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“DARBININKO” KELIAS
Aktoriaus ir “Darbininko” redakcijos narto VttoBo Žukausko 
anvhraH* anie šio Mvaltrs&čto vvstvmssi. Teksto pradžia 
skaityto sukaktuvintama vakare balandžio 13 Kultfiroa Žkft*

Prezidentui Reagan po dide
lių pastangų pavyko įtikinti At
stovų rūmų narius pritarti jo 
užmojui suteikti Nikaragvos par
tizanų paramai 100 mil. dol.

Amerikos privačios National 
Resources Defence Council pir
mininkas Adrian de Wind, susi
taręs su Sov. S-gos Mokslų aka
demija, pasiuntė į Sov. S-gą 
grupę mokslininkų su Amerikoj 
gamintais instrumentais, kurie 
bus išdėstyti apie 100 mylių nuo 
pagrindinės Sov. S-gos branduo
linių sprogdinimų stoties, sovie
tų vykdomiem branduoliniams 
sprogdinimam sekti. •

Europos bendrosios rinkos 
valstybių pastangos paskelbti 
Pietų Afrikai griežtesnes ūkines 
sankcijas dėl jos vykdomos ap- 
arteido politikos, Britanijai, Va
karų Vokietijai ir Portugalijai pa
sipriešinus, buvo nevaisingos.

Tarptautinis teisingumo teis-’ 
mas, Nikaragvai pasiskundus, 
pripažino, kad JAV yra sulaužiu
sios tarptautinius įstatymus ir 
pažeidusios Nikaragvos neutra
lumą, ir pareikalavo sustabdyti 
partizanų ginklavimą ir mokymą 
ir atlyginti karinių veiksmų pa
darytus nuostolius. JAV nepri
pažįsta, kad šis teismas turėtų 
svarstyti tą reikalą, ir atsisakė 
sprendimą vykdyti, nes jų veik-

LTSR SAUGUMO KOMITETO 
VIRŠININKUI

Nuorašai: 1. Lietuvos vysku
pams ir vyskupijų valdytojams, 
2. Jo Magnificencijai Kauno 
tarpdiecezinės kunigų semina
rijos rektoriui kun. dr. Viktorui 
Butkui, 3. LTSR saugumo dar
buotojui Vincui Platinskui.

Kun. Puzono Roko, Juozo s., 
g. 1956, gyv. Kiaukliuose, Šir
vintų raj.,

PAREIŠKIMAS
1977 m. gegužės mėn. pada

viau Kauno tarpdiecezinės kuni
gų seminarijos rektoriui kun. dr. 
V. Butkui prašymą priimti mane 
į seminariją.

Praslinkus maždaug mėne
siui, gavau kvietimą į Alytaus ek
sperimentinių namų statybos 
kombinato (AENSK) kadrų sky
rių. Prieš seminariją dirbau 
kombinato lentpjūvėje. Man ten 
nuvykus, prisistatė Vilniaus sau
gumietis Vincas Platinskas ir nu
sivežė mane pokalbiui į Alytaus 
vidaus reikalų skyrių.

Pasiėmęs keletą popieriaus 
lapų ir atsisėdęs priešais mane, 
pradėjo klausinėti ir visą laiką 
kažką žymėjosi. Pokalbio pra
džia buvo graži, maloni, teiravo
si apie darbą, namiškius, ar ne-

smiai esą suderinami su tarptau- turįs nusiskundimų: ToltSū kal
tiniais įstatymais. ba pakrypo link tikslo. Saugu-

Airijos gyventojai 3 prieš 2 
dauguma atmetė vyriausybės 
siūlymą įteisinti skyry bas.

Peru prezidentas Alan Garcia 
pareiškė, kad kariuomenė ir po
licija. malšindama trijuose 
kalėjimuose kilusias riaušes, be 
reikalo nužudė 100 kalėjimuose 
laikytų komunistinių Šviečian
čiojo tako partizanų.

Valst. sekr. Shultz painforma
vo Naujosios Zelandijos min. 
pirmininką David Lange, kad, 
negalint susitarti dėl JAV karo 
laivų lankymosi N. Zelandijos 
uostuose, JAV nesijaučia įparei
gotos ginti N. Zelandiją pagal 
prieš 35 metus sudarytos AN- 
ZUS sutarties nuostatus.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Kolumbijoj pa
smerkė turtingųjų valstybių 
naudojamas ūkines priiemones 
prieš neturtingąsias ir įspėjo, 
kad* neturtingųjų valstybių įsi
skolinimo rinkos veiksniai ne
pajėgs išspręsti.

Jugoslavijos partijos kongre
sas išrinko partijos centro komi
tetą, kurį sudarys 127 nauji na
riai (CK turi 165 narius) ir naują 
prezidiumą, kuriame liko tik 6 
ir anksčiau buvę nariai.

OPEC valstybių aliejaus mi- 
nisterių konferencija pajėgė su
sitarti dėl sumažintos aliejaus ga
mybos ir dėl aliejaus kainų pa
kėlimo iki 17 - 19 dol. už statinę, 
bet negalėjo pasiekti susitarimo 
dėl atskirom valstybėm gamybos 
kiekių nustatymo.

Vakarų diplomatai teigia, kad 
Afganistano laisvės kovotojai nu
mušė sovietų transporto lėktu
vą, gabenusį šimtą karių iš Kabu
lo į pietinį Afganistaną.

JAV ambasadorius Austrijai 
Ronald S. Lauder nutarė nedaly
vauti Austrijos prezidento Kurt 
VValdheimo inauguracijos iškil
mėse.

Pietinio Pači liko. Vanuatu 
valstybė (buv. Naujųjų Hibridų 
salų grupė) užmezgė diplomati
nius santykius su kiek anksčiau 
žvejybos sutartį sudariusia Sov. 
S-ga.

mietis V i n cas mane nušvie
tė, kad įstoti į seminariją yra sun
ku, esąs didelis konkursas, reikia 
turėti pažįstamų, sakėsi, kad jis 
man gali padėti. Pabrėžė, kad aš 
buvęs geras, pavyzdingas pilietis 
mokykloje ir kariuomenėje, tik 
aštuntoje klasėje pasielgęs nege
rai, atsisaky damas ruošti ateis
tinę temą, išjuokiančią Bažnyčią 
ir kunigus.

Žinoma, šis vienintelis išsišo
kimas nėra rimta kliūtis įstoti 
— dėstė saugumietis Vincas. 
“Bet visa jūsų giminė yra per
siėmusį buržuazinėmis, antita
rybinėmis nuotaikomis. Negana 
to, du tavo dėdės ir tėvas buvo 
nuteisti už tai, kad palaikė ry šius 
su banditais, Jie atrodo, jau pasi
mokė ir suprato savo kaltę. Bet 
mums sunku patikėti ir garan
tuoti, kad toji antitarybinė dva
sia nepasireikš tavyje. Jei nori 
įrodyti mums; kad esi geras tary 
binis pilietis, lojalus tarybinei 
valdžiai, turi pasirašyti 
pasižadėjimą.

