun. 
F. Kemėšis vienbalsiai įgaliotas 
rinkti paskolas. Nutarta laikyti 
valdybos susirinkimus kiekvieną 
ketvergę (ketvirtadienį, V.Ž.).

Šie nutarimai išpildyti. Valdy
ba kas ketvergas renkasi, gi kun. 
Kemėšis per tris mėnesius po ry
tines valstijas besitrankydamas, 
surinko (daugiausia iš darbinin
kų) $3000.00 paskolos (virš to su-

viršum $1000 yra dar pažadėtų), 
su kuriais ir inkurta didžiulė 
spaustuvė; tuo pačiu laiku, bepi- 
nigaujant “Darbininko” įsteigi
mui, buvo suorganizuota 20 
L. D. S. kuopų su trim šimtais na
rių. Ilgainiui kuopos padidėjo, 
pribuvo keletas naujų kuopų. 
Šiandieną į L. D. S. centrą prigu
li 23 kuopos su 406 nariais. Laik
raštis “Darbininkas” pasirodė 
pasauliui 19 rugsėjo. Eina kas 
antra diena. Jau pirmųjų nume
rių buvo išsiunčiama po 4,000 su 

egzempliorių. Ėmėjų 
nepaprastai greitai

viršum 
skaičius 
auga.

Turiu

Atėnuose nežinomi teroristai 
nušovė žymų PLO vadovybės 
narį Khalid Nazal.

Sovietų spauda, iki šiol vaiz
davusi tik V akaruose atsiradusias 
problemas dėl narkotikų vartoji
mo. pradėjo minėti ir ten augan
čiu jaunimo tarpe svaiginimosi 
narkotikais reikalus, ypač, kai 
ten buvo suvaržytas alkoholio 
naudojimas.

Į JAV sulaikyto karo laivyno 
analizuotojo Jonathan Jay Pol- 
lard ir jo žmonos Anne Hender- 
son Pollard šnipinėjimo Izraeliui 
aferą yra įsivėlę, nors dar neap
kaltinti, Izraelio gy nybos minis
terijos žvalgybos sky riaus virši
ninkas Rafael Eitan, karo aviaci
jos pik. Aviem Sella, Izraelio 
konsulato New Yorke mokslo 
atache Joseph Yagur ir ambasa
dos sekretorė Irit Erb.

Sovietskaja Rosija paskelbė, 
kad Maskvoj buvo išaiškinta tak
si ir minibusų šoferių pasipelny 
mo afera, padariusi valstybei 
kiekvienais metais milijonus 
rublių nuostolių. Per paskuti
nius dvejus metus tik dvejuose 
ruožuose buvo pasisavinta 3.5 
mil. rb. (4.9 mil. dol.). Apie 20 
transporto pareigūnų buvo nu
bausti nuo 8 iki 12 m. kalėii, ir 
jų nuosavybės buvo konfiskuo
tos.

Nikaragvos vyriausybė dova
nojo bausmes ir paleido iš 
kalėjimo 308 kalinius.

čia paminėti, jog prie 
inkurimo organizacijos ir laikraš
čio labai daug padėjo gerb. Bos
tono lietuvių klebonas kun. T. 
Žilinskas — Kaip savo šviesiais 
patarimais, taip ir nenuilstančia, 
labai gabia ir sumaninga agitaci
ja, taip pat ir gausia pinigine 
auka.

Bet dirbo ir tebedirba nuošir
džiai visi, kurie tik įsisukę “Dar
bininko” sukurin. Organizacijos 
nariai agituoja ir deda pinigus. 
50 agentų išsijuosę platina laik
raštį, korespondentai užverčia 
laikraštį žinutėmis, rimtieji pu
blicistai neskundžia savo straips
nių. Redakcijos, administracijos 
ir spaustuvės darbininkai grįžta 
dažnai iš darbo namon apie 1- 
rną, 2-rą vai. nakties, nerokuo- 
dami už viršlaikį. Visi “Datbi- 
ninką” myli ir brangina. Jisai 
gimė po laiminga žvaigžde. Jisai 
atėjo kaip tik tuo laiku, kad Kra- 
kų ir Montvydų darbai ne juo
kais išgązdino mūsų visuomenę 
ir kada prieš nešvarių rankų kar
žygius kilo stipri reakcija net
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50 METŲ KONSULARINĖJE

plačiųjų minių tarpe. Vėlgi pusė 
milijono mūsų brolių darbininkų 
ir darbininkių verti yra geres
nio padėjimo, negu kad šian
dien yra. Jų reikalai turi pavergti 
pririšti parinkčiausius mūsų vei
kėjus, gabiausius protus ir pra
kilniausias širdis. Šiandien ta 
pusė milijono — tai mūsų tautos 
pamatas. L. D. S. ir “Darbinin
kas” ir eina pas tuos skriaudžia
mus mūsų brolius ir seseris su 
naujais obalsiais, prieš kuriuos 
blanksta visi šūkavimai ligšiol 
buvusių žemadūšių vadų. Tad lai 
gyvuoja L. D. S. ir jos organas 
“Darbininkas”.
Uosis,

— PLB valdyba leidžia regu
liariai ir laiku kiekvieną mėnesį 
išeinantį žurnalą “Pasaulio Lie
tuvį”. Tai leidinys Bendruome
nės minčiai ir gyvenimui. Jame 
yra daug įdomių žinių ir straips
nių iš viso pasaulio lietuvių gyve
nimo. “Pasaulio Lietuvį” jau 
daug metų rūpestingai redaguo
ja buvęs PLB pirmininkas ir da
bartinis redaktorius Bronius 
Nainys su redakcijos talkininkais 
Romu Kasparu ir Gyčiu Liule- 
vičiumi. Sporto skyrių tvarko re
daktorius V. Grybauskas, o Pa
saulio lietuvių jaunimo skyrių 
redaguoja Rita Bureikaitė. Tech
ninis redaktdorius yra Kęstutis 
Sušinskas, korektorius — Juozas 
Masilionis. Administruoja Ba- 
niutė ir Romas Kronai, spausdi
na Draugo spaustuvė. Metinė 
prenumerata tik 12 dol. Užsisa
kyti PLB Valdybos adresu: 5620 
So. Claremont Avė., Chicago, 
III 60636.

TARNYBOJE
(atkelta iš 1 psl.)

konsulu, 1963 gruodžio 
konsulu, o nuo 1967 Ii

turintis pilną JAV pripažinimą.) 
Kaip matome — visa diploma

tinės tarnybos 50 metų karjera

tęsęsi New YQrke ir tai, turbūt, 
ilgiausiai trukusi tarnyba,.yiena- 
me poste, o užsienio reikalų mi
nisterijos žinyboje yra ištarnauta 
iki dabar 55 metai.

Pažymėtinas jo darbas ren
kant medžiagą apie pirmąjį aukš
tesniosios mokyklos New Yorko 
— tuometinio New Amsterdam 

_ — miesto mokytoją, lietuvį ba
jorą — vardu dr. Alekxander Ca- 

te rolus Cursius (Curtius) ir Ameri
kos lietuvių gydytojų sąjungos 

į', išleistas 1967 atskiru leidiniu, 
redaguotu gydytojų St. Budrio 
ir Vacį. Paprocko.

VALDAS C; DUOBA, lietuvis sdvskstas. 357 Larkfleid Roed. E**t 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 515 381-3740. Namų tatotona* vakarai* ! 
tik išimtinai* atvejai* 515 757-2571. Hew Yorko ofisas Lito patalpa **:, 
M - 01 fl4th SL, Richmond HM, N.Y. 11418. ToL 713 441 - 2311.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghtend Blvd., galima įsigyti 
I ietuvlškų Ir angliškų knygų apie Ltotarg* plokštelių, aveklnlmo kortelių, 
gintaro, beltlnukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHAUNS RJNERAL HOME, lnc„ 84 - 32 Jamalca Avė. (prie Forpet 
P*w*y -St), Woodh*ven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose mleito dalyse. TeL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tshrlra, Jr. laidotuvių direktorių*, New- 
ark offk^l 426 Lafayotte St (Cor. WHaon Avė.), tolei. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug visto* eutoiųoblHąm pastatyti.
------ ----------------- ---------------------  -----------—------------------
KENHELD VUNERAL KOMES — Beach Memorlal Chapei, 301 Corey 
Avė., $t. Petersburg Beach, FL 33706. 313 360 - 5577. Pasadena 
Momohal Chapei, 200 Pasadena Avė. S., SL Petersburg, FL 33707. 
813 34^9303.

JUOZO ANDRIULIO Roal Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdraus 
dlmai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, tnc., 89 -11 Jamalca Av»„ Woodhaven, N. Y. Tetof. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esat* ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS sav. Wlntor Garden Tavom. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Terot. 821 - 6440. Sale vestu
vėms Ir kt pramogom*. B* to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 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. 11384. Tel. 718 229-9134.

KVECAS 
JBrtA.S 

1933 + l 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR: NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEWY0RK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tasolino
A MEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALE

SOVIETS G0 H0ME!|

L E AVĖ i 
BALTIC STATES I

INDEPENDENT

Iš pabaltiečių demonstracijų New Yorke prie Sovietų ambasados balandžio 14. Nuotr. L.

Rašė ekonomikos ir kitais klau
simais straipsnius perijodikoje, 
žurnaluose, Lietuvos Aidui, kaip 
jo korespondentas JAV pasirašy
damas Petro Gulbio, o humore
skas Telšių Plumpio kriptoni- 
mais. Paruošė 1953 Pasaulio Lie
tuvių Žinyną, o antroji — papil
dyta laida išleista 1958.

Jaunystėje pradėjęs visuome
ninį organizacinę darbą, organi
zuojant jūrų skautų draugovę 
tęsia ir toliau. Buvo vienas iš 
steigėjų atsargos karininkų

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

2 >E*50FHM»MecR 
fORPOS6fi5SKNCF

EST0NM
MART NIKLUS

10 TEARS OF HARDLABOR 
FOR

"ANTI-SCMET A&TATKN'

UWNAN

BAIK GAJAUSKAS
15 TEARS 0F HARD LABOR 

FOR TRANSEADOM 0F
E-.Tie 2JLAC ARO -V' .lAC£| .

Pabaltiečių plakatai demonstracijose prie Sovietų ambasados birželio 14 New Yorke. Nuotr.
L. Tamošaičio

Korp! “Ramovė” ir pirmasis jos 
vice pirmininkas, uolus Balfo 
darbuotojas, N. Y. Prekybos rū
mų veikloj pasireiškęs. Pasitik
davo atvykstančius DP transpor
tus uoste. Atvykusį Amerikon 
Lietuvos prezidentą Ant. Sme
toną lydėjęs po įvairias lietuvių 
kolonijas. Pagelbėjo pirmie
siems atvykėliams susitvarkyti 
dokumentus, padėjo įsįkūrimo 
ar atvykimo iš Vokietijos giminių 
reikalais ir palengvindavo savo 
patarimais ar paslaugomis kito
kiais pabėgėlių reikalais.

1956-57 metais lankė lietuvių 
kolonijas Pietų Amerikoje: Ve- 
nezueloje, Argentinoje, Brazili
joj ir Urugvajuje.

Aktyviai iki šios dienos daly
vauja visuomeniniame lietuvių 
gyvenime ir visų yra gerbiamas 
ir mėgiamas už jo nuoširdumą.

Prisimenant šią sukaktį linkė
tina sveikatingų ir daug darbin
gų metų stovint Lietuvos sargy- 
lx)je.

(iv)

VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2126 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11226 
TEL.: 711769-3300
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Ne tik laimėjimo džiaugsmui
Organizuota Lietuvių Bend

ruomenė savo veikla pagrindinai 
rašo laisvojo pasaulio lietuvių 
istoriją. Tuo teigimu nenunei
giami darbai ir kitų organizacijų, 
tačiau jų darbų barai siauressni 
ir tikslai labiau riboti. Į didįjį 
Bendruomenės idėjų lobyną su 
savo įnašais ateina visuomeni
ninkai, mokslininkai, filosofai, 
įvairių menų kūrėjai, teologai, o 
taip pat ir eiliniai visuomenės 
žmonės. Bendruomenėje reikš
tis visi turi teisines ir faktiškas 
sąlygas.

Bendruomenės visuotinumas 
reiškiasi ne tik savo tikslais, bet, 
galima sakyti, ir pilnutinės de
mokratijos organizaciniais pa
grindais. Jei daugelio kitų cent
rinių organizacijų vadovybes su
daro išmirusių ar tik teoretinę 
gyvybę palaikančių organizacijų 
"atstovai", Bendruomenės cent
riniai organai sudaromi tiesiogi
nių ir visuotinių rinkimų keliu.