— Išdavikas niekada nebūsiu' 
Kaip galima žmoguje sutapatinti 
dvi priešingybes: klieriką ir sau
gumietį, — atkirtau susijaudinęs 
dėl neteisėtų reikalavimų,

— Ką tu išsigalvoji! Juk niekas
ir^iesako būti išdaviku! — piktai 
kalbėjo Vincas, — Tu kaip tik 

KAS TA RADIACIJA?
Roentgeno. arba X spindulius 

atrado 1895 dr. \Vilbelm Conrad 
Roentgen, o metams praslinkus 
dėl jų labai skaudžia mirtimi 
mirė pirmas žmogus, išradėjo 
Tbomas A. Edison padėjėjas. 
Nors radiacijos sunkiai paliesti 
žmonės kartais ir pasveiksta, bet 
ligos reiškiniai vėl pasikartoja, ir 
žmogus miršta. Radiacijos pada
rinius, ypač ilgalaikius, yra sun
ku įspėti.

1896 M. Henri Becquerel pa
stebėjo, kad yra ir natūrali radia
cija, o ją tirdami per du dešimt
mečius mirė daugiau kaip 100 
žmonių. Pats Becquerel ir tuo 
pačiu metu radiaciją atradęs 
Pierre Curie kentėjo radiacijos 
nudegimus, kol pagaliau nu

statė, kad radiacija gali palaikyti 
ar nužudyti gyvybę.

Gyvieji organizmai susiduria 
su saulės ultravioletinių spindu
lių radiacijos pavojum, kuris pa
gal Argonne valstybinės labora
torijos neseniai padarytus atra
dimus sudaro žymiai didesnį pa
vojų vėžiui atsirasti kaip iki šiol 
buvo manyta. Trumpų bangų di
delės dozės radiacija prasiskver
bia per gyvą audinį, atitraukia 
elektronus iš atomų ir suardo iš
tisas molekules, sukurdamos 
elektros prisotintus ionus, arba 
ionizaciją.

Su didele doze jonizuojančios 
radiacijos susidūrusių gyvų celių 
gyvybę palaiką chemikalai yra

JAV prez. R. Reagan liepos 21 pasirašė proklamaciją, kuri skelbia, kad savaitė, prasidedanti 
liepos 20, yra Pavergtųjų Tautų Savaitė. Prie prezidento stalo Roosevelto kambary Baltuo
siuose Rūmuose iš kairės: senat. Strom Thurmond (R - SC), kongr. VVilliam S. Broomfield 
(R-Mich.), ambasadorius Warren Zimmerman, JAV delegacijos Vienos konferencijoj pirmi
ninkas, kongr. Benjamin A. Gilman (R-NY), ambasadorius Lev. A. Dobriansky, Pavergtų 
Tautų rezoliucijos autorius ir Tautinio Pavergtų Tautų Komiteto pirmininkas.

suardomi, ir celės miršta. O mi
rus daugybei celių, žmogaus 
kūno gyvybiniai organai^ kaip 
smegenys, kraujas, centrinė 
nervų sistsema ir imunologijos 
sistema suyra, ir žmogus miršta 
dėl eilės organinių pasikeitimų 
kūne. ’ *

Cernobyl reaktoriaus ne
laimės metu buvo sukelta elekt
romagnetinė ir dalelyčių radiaci
ja, jei niekas radiacijos nesu
laikė, tai kiekvienas kelių tūks
tančių jardų atstume nuo radia
cijos židinio buvęs gyvas organi
zmas galėjo būti sunaikintas.

JAV radiacijos dozę matuoja 
“rėmais“, t. y. tokiu vienetu, ku
ris nustato galimo pavojaus 
laipsnį, kurį tam tikras spindulys 
sudaro gyvam organizmui. Kitas 
radiacijos vienetas, taikomas

gera padarysi, pranešdamas savo 
bendraminčių klierikų klaidas, 
antitarybinius jų išsišokimus. 
Juk ir Biblijoje parašyta, jog rei
kia atiduoti, kas ciesoriaus — 
ciesoriui, o kas Dievo—Dievui.

— Jūs norite, kad aš būčiau 
Judas: išduočiau Kristų, kiščiausi 
į kitų žmonių sąžinės reikalus. 
Juk tai nesiderina su katalikiška 
sąžine! Kokia čia dabar gali būti 
kalba apie bendradarbiavimą! Aš 
be pasižadėjimo būsiu geras pi
lietis, geras klierikas.

— Kvaily! Kokį čia dabar Judą 
sau įsikalei į galvą. Tu absoliučiai 
nieko neišduosi ir neparduos!! 
— piktai šaukė saugumietis. — 
Kariuomenėje buvai, tai turė
tum suprasti, kad čia nebus jokia 
išdavystė, o tik garbingas tarybi
nio piliečio pareigos atlikimas. 
Kas tau davė tokių keistų pamo
kymų?!

— Mano sąžinė tam priešina
si, o ne pamokinimai, —paaiški
nau jam.

—Kokią tu čia sąžinę išsigal
vojai? Jokios sąžinės nėra ir ne
kalbėk nesąmonių! — šaukė sau
gumietis Vincas.

— Nežinau, kaip jūs, o aš tai 
tikrai turiu sąžinę. Ir nesiskaityti 
su ja negaliu —'atkirtau jam.

r __ . • •
(Bus daugiau)

nyju.

13
Nuo pirmojo “Darbininko” 

numerio pasirodymo lyg nauja 
banga darbininkijos gyvenime 
sujudino nusistovėjusius vande
nis. Pirma visur dominavo socia
listai su spauda, prakalboms, 
kultūrine veikla, nors mėgino ir 
katalikiškoji srovė veikti, bet tai 
nebuvo aiškus ir stiprus pasi
priešinimas. Su L. D. S. ir Lietu
vos vyčių išėjimu į kovos areną, 
dėl bendros idėjos, imta rimčiau 
priešintis socialistų skelbiamam 
rojui .
Jau “Darbininko” nr. 1, 1915 

rugsėjo 19 randame korespon
denciją, kad Athol, Mass., rug
pjūčio 21 buvo surengtos prakal
bos Sv. Pranciškaus pobažnyti- 
nėje salėje. Kalbėjo klierikas Pr. 
Juškaitis “apie klaidingą Markso, 
Engelso, Bebelio ir kitų socialis- 
tų-demokratų mokslą ir išrodė, 
kad žadamasis jųjų, rojus negali 
ant žemės įvykti: nes niekaip ne
galima įvesti jųjų teorijų į prak
tišką gyvenimą. Paskui priro
dinėjo krikščioniškos demokra
tijos naudingumą, kurią platina 
vyskupas Ketleris pramintas 
“Darbininkų tėvu ir popiežiaus 
Leono XIII enciklikoje skelbia
mais darbininkų gyvenimo po
tvarkiais”.