Bendruomenės nedraugai 
paprastai priekaištauja, kad rin
kimuose dalyvauja tik nedidelis 
skaičius balsuotojų. Iš tikro, 
5000-8000 balsuotojų nėra dide
lis skaičius. Bet kuri kita Ameri
kos lietuvių organizacija tokį bal
suotojų skaičių gali parodyti?

Iš antros pusės, net Amerikos 
atskirų valstybių ir savivaldybių 
rinkimuose dažnai dalyvauja tik 
12proc. galinčiųjų balsuoti, nors 
rinkimų rezultatai tiesioginiai 
paliečia praktiškąjį jų gyvenimą.

Dėka demokratinės santvar
kos. Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė keičiasi kas treji me
tai. o apygardose ir apylinkėse 
dar dažniau. Kai Amerikos pre
zidentas savo pareigose gali būti 
tik dvi kadencijas, kai kurių lie
tuvių centrinių organizacijų va
dai lengvai išmanipuliuoja savo 
postuose išsilaikyti neribotą lai
ką. prisistatydami visuomenei 
aukos žmonėmis: “aukojame sa

vo laiką, dirbame be atlygini
mo”.

Jei kartais tam tikro atpildo ir 
yra, sugebama jį nuo visuo
menės nuslėpti. Tokios organi
zacijos “valstybinių paslapčių” 
išlaikymo pretekstu piniginės at
skaitomybės visuomenei neduo
da. Lietuvių Bendruomenė, iš 
antros pusės, turėdama galbūt 
nemažiau “valstybinių pasla
pčių”, savo sesijose duoda skru- 
pulatiškai tikslias pinigines apy
skaitas.

Lietuvių Bendruomenės de
mokratiškumas pasireiškia pa
žiūrose į viešąją kritiką. Ji kri
tiką pakelia. Dar daugiau, ji 
viešosios kritikos yra reikalinga. 
Prieš tarybos rinkimus spaudoje 
ir tarybos sesijose iškyla daug 
nuomonių susikryžiavimų, pri
vedančių net prie aštrių susikir
timų. Galėjimas pakelti kritiką 
yra organizacijos stiprybė. Būtų 
naivu galvoti, kad didelės, 
plačius laukus apimančios orga
nizacijos veikla galėtų būti tobu
la, be spragų ir trūkumų. Iš vie
nos pusės, skriaudą organizacijai 
daro tie, kurie nesąžininga kriti
ka organizaciją puola, iš antros, 
meškos pasitamavimą teikia 
įvairūs apologetai, spragas deng
dami, trūkumus teisindami.

Net geros valios kritikas irgi 
gali klysti. Bet tada išsivysto ra
cionalios diskusijos, geros valios 
pokalbininkus privedančios prie 
tam tikrų sprendimų. Tokiais 
sprendimais remiasi organizaci
jų pažanga.

Kalbant apie Lietuvių Bend
ruomenę, didesnį rūpestį negu 
balsuotojų skaičius turėtų kelti 
išrinktųjų tarybos kokybė. Jau 
JAV LB XI-osios tarybos pirmo
joje sesijoje buvo nusiskundimų, 
kad nievienoje buvusios tarybos 
sesijoje nesilankęs narys vėl 
buvo išrinktas tarybon, net gau
damas daugiausia balsų. Yra fak
tas. kad dalis tary bos narių nesi-

Ką svarstė Amerikos 
Lietuvių Taryba

Amerikos Lietuvių Tarylxis 
valdyba gegužės 9 Chicagoje, sa
vo patalpose, turėjo posėdį, kurį 
pravedė pirm. Teodoras Blin
strubas. Painformavo apie rengi
nius, kuriuose jam teko dalyvau
ti: Chicagos Lietuvių Tarylxis 
konferenciją, Lietuvos garliės 
gen. konsulų pagerbimą, Krikš
čionybės įvedimo Lietuvoje ju
biliejaus minėjimo komiteto po
sėdį. Dėl OSI bylų turėjo pasi
kalbėjimą su Americans for Due 
Process vadove R. Razgaitiene 
ir Koalicijos Konstituciniam Tei
singumui ir Saugumui vadovu A. 
Mažeika. Papasakojo apie drau
gišką pobūvį naujam garbės gen. 
kons. V. Kleizai atsilankius į 
ALT būstinę. Painformavo apie 
ALT raštus aktualiais reikalais. 
Pasidžiaugė, kad Liet, istorijos 
draugija Ainer. Liet. Tarybai jau

lanko sesijose, nedalyvauja apy 
gardų valdybų posėdžiuose nei 
apygardų suvažiavimuose, nei 
savo apylinkių veikloje. Yra tary
tais narių kurie nemoka solidaru
mo mokesčio.

X-osios tarybos metu buvo pa
darytas nutarimas, kad tarybos 
nariai yra taip pat pilnateisiai 
apygardų, kuriose jie buvo iš
rinkti. nariai. Tai ne nauja privi
legija, o naujas įpareigojimas. 
Tarybos nariai, kuriems nerūpi 
bendruomeninė veikla, o tik 
laimėjimo garliė, turėtų būti 
žinomi ir kituose rinkimuose ne- 
berenkami. Tary bos prezidiumo 
pareiga būtų, gal periodinės an
ketos būdu, tary bos narių parei
gingumui nustatyti.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
yra įteikusi visus savo leidinius.

Pirmininko pavaduotojas dr. 
Jonas Valaitis pranešė apie sėk
mingą Jungtinio Pabaltiečių Ko
miteto sidabrinio jubiliejaus 
minėjimą š.m gegužės 1 Wash- 
ingtone. Kongreso rūmuose su
ruoštame minėjime dalyvavo 
apie šimtas žmonių. Atsidėko
jant už prielankumą pabal- 
tiečiams, buvo įteikti atitinkami 
žymenys senatoriui William 
Armstrong, šen. Donald Riegle, 
kongresmenui VVilliam Camey, 
Valstybės departamento Euro
pos reikalams pareigūnui Mark 
Palmer, Prezidento pavaduoto
jui santykiams su visuomene Li
nui Kojeliui. Jie pasakė pabaltie- 
čiams palankias kalbas. Minėji
me įžangą padarė dr. Jonas Ge
nys, o visą minėjimą pravedė dr. 
Jonas Valaitis. Jam dar teko daly
vauti apklausinėjime kandidatų 
į Jungt. Pabalatiečių Komiteto 
reikalų vedėjo postą. Dr. Valai
tis turėjo pasitarimą su dr. D. 
Krivicku, Vliko pirmininko pa
vaduotoju.

Pirm. T. Blinstrubas dar pra
nešė, kad jam teko susisiekti su 
Miko pirm. dr. K. Bobeliu dėl 
Lietuvą pasiekiančių iš sovieti
nės atominės jėgainės kritulių. 
Jungt. Pabaltiečių Komiteto pra
šyta kelti reikalą, kad būtų už
daryta sovietinė atominė jėgainė 
Ignalinoje.

Sekretorius inž. Gražvydas 
Lazauskas papasakojo apie Lie
tuvių teisėms ginti komiteto 

veiklą, apie ALT namų tvarky
mą, apie jau daromus pasiruoši
mus 1987 m. Vasario 16 minėji
mams. Pasidžiaugė sutaupomo
mis lėšomis gavus naujas lengva
tas pašte. Kun. J. Prunskis pain
formavo apie kontaktus su ame
rikiečių redakcijų nariais, apie 
mezgamus ryšius su JAV senato
rių ir kongresmenų įstaigomis 
Chicagoje. Iždininkas Mykolas 
Pranevičius pranešė apie naujus 
planus finansų srityje. Pirm. T. 
Blinstrubas priminė, kad meti
nis Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas bus spalio 18 Tau
tiniuose namuose, Chicagoje. ta 
proga numatomas banketas, ku
rio metu bus pagerbtas atmini
mas daug nusipelniusio Antano 
Olio. Pirmininkui pasiūlius, su
važiavimo programos planą pa
ruošti sutiko polit. k-jos pirm, 
dr. J. Valaitis, visuomen. k-jos 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas ir 
skyrių kom. pirm. G. J. Lazau
skas, o A. Olio pagerbimą ir ban
keto organizavimą tvarkyti pa
kviesti dr. L. Kriaučeliūnas, P. 
Bučas, M. Pranevičius, dr. V. 
Šimaitis ir V. Naudžius.

Posėdyje be suminėtųjų daly
vavo dr. V. Dargis, inž. St. Du
bauskas, V. Gasparienė, J. 
Šiaučiūnas, St. Balzekas.

Etninių grupių atstovų kelias 
į įtakingus postus

Illinois senato narė Judy Baar 
Topinka, būdama susirūpinusi, 
kad etninių grupių žmonės ga

lėtų proporcingai pasiekti vai- 1 
džios postus, be kitų, atsiuntė ir 
Amer. Lietuvių Tarybai raštą, 
klausdama nuomonės, kaip iš
vengti, kad rinkėjai nesibaidytų 
etninių pavardžių. Šen. Topin- 
kos įstaiga pranešė, kad jie renka 
medžiagą kreiptis į platesnę vi
suomenę. Alto pirm. T. Blin
strubas su informacijų vedėju 
kun. J. Prunskiu senatorei pa
rašė, kad pavardžių amerikoni- 
nimas nėra rekomentuotinas, 
tačiau reikėtų amerikiečiams 
ryškinti, jog etninės pavardės 
nereiškia pareigoms netinkamu
mą. Juk pavyzdžiui, ir tokie lie
tuvių kilmės žmonės, kaip Kos
ciuška ar sportininkas Jonaitis 
(Unitis), nors su etninės kilmės 
pavardėmis, yra gerai pasitarna
vę Amerikai.

Televizijos stotys 
paprašytos tikslumo

Nuo sudegusios atominės jė
gainės Sovietų Sąjungoje sklin
dant krituliams į plačius kraštus, 
JAV televizijos stotys nebuvo 
tikslios kai kuriuose savo prane
šimuose. Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas raštu kreipėsi į 
CBS, WGN, ABC ir NBC televi
zijos programų centrines įstai
gas, atkreipdamas dėmesį, jog 
kalbant apie atominius kritulius 
iš Sovietų Sąjungos, reikia minė
ti ir Lietuvą, kurią tie krituliai 
pasiekė, nešami net į Skandina
viją. Be to, priminė, kad rodant 
televizijoje Europos žemėlapius 
reikia rodyti ir atskirai atžymėti 
Pabaltijo valstybes. Jų įjungimo 
į Sovietų Sąjungą JAV nepri
pažįsta, o Valstybės departa
mentas yra paskelbęs potvarkį, 
kad tie kraštai žemėlapiuose turi 
būti atitinkamai atžymimi.

Koalicija konstituciniam 
teisingumui

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse veikia vadinama Coalition 
for Constitutional Justice and 
Security, kuri ypač rūpinasi, kad 
keliamose dėl nacių nusikaltimų 
bylose nebūtų pažeidžiamos 
JAV konstitucijos bei nebūtų lei
džiama OSI įstaigai sėbrauti su 
KGB. Ši koalicija gegužės 7 Wa- 
shingtone sušaukė etninių, poli
tinių, visuomeninių grupių, ve
teranų, tikybinių bendruomenių 
atstovus pasitarimui, fš lietuvių

(nukelta j 5 psl.)

ATEINA DIDYSIS 100 metų
TAUTOS DAINIUS eilerascio
MAIRONIS išspausdinimo

■—PAULIUS JURKUS ——■
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Prie straipsnio tąsos 
grįžtant

S. m. vasario 7, Darbininko 6 
numeryje, pradėjau rašyti apie 
Maironį. Proga davėjo svarbi su
kaktis: 1985 metais suėjo 100 
metų, kaip jis “Aušroje išspaus
dino pirmąjį savo eilėraštį. Tai 
ir buvo didžiojo tautos dainiaus 
atėjimas į lietuvių literatūrą.

Jis buvo tautinio atbudimo 
svarbiausias poetas, didelio ta
lento, giliai pajutęs atbundan
čios tautos interesus ir sugebėjęs 
visa tai išreikšti labai patrauklia 
forma. Jo poezija stiprino ir bu
dino visą tautą, virto dainomis, 
kurios ir šiandien tebedainuoja- 
mos ir sugestyviai veikia visus. 
Jo graži tėvynės meilė, išreikšta 
patriotiniais eilėraščiais, ir dabar 
palaiko lietuvius pavergtoje Lie
tuvoje, stiprina juos ir išeivijoje

Būdamas didelio talento poe
tas, jis jau po 10 metų kaip iš
spausdino savo pirmąjį eilėraštį, 
pasireiškė tokia didele jėga, kad 
reikia tik stebėtis. Prieš 90 me

tų. t.y. 1895. jis sukūrė pačius 
gražiausius savo eilėraščius. Per 
metus parašė tiek daug, kad tai 
sudaro jau ištisą naują poezijos 
rinkinį.

Tas vasario mėnesį pradėtas 
straipsnis ir norėjo iškelti tas 
aplinkybes, kaip Maironis atėjo 
į lietuvių poeziją, kaip atrodė 
pirmasis eilėraštis, kada ir kur 
parašytas. Kaip paskui vystėsi jo 
poezija ir ką jis sukūrė savo kūry
bingiausiais metais.

Visa tai padės labiau suprasti 
anuos laikus, tautinį lietuvių at
budimą, paskatins ir mus labiau 
domėtis sava kūryba ir labiau 
gerbti tuos, kurie sukūrė Lietu
vą

Praeitas atkarpas 
prisimenant

Pasidarė jau didelis tarpas 
tarp šių rašinių ir anų, spausdin
tų vasario mėnesio pradžioje. 
Kad būtų lengviau sekti Mairo
nio poezijos kelią, tenka trumpai 
prisiminti, kas buvo tada parašy
ta.

Pirmiausia kalbėta, kaip Mai
ronis įstojo į Kauno gimnaziją. Į 
Kauno gimnazijos parengiamąją 
klasę jis įstojo 1873 metais, nes 
jis nemokėjo rusų kalbos. Toje 
klasėje pasiliko antrus metus. 
Išmokęs rusiškai, jis jau buvo ge
ras mokinys ir pasižymėjo kaip 
geras matematikas.

Jau būdamas Kauno gimnazi
jos 6 klasėje, pradėjo rašyti eilė
raščius lenkiškai. Jam tada buvo 
18 metų. Jis galėjo labai lengvai 
nueiti į lenkų literatūrą, bet jo 
lietuviškumą suformavo lietuviai 
draugai, ypač toks Antanas Vy- 
tartas, kuris, keturias klases bai
gęs. įstojo į Kauno kunigų semi
nariją. Ir Jonas Mačiulis buvo 
paveiktas šio pavyzdžio ir norėjo 
stoti į kunigų seminariją, bet pa
sipriešino tėvas.

Tėvo manymu, sūnus pirma 
tegu baigia gimnaziją. Paskui jis 
galės savo kelią pasirinkti. Būsi
mas poetas grįžo į gimnaziją ir 
toliau mokėsi. Maironis gimna
ziją baigė 1883 metais. Tada jis 
susitiko gražią bajoraitę Teklę 
Navickaitę.

Maironis dabar p a d a r ė ne
lauktą sprendimą. Jis nepa
klausė draugų kvietimo stoti į 
kunigų seminariją. Jis įstojo į Ki
jevo universitetą ir studijavo li
teratūrą. Tačiau jaunas poetas 
universitete nerado, ko jis troš
ko. Jis nusivylė studijomis. Taip 
jis neišbuvęs nei pilnų metų uni

versitete, metė studijas ir įstojo 
į Kauno kunigų seminariją, įsto
jo ne rudenį, kaip paprastai daro 
visi, bet pavasarį ir jau atostogų 
grįžo su sutana.

J Kauno kunigų seminariją jis 
įstojo 1884metų pavasarį. Semi
narijoje jį labai paveikė minėtas 
klierikas Antanas Vytartas, kuris 
buvo giliai susipratęs lietuvis. Jis 
ir išgelbėjo Maironį, kad jis ne
nuėjo lenkišku keliu. Visus tie
siog stebino Antano Vytarto lie
tuviškas užsidegimas. Vėliau už 
lietuvišką veiklą Vytartas buvo 
patekęs į kalėjimą. Jis organiza
vo knygnešius platino spaudą.

Pats Vytartas buvo bajoras, 
išaugęs lenkiškuose namuose, o 
vėliau jį sulietuvino kun. Alek
sandras Dambrauskas - Adomas 
Jakštas.Tas konvertitas* lietuvis 
išblaškė ir Maironio lenkiškas 
orientacijas ir įdiegė norą dirbti 
tik Lietuvai.

Jiems esant kunigų seminari
joje, pasirodė “Aušra”, pirmasis 
lietuvių tautinio atbudimo laik
raštis. Tai buvo 1883 metų kovo 
mėnesį. “Aušra” pateko ir į Kau
no kunigų seminariją ir ten su
kėlė judėjimą, nes seminarijoje 
mokėsi daug jaunųjų klierikų, 
kūne buvo lietuviško patriotinio 
nusiteikimo.

Jie skaitė “Aušrą” ir diskuta
vo. Jau su “Aušros” pirmuoju 
numeriu atsirado trintis tarp ku
nigų ir to meto visuomenės vei

kėjų pasauliečių. Ir Kauno kuni
gų seminarijos klierikai buvo ne
patenkinti vienu kitu “Aušros” 
straipsniu, literatūriniu kūriniu.

1885 metų ankstyvą pavasarį 
Kauno kunigų seminarijos auk
lėtinis Jonas Mačiulis parašė 
“Aušrai” laišką su įvairiais klausi
mais, net priekaištais. Ant galo 
jis pridėjo ir savo pirmąjį eilė
raštį “Miškas ir lietuvis”. Pasi
rašė Zvalionio slapyvardžiu.

Redakcija jam atsakė į tą laišką 
ir eilėraštį išspausdino. Tai ir 
buvo didžiojo dainiaus pirmasis 
pasirodymas.

Žengiame toliau Ir 
atskleMžiame “Aušros”

KOvOpvvKTę
Maironis tada buvo 23 metų 

klierikas. Užsidaręs savo kam
barėlyje ar kur pasivaikščiojimo 
metu jis savo mintyse sudėdavo 
eilutes ir jas paversdavo eilėraš
čiu. Tas pirmas mum žinomas ei
lėraštis ir yra “Miškas ir lietu
vis”. Parašęs galėjo numesti, bet 
jis greičiausiai parodė savo drau
gams, tam pačiam Antanui Vy- 
tartui. Tas ir paragino eilėraštį 
siųstį į “Aušrą”.

Jauni ir užsidegę klierikai, no
rėdami kuo sėkmingiau kovoti ir 
su lenkiškąja dvasia ir pozytiviz- 
mu, kuris labai plačiai sklido per 
universitetus, skaitė "Aušrą" ir 
diskutavo. Maironiui rūpėjo eilė 
klausimų išsiaiškinti. Jis parašė 

redakcijai laišką. Rašė irgi susi
jaudinęs, nes juk niekas jo ne
mokė lietuvių kalbos. Rašė iš 
klausos, kaip buvo pasimokęs 
pas draugus..

Kas ta
“gromatų skardinė”?

Dabar išėjo iš mados, o dar 
taip neseniai laikraščiai turėjo 
tokia skiltį, kur atsakydavo savo 
bendradarbiams. Skiltį vadinda
vo “Redakcijos atsakymai”.

Prieš 100 metų, kada ėjo 
“Aušra”, mūsų lietuvių kalba dar 
buvo neištobulinta, trūko naujų 
sąvokinių žodžių, tai jie tą skiltį 
pavadino “Gromatų skardinė”, 
bendrine kalba pasakius. tai 
būtų “laiškų dėžutė”, arba — 
pašto dėžutė.

Tokia “Gromatų skardinė" bu
vo spausdinama pačiame gale, 
prieš skelbimus.

Kauno kunigų seminarijos 
klierikas Jonas Mačiulis, neatsi
žvelgdamas į seminarijos lenkiš
ką dvasią, į tai, kad juos visus 
nori išauklėti lenkiškais apašta
lais, 1885 metų kokį kovo, o grei
čiausiai vasario mėnesį, parašė 
laišką į Tilžę "Aušros" redakcijai 
Tai nebuvo taip paprasta, nes 
laiškas rašytas lietuvių kalba, ku
rios jis pats gerai nemokėjo 
Laiškas redakciją pasiekė gal ba
landžio mėnesį. “Aušra tada re
dagavo Martynas Jankus

i Bus daugiau
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KAIP PAGERINTUMĖM PASAULI 
— JEI GALĖTUMĖM

PASISAKO 
PARENGIAMOJI 

KLASĖ

Norėtumėm kad;
“Lietuva nugalėtų Rusiją. 

Tada mūsų kraštas būtų laisvas 
ir mes būtumėm pagarsėję visa
me pasaulyje.”

“Moteris būtų Amerikos pre
zidentė ir stipriai valdytų kraštą 
iš Baltųjų Rūmų.”

“Lietuva galėtų įsijungti į 
Amerikos “Space Program”. 
Tada Lietuvos vėliava galėtų pa
sirodyti mėnulyje ir mes ture-

RAKETOS 
TRAGEDIJA

Sausio 28-tą dieną pasikėlė 
mūsų raketa “Challenger”. Šito
je raketoje buvo šeši astronautai 
ir viena mokytoja. Ta mokytoja 
turėjo būti pirmas civilinis žmo
gus erdvėje. Vieną minutę ir 15 
sekundžių po pasikėlimo “Chal
lenger” susprogo.

Šitos tragedijos baisios pa
sekmės: 1. Žuvo visi septyni ge
riausiai paruošti astronautai; 2. 
Raketa kainuoja 1.2 bilijono do
lerių; 3. Tragedija palietė visą 
Ameriką; 4. Blogiausia pasekmė, 
kad NASA jokių raketų neleis, 
kol atras nelaimingo įvykio 
priežastį.

Gegužės mėnesį turėjo skristi 
raketa ir iššauti vieną satelitą į 
Jupiterį, o vėliau iššauti kitą sa
telitą, kuris nuskristų prie sau
lės. Rugpjūčio mėnesį būtų įdė
tas į erdvę didžiulis teleskopas.

Pradžioje atrodė viskas buvo 
tvarkoje toje raketoje. Juk ji darė 
jau dešimtą skrydį. Po šito įvykio 

MŪSŲ TĖVYNĖ — PENKTAS SKYRIUS

LIETUVA

Lietuva — tai kur mūsų tėve
liai ir mūsų giminės gimė. Mes 
meldžiamės už juos, kad jie išsi
laisvintų, kad žmonės vėl galėtų 
būti linksmi ir skaitytų lietuviš
kas knygas. Norėtumėm, kad 
paukščiai vėl skristų laisvai per 
gamtą, o gandrai vėl darytų liz
dus, kad galėtumėm eiti į baž
nyčią. Dabar Lietuva yra pa
vergta.

Deivis Bork

LIETUVOS GAMTA

Lietuvos gamta taip graži, 
Lietuvos gamta taip puiki, 
Lietuvos gamta man 

reikšminga.
Ji man labai vertinga.

Lietuva turi kvapių gėlių, 
Lietuva turi gražių lapų, 
Lietuva turi tamsių miškų. 
Žvirblių, kiškių h* žvėrių.

Austina Vainiūtė

ESI GRAŽI

Laukai, miškai žali.
Įsitikinus, kad graži,
Esi nedidelė, bet man brangi.
Tavęs nemačius.
Upės ir ežerai mėlyni
Vilioja mane atskristi.

Julija Laukytė

tumėm lietuvį astronautą, kuris 
galėtų skristi “Space Shuttle”.

‘“Reikia būtinai sustabdyti visą 
gaminimą branduolinių ginklų 
(nuclear weapons) ir atrasti kaip 
panaudoti saulės energiją.”

“Būtų gerai turėti galią kon
troliuoti orą ir jo pasikeitimus. 
Tada galėtumėm išvengti dide
lių nelaimių kaip sausros Afriko
je, ugniakalnių išsiveržimo ir di
delių audrų, kurios kraštui pada
ro daug nuostolių. ”

Viktoras Milukas 
Vladas Sidas
Gintė Adomaitytė 
Ričardas Kumet 
Eglė Adomaitytė

prezidentas susijaudinęs kalbėjo 
į tautą. Nors įvyko didelė trage
dija, vis tiek mūsų raketos toliau 
skris. Su įvairiais išradimais at
sitinka nelaimių. Per žuvusius 
herojus kyla civilizacija. O į vai
kus jis kreipėsi sakydamas, kad 
sunku suprasti, bet šitie dalykai 
atsitinka ir yra jie dalis išradimų.