Studentas Al. Račkus, tuome
tinis Lietuvos vyčių žurnalo “Vy
tis” redaktorius, aiškino darbi
ninkų judėjimo svarbą.

Daugelyje vietų vyko panašios 
prakalbos organizuojant darbi
ninkus po L. D.S. vėliava. Taip 
pat žymiai pagyvėjo katalikiškos 
srovės darbuotė ir kultūrinėje 
srityje. Kaip pavyzdį, kad ir tokį 
faktą, aprašytą “Darbininko-” Nr. 
2, 1915 rugsėjo 24.

Steigia knygynėlį
Brooklyno jaunimas žengia 

prie apšvietus ir tuo tikslu krei
piasi į visuomenę. Dalykas tame: 
L. Vyčių ir Vyčių kuopos sky
riaus kovotojų prieš alkoholį, tai
pogi Spaudos Draugijos kuopa ir 
Susiv. L.R. K.A. kuopa suvieny
tomis jėgomis įsteigė knygyną- 
skaityklą. Gerb. kun. N. Petkus

Roentgeno ir Gamina spindu
liam matuoti yra rentgenas, toks 
pat, kaip ir rėmas. Bet kitos val
stybės naudoja visai skirtingą sis
temą radiacijai matuoti.

Radiacijos pavojai žmogui pa
aiškėjo, studijuojant Hirošimos 
ir Nagasaki aukas, tiriant labora
torijų nelaimingus atsitikimus ir 
vykdant bandymus su gyvuliais. 
Branduolinės energijos regulia
vimo ir Aplinkos apsaugos agen
tūros nustatė, kad mirtinė radia
cijos dozė yra 600 rėmų,, o 450 
rėmų radiacija per 60 dienų 
užmuša maždaug pusę radiacijos 
paliestų organizmų.

600 rėmų radiacija galėjo būti 
pasiekta artimoj Cernobyl reak
toriaus aplinkoj. Tokia (600 
rėmų) radiacija yra 7000 kartų 
didesnė už teoretiškai nustatytą 
didžiausią radiacijos dozę, turė
jusią 83 miliremus (miliremas 
yra viena tūkstantoji rėmo) ir 
galėjusių ištikti Amerikos 3 My
lių salos reaktoriaus nelaimės 
metu 1979 m.

Švediją Cemobylio nelaimės 
radiacija pasiekė galėdama būti 
1 arba 2 miliremų per vai. Paly
ginimui kosminių spindulių ra
diacija sudaro 2.5 miliremų, o 
krūtinės peršvietimas X spindu
liais radiacija .sudaro 2.5 milire
mų, o krūtinės peršvietimas X 
spinduliais sudaro 10miliremų.

Pagal Aplinkos apsaugos agen
tūros nuostatus ypatingų atsar
gumo priemonių reikėtų imtis, 
kada visuomenė susidurtų su 5 
rėmų radiacija, arba 2000 kartų 
didesne radiacija, kuri palietė 
Vakarų Europą.

tam sumanymui pritarė ir pa- . 
skyrė kambarį mokyklos name.

Taigi kreipiasi prie visuo
menės užuojautos - paramos tam 
prakilniam tikslui. Laikraščių 
leidėjai gal, sulig išgalėjimo, 
paaukos savo gerb. laikraštį į 
mūsų knygyną, o knygiai gal ma
lonės bent Įdek savo knygelių 
paaukoti. Taigi ir visi kiti inteli- 
gantai gal, kuomi kas galėdamas, 
parems ....

Tas katalikiškos srovės pasiū
lytas veikimas suradęs palankią 
darbininkų nuotaiką geitai ir 
gana plačiai ėmė skleistis.

Kad “Darbininkas” ir L. D. S. 
pasirodė laiku galime spręsti iš 
gautų sveikinimų. Tokį entuzias
tingą sveikinimą randame antra
me numeryje:

“Darbininko” pasveikinimas
Sveikinu darbininkų laikraštį. 

Sveikinu dienoje jo pasirodymo 
pasaulėje. Tegul Dievas laimina 
“Darbininko” pirmus žingsnius, 
kad toli nužengtų ir plačiai pa
sklistų po mūsų grinčias, kad 
būtų džiaugsmu ir paguoda dar
bininkų luomui. Laukėme jo pa
sirodant rankas ištiesę, kupino
mis linksmybės širdimis. Ir štai 
mielą “Darbininką” it gražią 
kvietkelę imame į savo su
kietėjusias ir suskerdėjusias nuo 
darbo rankas ir akimis gatavi jį 
visą ant karto praryti.

Broliai ir sesers darbininkai, 
susilaukėme savo tikro švietėjo, 
pasistatėme žibintuvą, kurs nu
švies mums kelią geresnėn, švie- 
sesnėn ateitin. Tegu to žibintuvo 
šviesa apšviečia visų darbininkų 
grintdes, tegul-jinai budina ir 
gaivina kiekviename lietuvyje tą
kibirkštėlę, kurią Visagalis 
užžibino. Tegul “Darbininkas” 
atgaivina tą Augščiausiojo ki
birkštėlę, pas tuos, kurie ją slo
pino ar tai negeru gyvenimu ar 
tai netikusiais raštais.

“Darbininkas”, naujas darbi
ninkas, tegu stoja jisai galingu 
talkininku katalikiškai spaudai.

Brangūs broliai ir mielos sese
ris, atidarykite savo duris iki galo 
ir įsileiskite priimkite viešingai 
tą brangų svečią, mūsų prietelį 
“Darbininką”.

P. Bražinskas

Tuos sveikinimus “Darbinin
ko” redakcija gudriai panaudojo 
savo laikraščio propagavimui, 
kad sukėlus darbininkų tarpe di
desnį laikraščiu susidomėjimą 
“Darbininko Nr. 4, 1915 rug
sėjo 3, jau tilpo nebe vienas, bet 
jau keletas sveikinimų, kurių 
charakteringesnius randame 
skyrelyje pavadintame:

Sveikas “Darbininke”
Pasirodė “Darbininkas ir ap

silankė pas visus draugus, lau
kiančius jo su nekantrybe ir at
nešė tas “Darbininkas” lietuvių 
visuomenei, skurstančiai Ameri
kos pasviečiuose, daug, daug to
kių prakilnių, tokių lietuvio kata
liko darbininko geistų ir malonių 
žinelių, ir taip dailioje ir pritai
kintoje prie mūsų supratimo kal
boje ir formoje. Kad jau geriaus 
ir norėt negalima.

Matome iš pirmųjų N-rių, kad 
tai yra laikraštis mūsų. Kad tai 
laikraštis teisybės, kad tai laik
raštis toks, kokio nuo seno laiko 
mums taip reikėjo, kaip gryno 
— tyro vandenėlio ir oro dėl 
užlaikymo mūsų gyvybės ir svei
katos.

Džiaugiamės iš to laikraščio, 
kaipo saulutės pasirodymo pava
sario rytmetėlyje. Ir dėkavojame 
jums, vedėjams to laikraščio už 
jūsų naudingą triūsą. O mes jau 
pasistengsime tą laikraštį skaityt 
ir platyt.