Šitoks įvykis niekada dar ne
buvo atsitikęs, kad raketa su
sprogtų ore. Tiesa, prieš 19 me
tų ir vieną dieną, raketa suspro
go ant žemės su trim astronau
tais. Tos raketos susprogimas 
buvo kelias dienas prieš pakili
mą. Susprogo jos tankai, buvo 
pripilti gryno deguonies. Toj ra
ketoj astronautai žinojo kas atsi
tiko ir pradėjo rėkti. Šioje rake
toje astronautai mirė prieš įvykio 
sužinojimą.

Gaila, kad tai atsitiko ir mūsų 
erdvės programa sustojo, ti
kimės laikinai. Dabar lauksim 
kaip viskas išsispręs ir ką NASA 
pasakys.

Aleksandras Maldutis, 9 sk.

LIETUVIŠKA SPAUDA
Lietuviška spauda susidaro iš 

lietuviškų laikraščių, knygų ir 
žurnalų. Amerikoje yra gan daug 
lietuviškos spaudos. Jeigu nori
me kad mūsų kalba išliktų gyva, 
tai turime skaityti lietuvišką 
spaudą.

Taip pat reikia lietuviškai 
spaudai aukoti pinigus. Reikia 
užsisakyti laikraščius ir žurnalus, 
pirkti knygas sau ir kitiems kaip 
dovanas. '

Mūsų šeima skaito “Darbinin
ką”, “Dirvą”, “Eglutę”, “Tech
nikos Žodį” ir “Pasaulio Lietu
vį”. “Eglutė” yra labai įdomus 
žurnalas vaikams. Mes turėtu
mėm panaudoti “Eglutę” lietu
viškoje mokykloje.

Krista Vaičaitytė

LIETUVA

Ten plevėsavo 
Kaime trispalvė, 
Kol pikti rusai 
Ją mums sudraskė.

Jie mus kankino 
Sibiran vežė, 
Mūsų kareiviai 
Lietuvą gynė.

Myliu aš tave, Lietuva, 
Nors tu esi ir pavergta. 
Ten gimė tėtis ir mama. 
Gal aplankysiu aš tave.

Rūta llgutytė

KAI AŠ UŽAUGSIU— 
TREČIAS SKYRIUS

Aš noriu būti slaugė ir noriu 
turėti dvi mergaites.

Kristina Silbajorytė

Aš norėčiau būti dainininkė. 
Galėčiau nešioti gražius drabu
žius. Pirkčiau brangų automobilį 
ir gyvenčiau dideliame name. Aš 
būsiu turtinga.

Aušra Siminkaitė

PAVASARIO LINKSMUMAI — KETVIRTAS 
SKYRIUS

Pievos žalios
Antys baltos
Velykos gražios
Ąžuolai žydi
Saulė šviečia
Azalijos raudonos
Rytas šiltas 
Įvairūs paukščiai 
Skraido kieme.

Lina Matusaitytė

Kai pavasaris ateina, labai 
daug kas pasikeičia. Vlikai 
žaidžia lauke, paukščiai čiulba, 
lizdus suka, žolė žaliuoja, 
medžiai sprogsta ir darosi šil
čiau.

Man labai patinka pavasaris, 
nes tada yra labai gražu ir visi 
linksmi. Oras ne per šiltas ne per 
šaltas. Aš galiu lauke žaisti su 
draugais ar pats vienas su sviedi
niu.

Matas Pintsch

Pavasarį paukščiai grįžta, 
Gėlės dygsta, sniegas nyksta. 
Pavasarį vaikai žaidžia, 
Medžiai lapus skleidžia.
Sliekai iš žemės lenda, 
Antys namo skrenda.

A reidas Remeza

Man patinka pavasaris, nes po 
mokyklos mes kartais einame 
žuvauti ir kartais einame į parką 
žaisti beisbolą ir futbolą. Kai 
nėra pamokų, aš ir mano sesutė 
einame maudytis. Geriausiai iš 
visų, man patinka žiūrėti beisbo
lo žaidynes. Mano mėgiamiausia 
komanda yra New York Mets. 
Man pavasaris labai patinka.

Darius Penikas

Pabudo Snieguolė
Iš miego gilaus.
Mėlynos žibutės 
Pakėlė galvutes.

NORĖČIAU APLANKYTI 
LIETUVĄ

Lietuva buvo labai graži 
žemė. Kai rusai užėmė mūsų 
žemę, jie neleido vaikams eiti į 
lietuvišką mokyklą. Bet Lietuva 
nepasidavė. Žmonės slaptai nešė 
lietuviškas knygas ir dalino vi
siems. Mamos savo vaikus lietu
viškai mokė.

Aš norėčiau Lietuvą aplanky
ti, nuvažiuoti į Vilnių ir į Kauną. 
Norėčiau pamatyti įvairių namų, 
muziejų ir daug daugiau. Labai 
norėčiau susitikti su savo pus
broliais. Jie papasakotų man kas 
darosi Lietuvoje.

Norėčiau aplankyti žaislų 
krautuves ir apžiūrėt kokius žais
lus jie ten turi Lietuvoje. Gal 
rasčiau panašius kaip ir čia Ame
rikoje.

Antanai Garbauskas

-o-
Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 

krepšinio žaidėjas. Aš dalxir tre- 
niruojuos ir važiuoju į krepšinio 
stovyklą. Prieš tai aš noriu va
žiuoti į kariuomenę. Kai būsiu 
per senas krepšinį žaisti, aš 
norėsiu dinosaurų kaulus ty
rinėti. Taip pat man įdomu viso
kios iškasenos, kurias aš atrasiu.

Rytas Stankūnas
-o-

Būsiu daktarė. Ligoninėje 
kalbėsiu su pacientais ir pasaky
siu kada jie galės eiti namo. Jeigu 
negalėsiu būti daktarė, tai tada 
nebūsiu niekas, nes aš labai no
riu būti daktarė.

Jūra Vainiūtė

Kai būsiu didelė, tai neturėsiu 
eiti į mokyklą. Tada norėsiu būti 
gailestingoji seselė, nes nėra 
toks sunkus darbas kaip dakta
rės.

Monika Pintsch

Dygsta žolelė, 
Pilnos šakos pumpurų. 
Miškai pasipuošę 
Žaliu pūku.

Balta vyšnia
Lyg pienu aplieta 
Stovi sode.

Dūzgia bitelės 
Čiulba paukšteliai. 
Pavasaris jau čia!!!

Marius Maldutis

RAŠO SEPTINTAS 
SKYRIUS
Erdvėlaivis “Challenger’’
Sausio 28 susprogo erdvėlaivis 

“Challenger”. Šis atsitikimas 
buvo labai liūdnas.

Inžinieriai sugalvojo daug 
sprendimų ir bandė išaiškinti 
kodėl šis sprogimas įvyko. Vie
nas spėliojimas buvo kad plokš
tės (tiles) nukrito ir pataikė į 
vieną “solid rocket booster”. Ki
tas spėliojimas buvo kad atsirado 
įskilimas tarp “liąuid hydrogen 
tank” ir 'liąuid oxygen tank”.

Aš galvoju, kad plokštė patai
kė į “solid rocket booster”. Visi 
labai nusiminė, kad šitie septyni 
astronautai žuvo.

TEGUL JIE ILSISI RAMY
BĖJE!

Tomas Liogys

Geras Sportas
Mano mėgiamiausias sportas 

tai yra tinklinis. Tinklinį smagu 
žaisti, bet gali užsigauti. Taip pat 
negalima nešioti jokių brange
nybių kai loši tinklinį.

Šis sportas gan lengvas. Reikia 
tik permušti sviedinį per tinklą. 
New Yorke yra kelios komandos 
kurios žaidžia už LAK — 
Lietuvių Atletų Klubą. Šios 
komandos važiuoja į Kanadą, 
Detroitą, Baltimorę ir beveik 
kiekvienais metais į Bostoną.

Rungtynes esame porą sykių 
laimėję ir porą sykių pralaimėję. 
Bet bus daugiau progos sužaisti 
ir stengsimės laimėti.

Gina Jankauskaitė

MIlda Suvfkta
Ar jūs kada nors matėt Mildą 

Suvildą? Kiekvieną dieną ji tik 
guli, nieko nedirba. Atėjo pas ją 
vienas ponas, ilgas ir plonas ir 
pasakė: — “Milda, atsistok!” 
Milda atsistojo, jos šuo lojo, ir 
abu išėjo pasivaikščioti.

Nida Stankūnaitė
Pasakėlė

Vieną kartą gyveno toks žmo
gus Saulius Bonačiuvis. Jis gyve
no prieš 252 metus. Jo šeima 
buvo didelė: trys sūnūs ir ketu
rios dukros. Žmona mirė po pas
kutinės dukros.

Viena karalienė norėjo rasti

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

New Yorko Maironio lituanistinė mokykla suvaidino 
“Meškiuką Rudnoshiką”. Nuotraukoje—Rudnosiukas su ma
myte ir tėveliu.

Maironio lituanistinės mokyklos vaidinime voverytės kalbasy 
su geniu. Miško gėlės ir grybai atydžiai klausosi.

AR PINIGAI ATNEŠA LAIMĘ? — ŠEŠTAS 
SKYRIUS

Jeigu turėčiau daug pinigų aš 
nupirkčiau visą pasaulį. Tada visi 
žmonės žinotų mano vardą ir no
rėtų pažinti mane.

Aš gyvenčiau Buckingham Pa- 
lace, turėčiau apie šimtą Rolls 
Royce automobilių, daug tarnai
čių ir tarnų ir labai daug kitokių 
dalykų.

Kai numirčiau, turėčiau visas 
kapines tik sau ir man pastatytų 
didelį paminklą, kad visi mane 
prisimintų.

Kristina Ramanauskaitė

Jei aš būčiau turtingas, aš pa
sidalinčiau turtais su savo gi
minėmis. Mes galėtumėm apke
liauti aplink visą pasaulį. Taip 
pat norėčiau nusipirkti raudoną 
sportinę mašiną ir didelį, gražų 
laivą. Aš dažnai važiuočiau 
žuvauti su tėte. Taip pat 
užmokėčiau už brolio kolegiją. 
Taip pat dar duočiau pinigų 
vargšams.

Aleksas Lileika

Važiuočiau į kelionę po Euro
pą ir nusipirkčiau daug drabužių 
ir taip pat duočiau neturtingiems 
žmonėm ir pasiūsčiau į Afriką. 
Likusius pinigus pasidėčiau į 
banką mokslo išlaidom.

Daina Cernauskaitė

Pirmiausiuai aš eičiau apsi
pirkti ir norėčiau gauti ko nega
lėjau turėti, kaip automobilį ir 
visokių drabužių. Toliau aš in
vestuočiau į nekilnojamąjį turtą, 
kuris padarytų dar daugiau pini
gų. Taip pat pirkčiau savo šeimai 
gražių dovanų. Galu gale su savo 
dideliais turtais aš padėčiau 
tiems, kurie neturi tiek, kiek aš 
turiu.

Kristina Senken

kitą vyrą, nes jos vyras žuvo. La
bai daug vyrų norėjo ją vesti tai 
ji sakė taip: “Kas suras vaiką su 
trim dantim, kurie bus sidabri
niai, tai tas galės būti jos vyras. ”

Saulius Bonačiuvis kaip tik 
buvo nuvedęs savo sūnų pas 
dantistą, nes jam brolis išmušė 
tris dantis. Dantistas sutiko įdėti 
tris sidabrinius dantis už penkis 
sidabrinius pinigus. Kai Saulius 
grįžo namo, tuojau nuėjo pas ka
ralienę ir parodė vaiką su sida
briniais dantimis. Karalienė su
tiko būti jo žmona ir jie po to 
labai gerai gyveno.

Tomas M a tunaitis

-o-
Jei aš turėčiau daug pinigų, aš 

nupirkčiau daug dalykų. Kas sa
vaitę losčiau LOTTO. Taip pat 
turėčiau daug tarnų, kurie man 
viską darytų. Jeigu tik vieną kar
tą ko nepadarytų, gautų draugų. 
Aš turėčiau didelį namą ir maši
ną.

Vydas Marijošius

RAŠO AŠTUNTAS 
SKYRIUS

Kaip žaisti krepšinį
Krepšinis yra nelengvas žaidi

mas, beb nėra sunku išmokti. 
Pirma reikia išmokti valdyti svie
dinį. Tada reikia išmokti kaip 
mesti sviedinį į krepšį. Nėra 
lengva' Reikia alkūnes teisingai 
laikyti, žiūrėti į krepšį ir mesti 
teisingai. Vėliau reikia išmokti 
kaip sugauti sviedinį, kai nušoka 
nuo krepšio. Pasuoti irgi neleng
va. Turi mokėti visokius pasus 
— kitaip lengvai priešinga ko
manda pavogs sviedinį.

Viską tai reikia išmokti, jeigu 
nori būti geras puolikas. Bet yra 
ypatingai svarbu būti geru gyni- 
ku. Gynime reikia rankas aukštai 
pakelti ir reikia mėginti pavogti 
sviedinį. Gynime mėgini sulai
kyti priešingą komandą, kad ji 
neįmestų daug krepšių.

Jeigu visa tai išmoksi padaryti 
labai gerai, gal net pakliūsi į 
NBA.

Dainius Remeza

Laiškas draugui
Labas drauge!

Man čia Amerikoje gerai. 
Kaip tau? Jei blogai, melskis. 
Dievas padės. Mano mėgia
miausias sportas yra futbolas. 
Koks tavo? Aš dabar einu į naują 
mokyklą. Ji daug sunkesnė negu 
senoji.

Šiandien visą dieną lyja. Koks 
oras pas jus Lietuvoje^ Ar jūs 
daug gavote sniego^ Buvau filme 
mieste Filmo tema apie Kalė
das. Buvo labai įdomu ir 
džiaugsminga. Gavau irgi naują 
slidinėjimo švarką ir naują knygą 
apie “Hacky Sack . Tai yra ma
žas apvalus odinis pupų maišelis, 
kurį spardai ir neleidi kad palies
tų rankas ar žemę. Daliar viskas!

Sudiev'
Antanai Kulys

(nukelta j 5 psl.)
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APIE “SUOMIŠKĄ” RADIJACIJĄ
dėl netiksliai veikiančio “Gei-The New York Times birželio 

11 dienos laidoje paskelbė, kad 
Suomijoj, Kotka vietovėje pir
madienio naktį, birželio 9, apie 
120 mylių į vakarus nuo Lenin
grado ir 60 mylių nuo Estijos per 
Suomijos įlankų, buvo užregist
ruota 4 kartus didesnis radiacijos 
kritulių kiekis, negu po Cemo- 
byl tragiško įvykio.

Esko Koskinem, vidaus reika
lų ministerijos pareigūnas taršos 
reikalams, spaudos konferenci
joj pareiškė: “Tokio staigaus ir 
aukšto radiacijos pakilimo prie
žastis nežinoma, bet tai gali būti 
nuo atominio sprogdinimo ban
dymo, arba prasiveržimas ra
dioaktyvumo jėgainėje, kaip 
įvyko Černobylyje, arba matavi
mo instrumentų kaltė.”

Instrumentai padidėjimų rodė 
net per šešias valandas.

ger” aparato.
Telefoninio pokalbio metu, 

minėtas direktorius, aiškino, kad 
radiacijos kritulių matavimui 
suomiai turi apie 300 instrumen
tų ir tokių panašių netikslumo 
davinių pasitaiko vos du per me
tus.

Kelios žinių agentūros pra
nešė, kad tuo metu vėjai su ra
diacijos krituliais kaip tik pūtė 
nuo Sovietų Sąjungos ir kai kurie 
suomių oficialūs asmenys panei
gė instrumentų gedimo mitų.

Valdžios atsakingieji pareigū
nai tvirtino, kad tokie neatsakin
gi, kad ir oficialių asmenų ar ži
nių agentūrų pasisakymai įvyks
ta dėl ‘‘menko supratimo apie 
atominės energijos technologi
ją • • /

Skandinavų valstybės po Čer-

— Ričardas Mados ir jo sūnus 
Vytas bei rašytoja Genevieve 
Carion-Machwitz dirbo prie lie
tuvių stalo “literatūrinėje po
pietėje”, kurių Roubaix mieste 
suorganizavo Europos solidaru
mo unija. Ši popietė buvo pava
dinta “Mūsų broliai europiečiai” 
ir joje buvo rodomos bulgarų, 
čekų, slovakų, estų, vengrų, lat
vių, lietuvių, lenkų, rumunų ir 
ukrainiečių knygos. Roubaix 
miesto burmistras andre Dili-

Kredito Unijos KASOS direktoriai Detroite. Iš k. V. Alksninis, R. Kezys, prez, V. Vebeliū- 
nas, A. Šilbajoris, Detroito skyriaus vedėja Gailė Dėdinienė, Z. Z. Jurys ir dr. Rimas

gent labai susidomėjo lietuvių 
stalu kurį paruošė R. Bačkis.

‘Vaičaitis. Nuotr. Z. Jurio

Švedų televizijos pranešimu 
— buvo spekuliuojama, kad toks 
radiacijos lygis galėjo ateiti iš 
Lietuvoj esančios Ignalino jėgai
nės prie Sniečkaus vardo mies
telio.

Kiti du matavimo punktai irgi 
rodė padidėjusį radioaktyvumų, 
bet ne taip aukštų, kaip Kotkos 
punktas.

nobylo įvykio ypatingai seka sa
vo kraštų radiacijos lygį. Švedų 
žinių komentatoriai pabrėžė, 
kad Suomija turintį “didįjį kai
mynų” — Sovietų Sąjungą — sa
vo pašonėje, labai taupiai kalbas 
apie radiaciją dėl suprantamų 
politinių priežasčių.

Tokius švedų komentarus pa
neigė minėtas dr. Paakkola; kad

kritulių sekimo centras rapor
tuoja viskų kas yra surandama 
nežiūrint esamos padėties ar po
litikos.

Iš šių faktų atrodo, kad “šuo-; 
miškieji” radiacijos sekimo apa- 
ratai veikia pagal “didžiojo kai
myno” ir KGB nustaty tas mata
vimo skales.

KASA DETROITE

— Šv. Kazimiero lietuvių

Suomijos atominės kontrolės 
ir apsaugos įstaigos viršininkas 
apie įvykį sovietų nepainforma
vo, o tik pranešė, kad yra daromi 
žygiai surasti tinkamus būdus 
greitam susižinojimui.

Švedų radiacijos instituto ve
dėjas Leif Moberg pasakė, kad 
oficialūs suomių pareigūnai 
jiems pranešė, kad radiacijos 
matavymo instrumentai buvo 
patikrinti ir jie yra pilnoj tvarkoj, 
bet bus daromi tolimesni tyrinė
jimai ar ši padidėjusi radiacija 
nėra pakenkusi pasėliui.

Sekančios dienos, birželio 12, 
The New York Times atspaude 
žinią, kad “Geiger” instrumen
tai, rodantieji radiacijos kritulių 
kiekį “blogai rodė” — davė ne
tikslius matavimų davinius.

Dr. Olli Paakkola, atominių 
kritulių sekimo centro direkto
rius oficialiai pareiškė, kad tai 
buvo netikras pavojaus aliarmas

AMERIKOS UETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
(atkelta iš 3 psl.)

.Southfield, Mich., gražiame 
Detroito priemiestyje, Lietuvių 
Gehtro patalpose birželio 8 įvy
ko pirmas KASOS Kredito Uni
jos narių susirinkimas.

Kasa Detroite veikia jau nuo 
š.m. sausio mėnesio ir sparčiai 
artinasi prie pirmo milijono do
lerių kapitalo. Skyriui vadovauja 
energinga ir maloni vedėja Gailė 
Anužytė-Dėdinienė. Kasos įstai
ga yra įsikūrusi nuosavame pa
state, visai netoli nuo Dievo Ap
vaizdos lietuvių bažnyčios ir Lie-

jame dalyvauti buvo Amer. Lie
tuvių Tarybos paprašytas ALT 
atstovas Washingtone dr. J. Ge
nys.

Išsamus belgų leidinys 
apie Lietuvų

Belgijoje (Rue de la Science 
7, B-1040 Brussels) veikiantis są
jūdis Pro Mundi Vita leidžia to
kiu pat pavadinimu atskirus są
siuvinius apie įvairius kraštus. 
Savo 1985 m. nr. 3 paskyrė vien 
Lietuvai, pavadintą “The 
Church in Lithuania”. Šiame 24 
psl. anglų kalba leidiny duoda
mas Lietuvos žemėlapis su lietu-

VILNELE
(atkelta iš 4 psl.)

Nauju Metu pasiryžimai
Šiais metais aš susirašiau Nau

jųjų Metų pasiryžimus ir bandy
siu juos išlaikyti:

1. Būsiu linksma ir bandysiu 
kitus irgi linksmus padaryti. Ma
nau, kad šis pasiryžimas gan 
svarbus, nes visi nori būti link
smi. ne nuliūdę.

2. Bandysiu valgyti sveikai. 
Tai bus man sunku, nes draugės 
mokykloje nori, kad valgyčiau 
saldainius, kuriuos jos man duo
da. Jeigu neimu, tai jos supyks
ta. Namuose aš valgau sveikai.

3. Reikia mankštintis. Bandau 
kiekvienų dienų daryti mankštų 
du kartus.

4. Noriu labai gerai išmokti 
lietuviškai. Man labai svarbu 
Lietuvos kultūrų globoti. Norė
čiau, kad mano vaikai žinotų apie 
Lietuvų, mokėtų lietuviškai ir 
važiuotų į lietuviškų moky klų.

Čia yra tokie mano pasiryži
mai. Labai stengsiuos juos išlai
kyti, ir tikrai manau kad man pa
siseks.

tės išdarinėja šposus, kad mes 
juoktumės. Kaip vaikai elgiasi 
tavo klasėje? Jau turiu eiti, tai 
sudiev!

Parašyk tuojau!
Rasa Adams

Skanus receptas
Paaiškinsiu jums kaip reikia 

padaryti riešutinio sviesto ir uo
gienės sumuštinį. Nėra sunku tai 
padaryti. Pirmiausiai paimkite 
du gabalus duonos. Vienų gabalų 
ištepkite su riešutiniu sviestu, o 
antrų gabalų su uogiene. Tada 
sudėkite abu gabalus kartu. Pa
siimkite stiklinę pieno ir kartu 
valgykite. Bus labai skanu ir 
greitai gali tai padaryti. Angliš
kai tas sumuštinis vadinasi “pea- 
nut butter and jelly sandwich”.

Matas Nemickas

viškais pavadinimais ir pateikia
ma gana smulki informacija apie tuvių Centro. įstaigos adresas: 
Lietuvos praeitį, o ypač apieA ^185 W. 9 Mile Road, South- 
sunkumus okupacijoje. Gausiai fįeld MI 43033.
panaudojama medžiaga iš LKB 
Kronikos, iš kitų pogrindžių ler-*1 
dinių bei iš įvairios pasaulio1 ‘ 
spaudos. Darbas labai rūpestin
gai ir dalykiškai paruoštas, iš
siuntinėtas įvairiems kraštams. 
Vienų šio leidinio egzempliorių 
Amerika-Lietuvių-Tarybai at-- 
siuntė Chicagos arkivyskupijos 
Misijų įstaigos direktorius kun. 
VVilliam J. O’Brien.

Reikalauja ištirti OSI 
veiklų

Etninių grupių sųjunga, pasi
vadinusi National Confederation 
of American Ethnic Groups, ba
landžio 21 priėmė rezoliucijas, 
kuriose pasisakoma prieš žmo
gaus teisių varžymų komunisti
niuose kraštuose, ypač paskuti
niu metu pasireiškusį Rumunijo
je, persekiojant tikinčiuosius ir 
tautines mažumas. Reikalauja 
suspenduoti palankų Rumunijos 
traktavimų muitų srityje. Taip , 
pat reikalauja pravesti in vesti ga- 
cijas OSI įstaigos veiklos ir dar
bo metodų, ypač kas liečia pilie
tybės atėmimų. Reikalauja duoti 
teisę tokiuose teismuose gali
mybės pasirinkti prisiekusiųjų

, tįejsmų. Pagaliau tose rezoliuci- 
; jose, kurių tekstų atsiuntė Ame
rikos Lietuvių Taryba, pabrėžia
ma, kad JAV ratifikavus genoci- 

. -do konvencijų, pačios JAV turi 
/jurisdikcijų teisti asmenis, pada

liusius nusikaltimus prieš žmo- 
’)> aiškumų ir nėra reikalo tariamus 
-b karo nusikaltėlius perduoti teisti 

kitiems kraštams.