(nukelta į 2 psl.>
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THE HHITE HOUSE
Office of the Press Secretary

For Immediate Release July 21, 1986
CAPTIVE NATIONS WEEK, 1986

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
A PROCLAMATION

America, built on a fina belief in the dignity and rights 
of all the nenbers of the human race, continues to hold up 
that message to the world. Included in that message is unwa- 
vering opposition to all fonas of oppression and despotism. 
Freedom is not divisible. To maintain it for ourselves, we 
mušt pursue it for others. As President Roosevelt declared in 
1941, "we look fonrard to a world founded upon four essential 
freedoms. The first is freedom of speech and expression — 
everywhere in the world. The second is the freedom of every 
person to worship in his own way — everywhere in the world. 
The third is freedom from want . . . everywhere in the world. 
The fourth is freedom from fear . . . anywhere in the wcrld."

This vision of the future has been a beacon of hope and 
guidance both for those individuals who seek refuge here and 
for those nations whose aspirations for self-determination 
have been crushed by the Soviet empire. Deprived of basic 
human rights, their peoples are the victims of ruthless 
regines run according to totalitarian ideologies. The s e are 
the nations held captive by forces hostile to freedom, 
independence, and national self-determination. These captive 
nations include those of Eastern Europe that have known 
foreign occupation and communist tyranny for decades; those 
struggling to throw off communist domination in Latin America; 
and the people of Afghanistan, Southeast Asia, and Africa 
struggling against foreign invasion, military očcupation, and 
communist oppression.

Each year we renew our resolve to support the struggle 
for freedom throughout the world by observing Captive Nations 
Week. It is a week in which all Americans are asked to 
remember that the liberties and freedoms that they enjoy are 
denied to many peoples. With-this observance, we hope to 
inspire those who struggle against military occupation, 
political oppression, communist expansion, and totalitarian 
brutality. We hope to inspire, būt we also seek inspiration. 
Because the history of liberty is a history of resistance, we 
leam from those who live where the struggle is most urgent. 
Purified by resistance, they show us the path to a renewed 
commitment to preserve our own liberties and to give our 
support and encouragement to those who struggle for freedom.

■ jrai*- ..j . -Sk
To pursue that struggle, and to honor those who are with 

us in that battle, the Congress, by joint resolution approved 
July 17, 1959 (73 Stat. 212), has authorized and reguested the i 
President to issue a proclamation designating the third week 
in July of each year as "Captive Nations Week."

NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President of the 
United States of America, do hereby proclaim the week 
beginning July 20, 1986, as Captive Nations Week. I invite 
the people of the United States to observe this week with 
appropriate ceremonies and activities to reaffirm their 
dedication to the International principles of justice, 
freedom, and national self-determination.

IN tfITNESS tfHEREOF, I have hereunto sėt my hand this 
twenty-first day of July, in the year of our Lord 
nineteen hundred and eighty-six, and of the Independence of 
the United States o f America the two hundred and eleventh.

“DARBININKO”
KELIAS

(tkelta ii l psl-)
Visus šlamštus sukimšime ten 

kur jiems tinkama vieta. Jau 
jiems gana šmeižti mūsų tikėji
mą, mūsų tautybę, ir mūsų visus 
prakilniuosius sumanymus ir no
rus. Ir iš mūsų tyčioties už mūsų 
pačių sumokamus jiems pinigus.

Tegul juos skaito ir palaiko jų 
pasekėjai bedieviai, socijalistai, 
o mes broliai katalikai turime sa
vąjį “Darbininką”.

......... Tik mano nuomone, 
būtų labai pageidaujama, įvesti 
skyrių, 'aiškinti užmetinėjimus, 
daromus Šv. mūsų tikėjimui taip 
vadinamųjų neva mokslinčių, o 
kurie tikėjimo dalykuose tiek 
teišmano, kiek kiaulė apie de
besį.

Inicialai F.V.

1 ■ 11 ■1

HM, N.Y. 1141*.

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamafc* Avė. (prie Forest 
Fway SL), Woedheven, N.V. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 28* • 2244.

BUYU* FUNERAL HOME. Mario TelKolra, Jr. laidotuvių direktorius, Nev
erk offlc^ 4*8 Lafayett* St (Cor. W*ooa Avė.), tolei. *44 - 8172. Pa- 
ruočlefląos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, ęr— šaldome*. 
Daug virtęs autoiųoblliąm pastatyti.

............... ................................... ." ' ' ......................... .........—------------------ !—

KENRELD TUNERAL HOME* — Boach Mamertai Chapol, *01 Coroy 
Avo., St. Potersburg Boach, FL 3370*. *13 3*0 - 5577. Pasadena 
Nemotai Chapol, 200 Pasadena Avo. S., St Potersburg, FL 33707. 
813 345-9393.
— . • .................... .. .......... ....................................................................................................................

JUOZO ANDRIUŠK) Real Ėstais, namų pardavimas, visų rūšių apdipųr 
dimaL Mcome Tas pildymas, (staiga veikia naujoj vištoj — OHLERT- 
RUGGHERE, Ine., M -11 Jamalca AveM Woodhavon, H. Y. Tolof. 847-2323 
(namu tolof. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norit* būti J. Andriulio klijental*.

RONALD REAGAN

Tenka manyt, kad tai buvo pa
ties redaktoriaus parašytas tokia
me skyrelyje pasveikinimas, kad 
paskatinti ir kitus tokius sveiki
nimus rašyti, parodyti laikraščiu 
susidomėjimą platesnėse masė
se, kurie aktyviai — raštu — rea
guoja į naujo laikraščio pasirody
mą. Tokia prielaida daroma iš tų 
F. V. inicialų ir tikėjimo apologe
tikos.

A. Ramoška rašo: “Pagalios ir 
mes našlaičiai lietuviai darbinin
kai susilaukėme senai pageidau
jamo svečio “Darbininko”, kuris 
lankys mūsų buveines tris sykius 
savaitėje. Ilgus metus klaidino 
visokie žadėjimai visokių žyd- 
bemių po ūkanotas balas ir dau
gelį mūsų brolių įklampino į 
izmų pelkes.

“Darbininko” spauda graži, 
turinys rimtas ir įvairus; kalba 
lengvutė. Tinka skaityti netik, 
darbo žmonėms,, bet ir apšvieti- 
jai.

L.D.S. IV kuopos raštininkas 
Antanas K. Losius taip pasisako:

Patsai “Darbininkas” iš savo 
techniškos pusės ir savo turinio 
man labai patinka, juo labiau kad 
jis yra mūsų katalikų darbininkų 
teisių gynėju ir tų teisių skelbėju 
pasaulyje. Dar turiu pasakyti, 
kad šiandie gautas “D a rbinin- 
kas mane taip nudžiugino, kad 
su didžiu entuziazmu stvėriausi 
plunksnos pabrėžti šį bei tą į tą 
naują laikraštį. Jei tie mano raš
teliai “Darbininkui” tiks, tai lik
siu jo bendradarbiu.”

Ne vien tik iš lietuviškų kolo
nijų Amerikoje buvo gaunami 
sveikinimai, bet atėjo iš Škotijos, 
Anglijos, Argentinos paskatinan
tieji laiškai.

“Darbininko” Nr. 17 spalio 28 
užtinkame:

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madlson St, Rldg*wood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogom*. B* to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšis* lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver BeH Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlen Blvd., Carona, Oueons, 
N.Y. 11388. Talei. 779 - 5158.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securlties Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditie*, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus ir tax shelter*. Suinteresuoti skambin
kit* 212 482-8962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worc*ster, 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”, ketvlrtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. ątukas, D i rėkt, 
234 SunlK 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., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

MEMORIALS
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, QŪEENS, \ ’ \

KVECAS
J0NA5 

1933 + 1976
11379

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

Sov. S-gos gen. sekr. Gorbačio
vas, dalyvaudamas Lenkijos ko
munistų partijos kongrese, ne
dviprasmiškai davė suprasti, kad 
Sov. S-ga nepakęs jokių solida
rumo unijų sukeltų bangavimų 
ir kad ji yra pasiruošusi įsikišti 
karine jėga komunistų domina
vimui Varšuvos pakto valstybėse 
išlaikyti.

Izraelio Darbo partijos svei
katos ministeris ir buv. armijos 
štabo viršininkas Mordechai Gur 
paragino užs. reik, ministerį Yit- 
zhak Shamir atsistatydinti dėl jo 
įsivėlimo į 2 palestiniečių tero
ristų nužudymo slėpimą

Jugoslavijos komunistų parti
jos kongrese gynybos ministeris 
adm. Branko Mamula turėjo pa
neigti niekur viešai nepaskelb
tus gandus, kad Jugoslavijos 
ginkluotosios pajėgos siekusios 
įtaigauti krašto politinę vado-
vybę.

Per Sov. S-gos unijos kongre
są poetas Evgeni Jevtušenko 
įteikė 40 rašytojų pasirašytą 
prašymą, kad rašytojo ir poeto

Boris Pasternako namas rašytojų 
kolonijoj būtų paverstas jo mu
ziejum, o Andrei Voznesenski 
reikalavo, kad būtų išspausdin
tas pilnas Pasternako romanas 
Doctor Živago, Pasinaudodami 
gen. sekr. Gorbačiovo reikalavi
mu didesnio atvirumo, rašytojai 
iš vietų reikalavo išspausdinti 
nuo seno draudžiamus veikalus, 
kritikavo biurokratinę cenzūrą ir 
reikalavo sukurti vyriausybės 
nekontroliuojamą komisiją jau
nų autorių kūrybai spausdinti.

Libijoj visos penkios dar vei
kusios Amerikos aliejaus bendr
ovės birželio 30 nutraukė savo 
veiklą ir išvyko.

Izraelio politinio saugumo po
licijos buvęs viršininkas Avra- 
ham Shalom pareiškė, kad jis 
turėjęs tuometinio min. pirmi
ninko Yitzhak Shamir pritarimą 
2 autobusą pagrobusiem palesti
niečiam nužudyti.

Tunise jūra išplovė antrojo 
JAV karininko, žuvusio per Libi
jos bombardavimą lavoną.

Egipto spauda teigia, kad po 
JAV įvykdyto Libijos miestų 
bombardavimo Libijos armijoj 
buvę bandyta kelis kartus sukilti 
prieš Qaddafi.

Popiežius Jonas Paulius II pa
reiškė anglikonų Bažnyčios Can-

Robert

Runcie, kad didžiausią kliūtį 
abiem Bažnyčiom susijungti su
darys anglikonų vykdomas mo
terų šventinimas kunigais.

Izraelio aukščiausias teismas 
paragino vyriausybę paaiškinti, 
kodėl policija nepravedė tardy
mo apie slaptosios policijos 
agentų įvykdytą dviejų palesti
niečių nužudymą ir šio fakto 
nuslėpimą.

terbury arkivyskupui

— Angelė Nelsienė, LB Vaka
rų apygardos pirm., Fullerton, 
Calif., parašė raštą Califomijos 
valstybės švietimo departamen
tui, prašydama į naujai ruošia
mus istorijos - socialinių mokslų 
vadovėlius įtraukti komunistų ir 
nacių vykdyto genocido ir dabar 
vykdomų žmogaus teisių pažei
dimų Baltijos kraštuose apžval
gas. Šiai akcijai iniciatyvos ėmėsi 
ir ją koordinuoja Estijos garbės 
konsulasadv. JaakTreiman. Lie
tuvos okupacijos 45 m. sukakties 
proga A. Nelsienė atitinkamus 
laiškus parašė prezidentui Rea- 
gan. abiem Califomijos senato
riam ir savo distrikto kongresma- 
nui.

— Skautų stovykla Romuvoj, 
Kanadoje, vyks nuo liepos 26 iki 
rugpjūčio 2. Registruotis pas G. 
Šaltmiraitę.

Laiškas iš Škotijos j 
“Darbininkę”

Mielas “Darbininke”! Ačiū la
bai, kad nepatingėjai neseniai 
pasirodęs ant svieto aplankytie 
ir mus Škotijos lietuvius.

“Darbininką” paėmiau į savo 
rankas subatoje po pietų 9 d. 
spalio. Kada pervertęs visą, užti
kau paveikslėlį su antgalviu “Iš 
po darbininko plunksnos”, ir 
kada tą perskaičiau, tai jaučiausi 
labiausiai suramintas ir taip pa
mylėjau “Darbininką”, kad net 
kelis kartus perskaičiau, negalė
damas atsidžiaugti iš “Darbinin
ko”.

Taigi mielas “Darbininke” 
lankykis ir toliau į Škotiją bus 
dėl tavęs dirva plati ir derlius 
geras, žėdnas lietuvis darbinin
kas susilaukęs savo užtarytoją 
“Darbininką” taria padėkos žodį 
ir linki kogeriausios kloties ir 
plačiausios dirvos "Darbinin
kui”.

Robin

— LB Vakarų apygardos su
važiavimas planuojamas kviesti 
rugsėjo 13-14 Las Vegas mieste. 
Suvažiavimą glolx>s naujai su
siorganizavusi LB Las Vegas 
apylinkė. Ta proga lietuvių jau
nimas organizuoja ekskursiją au
tobusais.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
ęiLNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

Po vasaros atostogų vėl prade
dame naują darbo barą. Per atos
togas porą savaičių nepasirodė 
Darbininkas, Tad dera dabar 
bent trumpai pažvelgti, ką 
mums priminė praėjęs liepos 
mėnuo.

Nauja patriotizmo banga
Visi su dideliu dėmesiu ir su

sijaudinę stebėjome Amerikos 
Laisvės statulos šimtmečio su
kakties iškilmes. Jos buvo pra
vestos labai gerai organizuotai, 
puikiai suplanuotos, kad visa tai. 
tas didysis spektaklis, pajudintų 
Amerikos visuomenę ir sukeltų 
jos patriotizmą.