Susirinkime dalyvavo apie 90 
vietinės apylinkės lietuvių, ku
rie labai nuoširdžiai domėjosi 
lietuviškos Kredito Unijos reika
lais. Pranešimus davė iš New 
Yorko atvykę Kasos direktoriai: 
prez. Vytautas Vebeliūnas, Vy
tautas Alksninis, Romas Kezys, 
Algirdas Silbarojis, dr. Rimas 
Vaičaitis ir revizijos komisijos 
pirm. Zenonas Jurys. Visi pra
nešimai pilnai nušvietė Kasos 
tikslus bei naudų lietuvių visuo
menei ir buvo labai šiltai dalyvių 
priimti.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
gyvos diskusijos apie bankinius 
reikalus. Dauguma dalyvių lin
kėjo Kasai daug sėkmės, paža
dėjo savo santaupas įnešti į Kasų! 
ir gailėjosi, kad Kasa daug anks-; 
čiau neatėjo į Detroitu.
Alg. Š.

Audrius Polikaitis iš Chica
gos, inžinerijos studentas, dide
lis dainos mylėtojas ir, akordeo1. 
nistas, ir šiemet vadovaus daina
vimui lietuvių kilmės jaunimo 
stovykloje liepos 27 — rugpjūčio 
3 Dainavoje.

LIEPOS 27 D., SEKMADIENI, 
N. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNO SODYBOJE 
PUTNAM, CONN., 

METINIS

Indrė Bilerytė

Laiškas draugei
Miela drauge,
i Labas! Kaip tau? Man viskas 
gerai. Čia New Yorke yra labai 
šalta ir oras visada keičiasi; vieną 
dienų lyja, o kitų saulė šviečia, 
tai yra labai keista. Koks oras 
Lietuvoje?

Angliškoje mokykloje yra tik
ras cirkas! Bemioukai ir mergai-

Kaip sodinti daržoves
Pirmiausia reikia sukasti 

žemę. Tada reikia uždėti trąšų 
ir dar kartą sukasti. Tada jau ga
lima sodinti sėklas. Reikia sodin
ti eilėmis. Jeigu per daug tankiai 
išdygsta, tai reikia kai kuriuos 
daigus išrauti. Tada reikia dažnai 
laistyti.

Kai užauga pomidorai arba 
pupelės ar žirniai, tai reikia juos 
pririšti prie pagalio, kad tiesiai 
augtų. Agurkų rišti nereikia, nes 
jie auga pagal žemę. Taip pat ne
reikia rišti arbūzų.

Vėliau reikia kiekvieną dieną 
laistyti ir žiūrėti kaip auga. Jeigu 
atsiranda piktžolių jas reikia iš
ravėti. Greičiausiai užauga salo-

tai ir raudoni ridikėliai. Vėliau 
agurkai ir pomidorai. Kai ateina 
ruduo, reikia visas daržoves nu
skinti. Tai vadinasi derlius.

Mindaugas ]urys

Svečiai iš Bostono
Vienų šeštadienį atvyko moki- _ 

niai iš Bostono ir mes kalbėjome 
apie spaudos draudimo laikotar
pį. Atėjo ponia, kuri papasakojo 
kaip ji buvo Lietuvoje ir kaip ji 
išdalindavo knygas. Tai buvo la
bai įdomu. Tada mes girdėjome 
Bostono ekspertus kalbant apie 
spaudos draudimų ir jie daug 
nežinojo. Tai buvo negerai. Vė
liau žaidėme žaidimų, kuriame 
buvo dvi komandos — mergaitės 
ir berniukai. Turėjome korteles 
su klausimais. Už teisingą atsa
kymų gavome po vienų taškų. 
Daugiausia iš berniukų klausimų 
atsakė Aleksandras. Kai žaidi
mas pasibaigė — berniukai 
laimėjo. Po to valgėme prieš 
piečius. Po priešpiečių kita po
nia mums pasakojo apie Lithua- 
nian Information Center. Vėliau 
vienas ponas pasakojo kaip jis 
plaukė laivu Baltijos jūroje. Po 
to visi išvažiavome į namus.

Vincas Giedraitis

PIKNIKAS 
LIETUVIŲ DIENA
11 vai. mišios, pamokslas, 

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

mergaičių stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONE NR. 5 
iš Niujorko

KELIONĖ NR. 7, 
Iš Niujorko

rugsėjo 12 d. Iki rugsėjo 2® a.
$1,685.00

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

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

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo Išlai
das, viešbučius, maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, 
Įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandijoslniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
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.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus Iškvietimams. Informacijų Ir visais kelionių reikalais 
kreiptis |:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR' lėktuvais

parapijos Los Angeles, CA, 
birželio 22 rengia įprastines Lie
tuvių dienas su įvairiais pasiro
dymais ir menine dalimi. Me
ninę programų atliks iš Montrea- 
lio, Canados, atvykęs mergaičių 
choras “Pavasaris”.

— Septintasis teatro festivalis 
įvyks šį rudenį, Padėkos dienos 
savaitgalyje, Chicagos Jaunimo 
Centre, JAV LB Kultūros taryba 
kviečia teatro vienetus šiam įvy
kiui ruoštis.

— XXXlD-toji Europos lietu
viškųjų studijų savaitė bus Salz- 
burge, Austrijoje nuo liepos 26 
iki rugpjūčio 3. Registruotis ir 
kitais studijų savaitės reikalais 
kreiptis: Dr. I. Joerg, 6473 
VVenns-Pitztdal, Torol, Austria.

— Toronte su pasisekimu su
vaidinta K. Inčiūros trijų veiks
mų, astuonių paveikslų lyrinė 
pasaka “Eglė žalčių karalienė”. 
Vaidino Hamiltono “Aukuras” 
dramos vienetas, kuriam ilgus 
metus, vadpvaųįa Ęlęną Daugu- 
vietytė-Kudabienė. -• ' u

— Vilija Bublytė, Cleveland, 
Ohio, lietuvių kilmės vaikų sto
vykloje Dainavoje liepos 27 — 
rugpjūčio 3 rūpinsis stovyklos 
vakarų programomis. Vilija šį ru
denį pradės medicinos mokslų 
studijas.

— Jonas Rosales iš Venezue- 
los, kinematografijos studentas, 
atgaivino lietuvių tautinių šokių 
grupę Paryžiuje.

— Viktorija Skrupskelytė, 
prancūuzų kalbos ir literatūros 
profesorė Oberlin kolegijoje at
vyko į Prancūzijų ir vadovauja 
amerikiečių studentų grupei 
Tours mieste. Ji su ta pačia stu
dentų grupe buvo atvykusi 
dviem savaitėm į Paryžių.

— Baizeko Lietuvių Kultūros 
muziejus gavo pilnų, įrištų 
“Mūsų sparnų” žurnalo kom
plektų (7 tomus). Tai redakcijos 
vardu įteikė Petras Bružas. Nau
jo muziejaus praplatinta biblio
teka kiekvienų savaitę gauna 
daug knygų iš įvairių organizaci
jų ir pavienių asmenų.

— Prof. Georgės Matore, di
delis lietuvių bičiulis, parašė 
knygą “Le Vocabulaire'et la so- 
ciete medievale”. Knyga recen
zuojama 1986 sausio 3 “Le Figa
ro laikraštyje. Profesorius 1975 
išleido knygą, kurioje aprašė 
savo suėmimą ir kaltinimą Lietu
voje per pirmąją sovietų okupa
ciją “La Museliere”.

— Adelaidėje įvyko jau keri irto
sios Australijos lietuvių bend
ruomenės lietuviškųjų studijų 
dienos, kuriose buvo skaitomos 

I paskaitos ir vyko diskusijos ak
tualiais lietuviškais klausimais. 

1 Buvo ypatingai atsižvelgta į jau
nimo problemas lietuviškoj veik
loj. Paskaitų temos lietė Aus
tralijos lietuvių kultūrinį gyveni
mą ir politinę veiklą, lietuvių 
kalinis pagilinimo problemas, 
įvairius vietos lietuvių lx*ndnio- 
menės rūpesčius. įvyko ir tauto- 

, sakos vakaras.
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Įvertinimas
Du vyrai sėdi prie baro. Vie

nas skundžiasi kitam:
— Mano žmona manęs neįver

tina. O kaip tavo žmona?
Antras atsako:
— Ką aš galiu žinoti, ką ji apie 

tave galvoja. Niekada negirdė
jau, kad ji būtų minėjus tavo 
vardą.

Nežinojo, kur paliko
— Pone profesoriau, — sako 

jo šeimininkė, — šiandien bu
vau pamestų daiktų įstaigoje 
ir ten atgavau jūsų skėtį, kurį bu
vote pamiršęs.

— Na, ką čia pasakoji pasa
kas! — užsigavo profesorius. Kaip 
aš ten galėjau palikti, kad visai 
toje įstaigoje nesu buvęs.

Pažanga
— Ką man daryti daktare, kad 

naktį galėčiau gerai miegoti?
— O, bandykite išgerti, prieš 

eidama į lovą, stiklinę šilto pie
no ir užkrimsti kiek obuolio.

— Betgi prieš šešis mėnesius 
tamsta man patarei, kad imtų 
miegas, papasninkauti?

— Taip, ponia, bet medicinos 
mokslas nuo to laiko gerokai pa
žengė.

Švara
Povilas atsilankiusiam sve

čiui:
— Kaip matot, esu labai už

imtas: kai baigsiu plauti indus 
ir baltinius, ruošiu pietus, turė
siu šerti vištas, paskui valysiu 
kambarius...

Svečias nustebęs klausia:
— O kas su žmona?
Povilas:
— O dėl žmonos tai man ma

žiausia rūpesčių — ji pati apsi
valo.

Po teisino
Jaunas advokatas gynė savo 

klijentą, kaltintą apiplėšimu. 
Apiplėštasis neįstengė įrodyti 
kaltinamojo tapatybės.

Po teismo advokatas savo kli
jentą paklausė:

— Dabar, kai tamsta jau ištei
sintas, pasakyk man teisybę. 
Ar tamsta atėmei iš nukentėjusio 
minėtą sumą?

— Na, o kaip aš tamstai, pone 
advokate, būčiau pajėgęs su
mokėti honorarą?

Bandomasis laikas
Pranas lanko savo draugą Leo-

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: M - 01 114th St, Rlchmond H III, N.Y. 11410 
Tol. (716) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroito

Aktyvas: 53 milijonai dolerių

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai; 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

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

. Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas Kenne- 
bunkport, Maine vasarvietėje.

Sezonas prasideda birželio 26 ir baigiasi rugsėjo 2. ; , '

Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, grotus parkas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:
Franciscan Guost Houss
Konnebunkport, Maine 04046
Tai. (207) 067-2011

ną, kuris neseniai vedė. Pabuvo
jęs pas jį, pagaliau patylom ta
ria:

— Leonai, ar tu ne perdaug 
pasiduodi savo žmonos valiai?

— O, palauk! — ginasi Leo
nas. — Pirmaisiais penkeriais 
metais aš tyčiomis apsimetu. Bet 
vėliap tu nustebsi, kai aš paro
dysiu savo valią.

Pasivaikščiojimai
— Sekmadieniais po pietų aš 

mėgstu ilgus pasivaikščiojimus.
— Ir aš seniau juos mėgda

vau. Tačiau nuo to laik<v;kai 
tapau našlys, aš visada turiu 
alaus namie.

Koncertai
— Gaila, kad jūs nebuvote 

mano premjeroje. Žmonės tie
siog mušėsi prie kasos.

— Iš tikrųjų? Na, ir kaip? 
Grąžino jiem pinigus, ar ne?

Gelbėtojas
Žvejys išgelbėjo skęstantį.
— Brangus gelbėtojau, visą 

gyvenimą aš tau būsiu dėkingas.
— Gerai, jau gerai ... Verčiau 

pasakyk, ar šioj upėj yra žuvies!

Paguoda ...
Žmona: Negi tas butelis deg

tinės vienintelė paguoda?
Vyras: Ne, portfely dar vieną 

turiu.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 
METINIS

PIKNI KAS
Liepos 6 dieną, 1986

11:45 Iškilmingos mišios.
Gieda pranciškonų klierikų choras

12:45 Pietūs

4:30 Meninė programa:
Tautiniai šokiaitVadovauja Ona Ivaškienė ir 
Gediminas Ivaška iŠ Bostono
Piano koncertas.
Pianistas WiHiam Smiddy iš New York.

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

‘Anjber Įfclidays” |||

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 16

Liepos 21
Rugpjūčio 14

- 1737JO
— $1348. A'

— 1555.00

Rugsėjo 2
Rugsėjo 17
Spalio 1
Gruodžio 26

— 1886.00
— 1421.00
— 1538.00
— 1476.00

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

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

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

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

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

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
piastininlu apianku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusl-.Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd./ Brooklyn. N.Y. 11207.