Šios iškilmės buvo bene di
džiausios ir įspūdingiausios viso
je Amerikos istorijoje. Jos kur 
kas paliko dėdesnį įspūdį, nei 
Amerikos dviejų šimtų metų su
kaktis.

Tikrai nauja patriotizmo ban
ga sujudino ir jaunus ir suaugu
sius, Visus nuteikė labiau dirbti 
šiam kraštui, didžiuotis jo pasi
sekimais, kelti Amerikos vardą 
viso pasaulio akyse. Kas buvo 
užmiršta ar apdulkėję, dabar nu
valė ir padarė blizgantį šio krašto 
veidą. Kas buvo kreiva, ištiesi
no, ir visus pakėlė kur kas aukš
čiau; visi pasijuto tvirtesni ir ge
resni šio krašto piliečiai.

Sukaktis tikrai buvo remiama 
ir proteguojama dabartinio 
Amerikos prezidento Reagano, 
kuriam tikrai rūpi šio krašto atei
tis ir žmonių patriotizmas. Visa 
įvykių grandinė taip susidėstė, 
kad Laisvės statula sujudino ir 
visą pasaulį, visiems paverg
tiems įkvėpė vilties ir drąsos gy
venti ir kovoti. Visas pasaulis 
džiaugėsi Laisvės statulos sukak
timi, Amerikos nepriklauso
mybės švente. Džiaugėsi ir pa
vergta Lietuva, nes ir ji kvėpuoja 
laisvės viltimi, žiūrėdama į tos 
Laisvės statulos nuotrauką.

Žinoma, džiaugiasi tik geros va
lios žmonės, o Amerikos priešai 
dar labiau širsta, kam Amerika 
stiprėja ir auga savo dvasia ir pa
triotizmu.

Pavergtųjų savaitė ‘'
Liepos mėnesio vidurys ski

riamas pavergtų tautų prisimini
mui. New Yorke pavergtos tau-, 
tos prisimintos liepos 12 specia
liomis iškilmėmis Manhattane.

Koks triukšmas dabar eina dėl 
Pietų Afrikos juodųjų. Kokios 
riaušės, kiek daug rašma viso pa- 
saulio spaudoje, rodoma televi
zijoje. Tuo tarpu yra tiek daug 
tautų pavergta, o apie jas nekal
bama. Net tylima. O kodėl? .'

Visi esame skaitę, kad sovietai 
nori įsiveržti į Pietų Afriką, kad 
ten galėtų kontroliuoti laivų 
judėjimą aplink Afriką. Be to. 
Pietų Afrika turi ir didelius 
žemės turtus. Irtai reikalinga so
vietams. kad būtų plečiami nauji 
pavergimai. Sovietų propaganda 
moka puikiai organizuoti ir per 
savo agentus nuteikti minias, 
kad jos demonstruotų. Viskas 
taip užmaskuota, uždailinta, kad 
niekas nepastebėtų, kur visa tai 
veda, ir žmoniės nemėgsta gal
voti, Jie bendru sriautu įsijungia, 
į demonstracijas prieš Pietų Afri-* 
ką. Tas judėjimas uždengia ir pa
vergtų tautų šauksmą kad ir jos 
nori būti laisvos.

Pavergtų tautų savaitė, įvesta 
prezidento Eisenhovverio, ir pri
mena pasauliui, kad laisvės žmo
nijai dar nėra. Dar yra tokių, ku
rie verčiasi kolonializmu, kitų 
tautų pavergimu. Ir tokių pa
vergtų tautų bene daugiausia yra 
Europoje.

Jei taip šaukiame apie Afrikos 
tautų laisvę, tai juo labiau reikia 
šaukti ir reikalauti, kad ir kitos 
pavergtos tautos būtų laisvos. 
Tik laisvas tautų apsisprendimas

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos nario inž. Eduardo Mei
laus rūpesčiu Baisiojo Birželio 
sukaktims paminėti ir šiais me
tais buvo paruošta 15 minučių 
radijo programa anglų kalba. J 
magnetofoninę juostelę įrašyta 
programa buvo pasiųsta 30 adre
satų, kurie Vasario 16-sios proga 
paruoštomis programomis tei
kėsi pasinaudoti. Taip pat su 
Krašto valdybos aplinkraščiu, 
skirtu LB vienetams, buvo pa
teikta E. Meilaus paruošta anglų 
kalba pavyzdinė medžiaga, tin-
kanti kreipiantis į JAV preziden
tą, Kongreso narius, laikraščių 
redakcijas, priimant rezoliuciją 
Baisiojo Birželio sukakčių 
minėjimų metu.

Š. m. gegužės 31 VVaterbury- 
je, Sheraton viešbutyje, 80 metų 
amžiaus sukakties proga buvo 
pagerbtas plačiai žinomas visuo
menės veikėjas dr. Petras Vi
leišis. Gausiai susirinkusiems 
dr. Vileišio lietuviams ir ameri
kiečiams gerbėjams, pagrindinę 
kalbą apie sukaktuvininko ilga
metę veiklą pasakė JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 

atneš visam pasauliui tautų 
laisvę.

Drąsiųjų lakūnų žygis
Lietuvių tauta taip pat liepos 

mėnesio vidury je mini ir drąsių
jų Dariaus ir Girėno žygį — skri
dimą per Atlantą ir tragišką jų. 
žuvhhą 1933 metais liepos 17 d.

Kodėl šie vyrai skrido per 
Atlantą? Tada Atlantas dar buvo 
didelė gamtinė kliūtis jaunai 
aviacijai. Savo skridimu norėjo 
parodyti visam pasauliui, kad yra 
tokia lietuvių tauta, kuri taip pat 
prisideda prie tecnikos pažan
gos, gamtos kliūčių nugalėjimo. 
Savo skridimu jie norėjo įkvėpti 
jaunąją lietuvių kartą siekti nau
jų sričių moksle, mene, visuo
meninėje veikloje. Norėjo ,tąyi- 
suomenę sudinaminti, suglau
dinti. sucementuoti tautą ir pa
kelti jos patriotizmą.

Drąsieji lakūnai žuvo netoli 
Lietuvos, bet jie liko gyvi lietu
vių tautoje. Jų žygis tikrai suce
mentavo tautą ir ją paskatino 
siekti naujų laimėjimų, veržtis 
dar į nepatirtas skritis ir visą tą 
pažangą skirti Lietuvai.

Ir šiandien drąsieji lakūnai — 
Darius ir Girėnas — lieka mums 
kaip toji Laisvės statula, šaukian
ti iš viso pasaulio kraštų veidu 
nusigręžti į Lietuvą, jai aukotis, 
dirbti, iškelti jos vardą ir įtvirtin
ti ją kultūringųjų ir kūry bingųjų 
tautų tarpe.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
inž. Algimantas Gečys. Žodžiu 
sveikino eilė asmenų, jų tarpe iš 
New Yorko atvykęs Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas Si
mutis. J pagerbimą sukaktuvi
ninko trumpai pasveikinti buvo 
atvykę Waterburio meras A. 
Santopietro, JAV Kongreso narė 
Barbara B. Kennelly, keli Con- 
necticuto valstijos seimo nariai. 
Minėjimą suruošė Waterburio 
LB apylinkės valdyba, kuriai pir
mininkauja Viktoras Vaitkus.

JAV LB Krašto valdyba ir JAV 
LB XI-sios Tary bos prezidiumas 
šiuos Chicagos apylinkėse gyve
nančius asmenis patvirtino Lit- 
huanian Folk Dance Festivals, 
Ine. direktoriais: Mečį Silkaitį— 
pirmininku, Vladą Sinkų — iždi
ninku, Bronių Juodelį, Modestą 
Jakaitį, Dalią Dundzilienę ir So
fiją Džiugienę — nariais. Liku
sius keturius direktorius į mini
mą korporaciją skiria Tautinių 
Šokių Institutas. Su direktorių

New Yorko lietuvių tautinių šokių ansamblis Tryptinis daly
vavo Laisvės statulos šimtmečio iškilmėse liepos 5 New Yorko 
miesto centre. Nuotr. L. Tamošaičio (nukelta į 4 psl.)

paskyrimu korporacijos direkto- JAV delegacijos Berno konfe- 
riato centras iš Cleyelando grą- • rencijoje pirmininkas Michael 
žinamas į Chicagą. Š.m. birželio 
11d. direktorių taryba Chicago- 
je buvo susirinkusi pirmajam
posėdžiui. Pirmuoju direktorių 
rūpesčiu yra šią vasarą Dainavos 
stovyklavietėje įvyksiantieji tau
tinių šokių mokytojų kursai.

Pennsylvanijos valstijos sena
tas priėmė rezoliuciją, skelbia
nčią birželio 15 d “ Pabaltijo Vals
tybių Laisvės Diena”. Rezoliuci
joje prisiminta Pabaltijo valsty
bių okupacija, trėmimai j Sibirą, 
iškeliama baltų indėlis į Ameri
kos gyvenimą. Rezoliucijoje taip 
pat paminima, jog JAV-se esama 
740,000 lietuvių, iš kurių 
106,000 gyvena Pennsylvanijo- 
je. JAV LB Krašto valdyba kvie
čia laiškais padėkoti rezoliucijos 
autoriui senatoriui James J. Rho- 
des, jam rašant adresu: The Sta
te Gapital, Harrisburg, PA 
17120.

Novak laišku padėkojo JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Alg. 
Gečiui už atsiustą dokumentinę 
medžiagą, rodančią sovietų truk
dymus lankymosi Lietuvoje ir 
šeimų sujungimo klausimais. 
Gauta informacija Novak žada ir 
toliau naudotis, atitinkamomis 
progomis keliant sovietų pra
sižengimus Helsinkio akto nuo
statams. Tenka paminėti, kad 
dokumentacijos ir memorandu
mo Berno konferencijai paruo
šime ir paskleidime artimai ben
dradarbiavo PLB-nė (inž. J. Da
nys), Lietuvių Informacijos Cen
tras New Yorke (kun. K. Pugevi- 
čius, G. Damušytė), JAV LB 
Krašto valdyba (Alg. Cureckas) 
ir Šveicarijos LB Krašto valdy
bos pirm, ir PLB Visuom. reika
lų komisijos narys Narcizas Prie
laida.

Jaunosios kartos atstovė Asta 
Banionytė-Connors yra pakvies
ta įeiti į JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybą. Ji, drauge su 
Krašto valdybos vicepirm. Algi
mantu Gufecku, darbuosis LB 
atstovavimo srityje JAV-ių val
dinėse įstaigose. Jos asmenyje 
LB sulaukia prityrusios darbuo
tojos. Baigusi politinių mokslų 
studijas Michigano universitete, 
Asta eilę metų darbavosi dviejų 
JAV Kongreso narių štabuose, 
veikė su skautais, mokytojavo li
tuanistinėje mokykloje, įsteigė 
ir tebevadovauja Washingtono 
tautinių šokių grupei “Gabija”. 
Prieš šešerius metus Asta buvo 
viena iš 18 jaunuolių suimtų ir 
teisiamų už demonstravimą prie 
Sov. Sąjungos ambasados Wash- 
ingtone. Naujas pareigas Asta 
jau pradėjo eiti. Š.m. gegužės 
29 ji atstovavo LB Valstybės de
partamento konferencijoje tarp
tautinio terorizmo klausimais.

-o-
Clevelande gyveną JAV LB 

Krašto valdybos nariai vicepirm. 
dr. Viktoras Stankus ir kultūros 
taryl>os pirm. Ingrida Bublienė 
balandžio 25 dalyvavo Clevelan- 
de vykusiame JAV Kongreso at
stovės Mary Rose Oakar pager
bime, jos 20 metų Kongrese su
kakties proga. į iškilmes buvo at
vykęs ir House Speaker Thomas 
P. (Tip) O’Neill, su kuriuo LB 
atstovai turėjo progą pasidalinti
mums, lietuviams, jautriais
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Vienintelis toks 
mūsų literatūroje

Paprastai poetai, įkvėpimo pa
gauti, dažnai rašo eilėraščius. Po 
kelerių metų taip susidaro geras 
pluoštas. Tada ima juos redaguo
ti, sudėti tam tikra tvarka. Su
skirsto pagal nuotaikas, temati
ką, net pagal formą, pvz., sone
tai, baladės. Temom duoda net 
atskirus skyrių pavadinimus. 
Taip sudarytam rinkiniui suran
da ir atitinkamą vardą. Tada iš
leidžia naują eilių rinkinį.

Maironis yra vienintelis poe
tas mūsų literatūroje, savo poe
ziją tvarkęs visai kitu principu. 
Jis nepakeitė rinkinio pavadini
mo. Pirmą kartą pavadino “Pa
vasario balsais”, vėliau to pava
dinimo jau nekeitė, tik įvedė 
naujus eilėraščius. Paprastai 
savo ranka perrašė ir įklijavo į 
seną laidą. Dažniausiai jo poezi
jos knygos buvo spausdinamos 
Tilžėje.-

*0

Visy eilėraščių neįdėjo
Kaip minėjome, pirmoje “Pa

vasario balsų” laidoje jis buvo su
dėjęs 45 eilėrasščius. Jau tada 
neįdėjo visų parašytų eilėraščių, 
pavyzdžiui, nėra eilėraščio “Dai
na apie senovę”. Tą eilėraštį pa
taisęs, nukėlė į vėlesnę laidą.