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

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

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

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

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

AMERICAN DREAM VIDEO
P. 0. Box 82 DEPT. LR £
JACKSONVILLE, AR 72076

-------------- ,, ■ .... --------------------------------------------------------,

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1986 metam

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A Budrecklo Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau "Lithuania 700 Tears" už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė.............. ..........—----- ---------------------------------

NiAnerls, gatvė-------------------------------------------------------------------

Mieštas, valstija, Zip--------------------------------------------------------------

Vardai Ir pavardė --------

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

DARBININKAS naujiem ikaltyto|am plrmuoilui metui 
kainuoja tik 12 dol. Vliiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $---------
Už kalendorių $. 
Spajdai paremti t- 

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14-18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

d iena, Viln iuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

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

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas.Gruodžio26-sausio9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

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

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

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

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

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR VENGRIJA

Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669.

Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

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

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA. ITALIJA

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

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

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

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

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos krelptB:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nupertam automobilius, kooperatinius butus Ir kttas 
dovanas giminėm Lletuvoie 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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A.A.
DR. STASIO PETRAUSKO

mirties penkerių metų sukakties proga birželio 22 
mišios bus aukojamos Šv. Kazimiero kolegijoje Ro
moje, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Elizabethe, 
lietuvių pranciškoną koplyčioje Brooklyne ir Aušros 
Vartų bažnyčioje New Yorke. Draugai ir pažįstami pra
šomi velioni prisiminti savo maldose. Velionis visada 
mielai aukojo savo gyvenimo dienas visiems, kurie j 
jj kreipėsi.

Šeima

DR. ANTANUI SNIEŠKAI 
mini*, gili, užuojautą raiškiam* dr. Janinai Snlaškla- 
nei, jos šeimai ir visiem giminėm.

Gražina ir Vitolis Dragūnevičiai 
Elena ir Ildefonsas Krasauskai

DR. ANTANUI SNIEŠKAI 
mirus, jo žmonai dr. Janinai, s£ 
Vytautui su šeimomis ir kitiems 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

DR. ANTANUI SNIEŠKAI 
mirus, jo žmonai Janinai, sūnums Kazimierui Ir Vyt
autui Ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

DR. ANTANUI SNIEŠKAI
mirus, jo žmonai dr. Janinai, sūnums Kazimierui Ir 
Vytautui su šeimomis bei kitiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

LB Queens apylinkės valdyba ir nariai
New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugija

1986 m. birželio mėn. 20 d. sueis metai kai mus 
paliko mano neužmirštamas vyras ir mūsų mylimas 
tėvas

Prof. Dr. PRANAS ALEKSANDRAS 
ŠVEIKAUSKAS

Dėkojame visiems mums pareiškiusiems užuo
jautą žodžiu, laiškais ir per spaudą.

Maria L. Šveikauskienė ir sūnūs: 
Gediminas Eugenijus ir 
Leopoldas Arvydas

A.A.
DR. ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, jo žmoną Janiną, sūnus Kazimierą ir Vytj su 
šeimomis, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Donata ir Gediminas Grajauskai 
Danguolė ir Jurgis Biručiai su šeima

Nuoširdžiam mūsų
DAKTARUI ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, mielą žmoną dr. Janiną, sūnus dr. Kazimierą 
ir Vytj, jų šeimas, visus gimines giliai užjaučiame.

Eleną Ruzgienė
Gintaras Ruzgas 
Astra, ir Kęstutis Bileriai 
Rūta ir Arūnas Udriai su šeima

DR. ANTANUI ŠNIEŠKAI
mirus, jo žmonai Janinai, sūnums Kazimierui ir Vyt
autui ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Gertrūda, Juozas, Ed&irdas, Raimundas
Nakutacičiai

Olga, Vytautas, Ričafaašf Ken
Nakutavičiai

Pranė Nakutavičįenė^
Meta ir Jonas Stana
Linda ir Vytautas fidcutavičiai ir vaikai

Mūsų mielam draugui

DR. ANTANUI SNIEŠKAI
mirus, jo žmoną dr. Janiną, sūnus dr. Kazimierą, Vy
tautą, jų šeimas ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu

Elena Damijonaitienė 
Kęstutis ir Lilio Damijonaičiai

■ f.* Giedrė ir Vincas Širmeniai

A.A.
DR. ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, jo žmonai dr. Janinai, sūnums Vyčiui ir Kaziui 
su šeimomis ir kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Dr . Valerija Norvaišienė 
Regina ir Alfonsas Petručiai

Brangiam vyrui ir tėvui- • - • - .....................
A.A.

DR. ANTANUI SNIEŠKAI 
iškeliavus amžinybėn, žmoną dr. Janiną, sūnus Vytj 
ir Kazj su šeimomis, visus artimuosius bei gimines 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

33 c e Irena ir Mindaugas Jankauskai

A. A.
DR. ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, jo žmonai Janinai, sūnums Kazimierui ir Vyt
autui ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Viktorija ir Juozas Gruodžiai 
Marija Slavinskienė

DR. ANTANUI^IEŠKAI

mirus, jo žmonai dr. Janinai, šūhums su šeimomis ir 
kitiems artimiesiems reiškiamas gilią užuojautą.

-.Oi?.

„lęena ir Stasys Giedrikiai

DR. ANTANUI SNIEŠKAI 
mirus, žmona dr. Janinai ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Marija ir Antanas Varnai 
Vyda ir Vaclovas Tumasoniai

Mūsų brangiam bičiuliui

DR. ANTANUI SNIEŠKAI

A.Aj'
DR. ANTANUIJŠNIEŠKAI Mielą

ARI J ANĘ. BORTKEVIČIENĘ,

iš gyvŲjŲ tarpo taip anksti išėjus, jo žmoną, mūšy 
mylimą draugę Janą, sūnus Kazj ir Vytį, bei visus ar
timuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną dr. JanIn; 
Snieškienę, sūnus Kazimierą Ir Vytautą su šeimomis 
ir uošvę p. Savickienę.

jos mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Aldona ir Stepas Mockevičiai 
Tadas ir Irena Bukaveckai 
Ina ir Algirdas Kurauskai

Irena Banaitįgpė ir sūnus Donatas, 
Gintarė Ivaškiėnė

Jonė ir Kęstutis Kiaunės

Mielam daktarui
A.A.

DR. ANTANUI SNIEŠKAI
ANTANUI SNIEŠKAI

Mielą Bičiulę
ARI J ANĄ BORTKEVIČIEN&

mirus, jo žmonai dr. Janinai ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
dr. Janinai, sūnums Kaziui bei Vyčiui Ir visiems velto 
nlo artimiesiems.

jos mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu 
liūdime.

Meilutė ir Jonas Ivašauskai
A’.Y. ir N J. Dantų Gydytojų Draugija

Galiniai ir Šilhajonai
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Kultūros Židinyje prasideda 
vasaros sezonas. Sekmadienio 
renginys buvo šio sezono pasku
tinis. Per vasarį Kultūros Židi
nyje bus atlikti kai kurie būti
niausi remontai. Rudens sezono 
renginiai prasideda maždaug 
rugsėjo viduryje.

Dail. Česlovas Janusas ru
denį rengia savo parodą. Rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas. Dailininkas mano šioje 
parodoje išstatyti daugiausia 
savo akvareles.

Muzikės Nijolės Ulėnienės 
piano studijos koncertai bus 
birželio 21, šeštadienį, latvių 
kultūros centre Huntington 
Hills, L.I. Jaunesnieji mokiniai 
skambina 5 vai., o vyresnieji 
6:15 v.v. Iš lietuvių programoje 
skambins Julija Lankytė ir Aras 
Ulėnas.

Už a. a. dr. Stasio Petrausko 
vėlę mišios bus aukojamos birže
lio 23, pirmadienį, 7:30 v.r. Sv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje Eliza- 
bethe, N.J., ir birželio 22, sek
madienį. 8 v.r. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje Brooklyne, 
N.Y. Šiais metais sueina5metai 
kaip mirė dr. S. Petrauskas. Ve
lionio vaikai prašo jį prisiminti 
savo maldose.

Už a. a. Juozo Valaičio vėlę 
dviejų metų mirties proga mišios 
bus aukojamos birželio 28, šešta
dienį, 10 v.r. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Artimieji ir 
bičiuliai prašomi mišiose daly
vauti.

GRĮŽTAME vėl prie 
MAIRONIO

Darbininko š.m. 6 numeryje, 
vasario 7, buvome pradėję rašyti 
apie Maironį — “Ateina didysis 
tautos dainius Maironis’. Progų 
šiam rašiniui sudarė 100 metų 
sukaktis, kaip jis “Aušroje " iš
spausdino pirmąjį savo eilėraštį.

Šio straipsnio buvo išspaus
dintos tik dvi atkarpos, Darbi
ninko 6 ir 7 numeriuose, vasario 
7 ir vasario 14.

Šio straipsnio autoriui Pauliui 
Jurkui vasario 8 atsitiko nelaimė 
— jis nusilaužė koją. Dabar jis 
tiek sustiprėjo, kad prie redakci
jos stalo pajėgia tvarkyti redak
cinę medžiagą ir šį straipsnį 
tęsti.

Kodėl tęsti, ką reiškia ta su
kaktis, ką Maironis davė lietuvių 
tautai prieš 90 metų, — apie tai 
prašome skaityti Darbininko 
trečiame puslapyje—atkarpoje.

Romui ir Daivai Keziams minint 25 metų vedybinę sukaktį birželio 14 Vytauto ir Irenos 
Alksninių puošnioje rezidencijoje Clen Cove, N.Y., buvo surengtas staigmenos balius. 
Dalyvavo apie 60 svečių. Šokiam grojo Vytautas Daugirdas ir Rimas Kezys. (teiktos dovanos. 
Nuotraukoje prieky Romas ir Daiva Keziai, Eugenija Kezienė, sūnūs: Rimas, Algis, Vytis, 
Edvardas ir Ričardas. Nuotr Zenono Jnrio

A. a. Jonui Petruliui mirus, 
jo atminimui pagerbti Tautos 
Fondui aukojo: po 50 dol. — 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
draugijos New Yorko skyrius, 
M. ir L. Noreikos. R. Šlepetys 
— 30 dol., dr. L., ir J. Giedrai
čiai — 25 dol. Tautos Fondas už 
aukas nuoširdžiai dėkoja.

Kario žurnalo gegužės mėn. 
numeris praeitą savaitę išsiunti
nėtas skaitytojams. Šio numerio 
svarbesni straipsniai: dr. Kazys 
Eringis — Lietuvos karių mirtis 
sovietų armijos gretų replėse, 
Jonas Abraitis — Pirmojo DLK 
Gedimino pulko likimas, A. Kra- 
milius — Momentas mirties še
šėlyje, J. Klimas — Paskutinis 
kariūnas, karinės žinios, Trem
ties trimitas. Karį redaguoja Ba
lys Raugas, administruoja Alfon
sas Samušis.

Už a.a. dr. Lidijos Stanai
tienės sielą jos 17 metų mirties 
proga mišios bus aukojamos 
Apreiškimo parapijos bažny čioje 
birželio 28, šeštadienį, 11 v.r. 
Duktė ir žentas. Marina ir Zig
mas Raulinaičiai, prašo draugus 
ir pažįstamus už jos vėlę pasi
melsti.

Apreiškimo parapijos bažny
čios pataisymo darbai bus pradė
ti šią savaitę. Bažnyčios iš lauko 
ir vidaus atnaujinimas kainuos 
140,000 dol. Bažnyčios atnauji
nimo fonde jau surinkta 
68,121.51 dol. Dar reikia naujų 
aukų, kol bus surinkta remontui 
reikalinga suma.

Apreiškimo parapijos gegu- 
žinė-piknikas bus rugpjūčio 3 
Plattdeutsche parke. Piknike 
bus įdomi programa, šokiai, lo- 

. terija, sportiniai žaidimai, mugė 
ir graži muzika.

Nuo rašytojo Stepo Zo- 
barsko mirties birželio 9 suėjo 
dveji metai. Buvo palaidotas bir
želio 13 Cypress Hills kapinėse.

AUTOBUSAS J SESELIŲ 
PIKNIKĄ

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

Baisiojo birželio minėjimas 
New Yorke surengtas birželio 
15, sekmadienį. Pamaldos buvo 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, o akademinė dalis Kultūros 
Židinyje.

Pamaldos bažnyčioje
Už išvežtuosius j Sibirą, ten 

žuvusius ir apskritai už kenčian
čius lietuvius pamaldos Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje buvo 
11 vai. Mišias koncelebravokun. 
J. Pakalniškis, kun. A. Račkaus
kas, Tėv. L. Andriekus, OFM, 
ir kun. V. Pikturna.

Pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Aukas atnešė M. Kliveč- 
kienė ir V. Padvarietis, skaity
mus atliko A. Balsys.

Giedojo Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio. Su vėliavomis pa
maldose dalyvavo ateitininkai, 
skautai, šauliai, ramovėnai.

Persikelia į 
Kultūros Židinį

Iš bažnyčios visi persikėlė į 
Kultūros Židinį. Čia veikė val
gykla, ir Eugenija Kezienė su 
savo talkininkėm pagamino lie
tuviškus pietus.

Akademinė dalis didžiojoje 
salėje pradėta truputį po dviejų. 
Ją pradėjo kalba Tėv. Pranciškus 
Giecįgaudas, OFM, LB NY apy
gardos vicepirmininkas. Jis pri
siminė išvežtuosius ir anuos 
birželio įvykius ir pakvietė visus 
prie Laisvės paminklo padėti 
vainiką, kad tuo būtų pagerbti 
žuvusieji ir Lietuvos kankiniai.

Visi žmonės iš salės perėjo į 
sodą prie Laisvės paminklo. Su 
vėliavomis dalyvavo šauliai, ra
movėnai, skautai.

Vainiką padėjo Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Visi 
susirinkę sugiedojo Marija Mari
ja. Visom šiom iškilmėm vadova
vo Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM.

Akademinė dalis
Sugrįžus į salę, tuoj pradėta 

akademinė dalis. Jai vadovauti 
pakviesta Viktorija Garbaus- 
kaitė, kuri buvo pasipuošusi tau
tiniais drabužiais. Invokaciją su
kalbėjo Tėv. Leonardas Andrie
kus, OFM. Žodį tarė Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas Si
mutis, prisimindamas anas die
nas, kaip jie New Yorke pergy
veno Lietuvos okupaciją ir pas
kui trėmimus. Sugiedotas Lietu
vos himnas.

Broniaus Venclovos paskaita
Šios dienos prelegentu buvo 

Bronius Venclova, kuris 
maždaug prieš pusantrų metų 
yra pasitraukęs iš Lietuvos ir at
vykęs į Ameriką. Jis yra gana jau
nas vyras, gimęs jau po Stalino 
mirties. Išvežimų jis pats jau ne
matė, tik girdėjo kitus pasako
jant. Jis pats yra studijavęs isto

riją. Baigęs Lumumbo universi
tetą Maskvoje, kur parengiami 
žmonės sovietinei propagandai 
užsienyje. Jis buvo išsiųstas į 
Afriką, j Ugandą, iš kur ir pasi
traukė.

Prelegentas daugiau kalbėjo 
apie Lietuvos krašto nuotaikas, 
kaip žmonės apsipranta su padė
timi, nes jau nebežino, kad ka
daise buvo ir kitoks gyvenimas, 
buvo laisva Lietuva. Kalbėjo 
apie Sovietų Sąjungos militarinį 
pajėgumą ir kad dar negreit ateis 
kokie nors pasikeitimai, kad su
sidarys. sąlygos atstatyti nepri
klausomybę.

To krašto nuotaikų išryškini
mas ir buvo pati įdomiausia jo 
paskaitos dalis. Kalbėjo, kad rei
kia Lietuvą lankyti, nes tai pade
da vietos žmonėms, juos padrą
sina.

Dainuoja jauna solistė
Po paskaitos buvo pertrauka, 

o po jos buvo tęsiama antrojį da
lis — dainavo solistė Guoda Pu- 
zinauskaitė. Ji yra anksčiau pasi
rodžiusi Židinyje. Dabar dar stu
dijuoja garsioje konservatorijoje 
Philadelphijoje. Ir vienas iš jos 
dainavimų mokytojų yra Boris 
Goldowski, žinomas operų ko
mentatorius.

Solistė dainavo dviem išėji
mais. Pirmasis išėjimas buvo 
skirtas lietuviams muzikams. 
Čia ji atliko: Kada girdžiu aš dai
ną — Salomėjos Čerienės, Visur 
ty la ir O ant kalno, — abi Juozo 
Gruodžio.

Antru išėjimu jau dainavo ita
liškai įvairias arijas. Čia atliko 
dvi Puccini arijas O Mio Babbino 
Caro, iš Gianni Schicchi, ir Don- 
de lieta usci iš Bohemos, ir Ma- 
scagni ariją — Son Pochi Fiori, 
iš L’Amico Fritz.

Solistė turi stiprų gražų bal
są. Itališkos arijos sl&mbėjo pa
kiliau ir gražiau, nes prie jų dau
giau padirbėta.

Pianinu ją taikliai palydėjo 
Greg Mason.

Deklamacijos
Tarp tų dviejų išėjimų buvo 

deklamacijos. Tadas Alinskas 
ryškiai ir jautriai paskaitė Antano 
Miškinio ilgą eilėraštį — Pasima
tymai su motina. Eilėraštis pa
rašytas Sibire.

Jaunas Maironio lituanistinės 
mokyklos mokinys Aleksandras 
Maldutis patraukliai ir įspūdin
gai padeklamavo Birutės Pūke- 
levičiūtės — "Paskutinis birže
lis” ir Kotrynos Grigaitytės 
eilėraštį, skirtą tremtiniui.

Baigiant programą, į sceną bu
vo pakviestas Aleksandras Vak- 
selis, kuris padėkojo visiems 
programos dalyviams ir kitiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie šio renginio.

Sceną dekoravo dail. Česlovas 
Janušas. Čia buvo Lietuvos vė
liava, perjuosta juodu kaspinų. 
Buvo didelė grandinė, kuri sim
bolizavo vergiją. Prie grandinės 
galo buvo raudona žvaigždė. 
Juodame fone buvo lietuviško 
namo gonkos, o prie jų sovietinis 
sunkvežimis, kuris ir įvykdė 
trėmimus.

Vainiką paaukojo Marytė Sa- 
linskienė.

Minėjimą rengė LB New Yor
ko apygardos valdyba, talkinant 
apylinkių valdyboms. Po progra
mos žemutinėje salėje dar žmo
nės šnekučiavosi, užkandžiavo. 
Taip pat buvo pavaišinti ir pro
gramos dalyviai. Žmonių į minė
jimą atsilankė per 200. Gerai, 
kad rengėjai paieškojo jaunų pa
jėgų — jaunas buvo ir paskaiti
ninkas, ir solistė, ir pranešėja, ir 
tas vienas iš deklamatorių.

Minėjimui buvo išleista rū
pestingai suredaguota d v i e- 
j ų puskapių programa, (p.j.)

Olympic rašomų mašinėlių su 
lietuvišku šriftu dar galima įsi
gyti kreipiantis adresu: S. Praka- 
pas, 49 Norseman St., Toronto, 
Ont M8Z 2P7, Canada, Kaina su 
persiuntimu į Ameriką 160 dol.

Dr. Antanas Snieška. —

MIRĖ DR. ANTANAS SNIEŠKA

New Yorko lietuviams gerai 
pažįstamas dr. Antanas Snieška, 
paskutiniu laiku sunkiai sirgęs, 
mirė birželio 11 d. 10 v. r. Moth- 
er Cabrini ligoninėje Manhatta- 
ne. (Šioje ligoninėje jis ilgus me
tus guldė savo ligonius).

Buvo pašarvotas Manhassete, 
N.Y. Atsisveikinimas buvo bir
želio 12 vakare. Palaidotas bir
želio 13, per šv. Antaną, Great 
Necko, N.Y., kapinėse. Liko 
žmona dr. Janina, dantų gydyto
ja, du sūnūs: Kazimieras Algir
das ir Vytautas Antanas. Abu su 
šeimomis. Liko taip pat ir kiti 
giminės.

-o-
Velionis buvo gimęs 1918 sau

sio 10 Orio mieste, kur tuo metu 
gyveno jo tėvai, pasitraukę nuo 
karo iš Lietuvos. Tais pačiais me-

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

Varpelio 3-4 numeris šią sa
vaitę išsiuntinėtas skaitytojams. 
Jau baigiamas paruošti 5-6 nu
meris, kuris pasirodys dar prieš 
vasaros atostogas.

AUKOS TAUTOS FONDUI
A. a. Galios Žilionienės prisi

minimui draugai ir giminės iš 
New Yorko, New Jersey ir kitų 
apylinkių aukojo:

Po 100 dol. —J. Dudėnienė, 
dr. J., ir G. Skučai.

Po 50 dol. — D. Brackett ir
R. Packer, V. Čečetienė, B. Pa- 
prockienė.

Po 30 dol. — G. Krivickienė,
S. , ir A. Mackevičiai. M. Sama- 
tienė, E. ir A. Stakniai, M. 
Vičiulytė.

Po 25 dol. — L. Šileikis- 
Hood, dr. A. Janačienė, G. Mei- 
liūnienė, S. ir J. Vaičiūnai.

Po 20 dol. — D. Bulgarytė, 
U. V. Kubilius, V. Paprockas, Ž. 
Ratienė.

15 dol. — J., ir V. Šileikiai.
Po 10 dol. — H. Kulber, J. 

Zabelskis. ,
AUKOS

LIETUVIŲ BENDRUOMENEI
A. a. Galios Žilionienės prisimi
nimui aukojo:

40dol. —dr. D. Bajorūnaitė.
15 dol. — J., ir I. Veblaičiai.
Po 10 dol. —B. Balčiauskaitė- 

Martino, A. Kepalaitė. 

tais, paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę, tėvai grįžo į Kėdai
nius, kur Antanas ir užaugo, r

Kėdainių gimnaziją baigė 
1936 metais ir įstojo į Vytauto 
Didžiojo Universitetą Kaune. 
Studijavo mediciną, kurią baigė 
1940 metų pavasarį.

Tuoj buvo paskirtas universi
teto klinikų patalogijos instituto 
laborantu asistentu. Stažą atliko 
universiteto klinikose ir Pane
vėžio apskrities ligoninėje. 1941 
m. buvo paskirtas Panevėžio ap
skrities vyriausiu sanitarijos in
spektoriumi. 1942 pradėjo dirbti 
A. Panemunės senatorijoje sky
riaus gydytoju. Ten dirbo iki 
1944 metų birželio mėn. Tuo 
pačiu metu dirbo sveikatos 
punkte Šančiuose.

Karo metu pasitraukė iš Lie
tuvos. Pradžioje dirbo Walso li
goninėje Austrijoje. Po karo gy
veno Augsburge. Ten suorgani
zavo tuberkolozinį dispencerį. Į 
Ameriką atvyko 1947. ‘Nuo tų 
metų iki 1953 dirbo plaučių ligo
ninėse ir dvejus metus patalogi
jos skyriuje. Nuo 19.53 metų 
vertėsi privačia praktiką. Savo 
gydymo kabinetą turėjo Man- 
hattane, East 15 gatvėje. Su
sirgęs kabinetą uždarė š. m. vasa
rio 1.

Priklausė prie Fraternitas 
Lithuanica gydytojų korporaci
jos. Studijuodamas Kaune, daly
vavo studentų chore ir su j u o 
gastroliavo Švedijoje, Prancūzi
joje, Čekijoje. 1939 metais su 
lietuvių tautinių šokių grupe da
lyvavo tautinių šokių festivalyje 
Londone. Gimnazijoje buvo 
skautas, universitete — jūrų 
skautas.

Amerikoje taip pat priklausė 
prie įvairių profesinių organiza
cijų.

1942 vedė vedė Janiną Savic
kaitę, dantų gydytoją, kuri buvo 
“Patrios” korporantė. Gyvenda
ma New Yorke, ji baigė Nėw 
Yorko universiteto “College of 
Dentistry”.

-o-
Velionis buvo geras gydytojas 

profesionalas. Pas jį gy dėsi labai 
daug lietuvių. Visiem jis mielai 
patarnavo. Dalyvavo lietuviško
je veikloje, lankė lietuviškus 
renginius. Anksčiau savo namus 
turėjo Brooklyne, prieš kokią 
dešimt metų persikėlė gyventi į 
Great Neck. kur dr. Janina turi 
savo dantų gydymo kabinetą.

Visi pasigesime tauraus lietu
siu ir gero gydy tojo. Užuojauta 
dr. Janinai, šeimai ir visiems ar
timiesiems.

Mažėja lietuviai gydytojai 
New Yorke. o jie taip reikalingi 
lietuviškai l»endruomenei.

(p. j J