Maironis pats suredagavo 6 
“Pavasario balsų” laidas. Pasku
tinė jo redaguota laida pasirodė 
1927. Tada buvo leidžiami jo raš
tai tomas paskui tomą. Paskuti
nėje “Pavasario balsų” laidoje 
jau buvo 143 eilėraščiai, maž
daug trigubai daugiau, nei pir
moje laidoje.

Ir vėlesnėse laidose neįdėjo 
visų savo parašytų eilėraščių. 
Nėra eilėraščio “Įkvėpimo va
landa . Šį eilėraštį į lenkų kalbą 
išvertė Maironio draugas G. Po- 
mian. Jis ir buvo paskelbtas len
kiškai. Lietuviškas originalas jau 
nežinomas.

Yra žinių, kad vėliau Maironis 
atostogų metu mėgo eilėraščius 

paleisti iš lūpų į lūpas, visai nesi
rūpindamas jų užrašymu.

Kodėl ‘Pavasario balsai”?
Anuo metu, 1895 metais, kada 

pasirodė “Pavasario balsai”, Lie
tuvoje dar buvo tikrai gūdu. 
Tautinis atbudimas buvo tik pra
sidėjęs. Tautinis pavasaris atėjo 
tikrai pamažu. Čireno tik pir
mieji vyturėliai.

Tada Maironis su savo dideliu 
poeto talentu įsijungė į tautinio 
atbudimo sąjūdį. Jis giliausiai 
pergyveno tautinio atbudimo 
idėjas ir jas susumavo, giliausiai 
pajautęs tautos praeitį — istori
ją. Tą žavėjimąsi praeitimi jis su
gebėjo su tam tikru patosu atneš
ti į dabartį ir sujaudinti žmones, 
pakelti jų lietuviškumą.

Maironio pasirodymas su to
kia poezija juk ir buvo tikro pava
sario daina, todėl ir labai tiko pa
vadinti poezijos knygą “Pavasa
rio balsai”, nes ta poezija ir 
skelbė lietuvių tuatinį pavasarį.

Išryškinę šį momentą, dabar 
suprantame kodėl Maironis savo 
naujai poezijai neieškojo naujų 
vardų. Jei būtų eilėraščių knygas 
pavadinęs naujais vardais, būtų 
lyg išsijungęs iš to tautinio atgi
mimo srauto, iš pavasario. Jis 
gi buvo pats svarbiausias viever
sėlis, pats svarbiausias tautos 
dainius, kaip tik kėlęs tautoje tą 
pavasarį. Tai poetas sąmoningai 
apsisprendė palikti tą pavadi

nimą, kad nuolat butų tautinio 
atgimimo sraute.

Kas tie 1895 metą 
eilėraščiai?

Mirfėjome, kad pirmieji jo ei
lėraščiai dar apibendrinti, su
tapę su aplinkos tonu, dar neturi 
ryškių Maironio asmenybės 
bruožų. Toks buvo ir minėtas ei
lėraštis — “Daina apie senovę”. 
Kaip sakėme, eilėraščio neįdėjo 
į pirmąją laidą. Eilėraštis rodo 
neabejotiną poeto talentą bet jis 
dar turi daug detalių, poetinės 
medžiagos traktavimu dar nesi
skiria nuo kitų to meto panašaus 
pobūdžio kūrinių. Jo kompozici
ja pagrįsta išskaičiavimais, o tai 
būdinga visai devyniolikto am
žiaus poezijai. Praeities ir dabar
ties kontrastas suvokiamas gana 
pasyviai ir su rezignacija. Tai 
poezija, kuri neskatina veržtis į 
pavasarį ir dainuoti. Gal dėl to 
ir neįdėjo į pirmą laidą.

Bet Maironis jau prieš 1895 
metus buvo parašęs eilėraščius 
— Vilnius, Trakų pilis. Čia jau 
pasirodo tikrasis ir galingasis 
Maironis, sugeliėjęs naujai pa
žvelgti į istoriją. Apibendrinda
mas, nesivaikydamas detalių, 
poetas pasirenka vieną vaizdą ir 
jį apdainuoja labai gyvai. įdeda 
daug emocijų ir gilią prasmę.

Su šiais eilėraščiais poetas lyg 
trimituodamas įžengia j savo kū
rybingiausius 1895 metus.

Ir to meto eiles pradeda rašy

damas apie-girią: Lietuvis ir gi
ria. Toliau eina šie eilėraščiai: 
Praeitis (Praeities gilų miegą kas 
pažadint galėtų), Oi neverk, mo
tušėle. Mano gimtine (Ten, kur 
Nemunas banguoja), Nuo Bi
rutės kalno (Išsisupus plačiai va
karų vilnimis).

Sis eilėraštis nepaprastai iš
raiškus, pilnas dinamikos, skam
besio. Jau pirmoje eilutėje jauti 
jūros ošimą ir bangavimą. Ir koks 
eilėraščio sklandumas, tiesiog 
skambėję skamba.

Toliau randame šiuos eilėraš
čius:

Minija (Kcxlėl gi tai Minijos 
bangos nuliūdę), Taip maža pa
ramos, Išnyksiu kaip dūmas, Uo
sis ir žmogus (labai puikus epinio 
pobūdžio eiloėraštis, paremtas 
paralelizmu). Augo putinas, Jei 
kada pančiai nukris. Užtrauksi
me naują giesmę, broliai.

Ši jaunimo giesmė labiausiai 
kaitino ano meto visuomenę, 
ypač jaunimą. Čia lyg kokiam 
himne daug iškilmingumo, pato
so, uždegančios ugnies. Čia su
sumuota visa tautinio atgimimo 
programa: paimsim arklą, kny
gą. lyrą ir eisim Lietuvos keliu. 
Tai darbas, menas ir mokslas

Po šio eilėraščio eina kitas "di
naminis eilėraštis: . Nelieuž- 
tvenksi upės bėgimo Tai tikras 
revoliucinės dvasios eilėraštis. 
Čaa poetas kaip koks trubadūras 
šaukia visiems:

Amžiais pavergta kelias tėvynė, 
Jos atgimimų jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų proseniai 
gynė!
Žadinkime brolius meile drąsia!

Ginkime kalbų, žemę, jos būdų! 
Stokim į darbų kaip milžinai! 
Laimina Dietas sėjamų grūdų. 
Laimina vaisių: gema šimtai.

Už to eilėraščio rikiuojasi šie 
eilėraščiai: Saulei tekant, Pava
saris, Mergaitė (Pražydo, paskli
do žiedai po laukus), Užmigo 
žemė (vienas iš gražiausių Mai
ronio eilėraščių), Tupi šarka ant 
tvoros, Tėvynės dainos. Daina 
(Už Raseinių ant Dubysos), Dai
na (Ar skauda man širdį? Oi ne, 
oi ne), Neužmirštuolė gėlė (Man 
tinka tas žiedas, kurs žydi blai
viai). Nenoriu sapnų, ko siekiu 
ir alkstu. Pasitikėjimas savim 
(Prabėgo pro šalį kaip marių vil
nis), Kas tas paslaptis suprastų. 
Skausmo balsas (Giedojau meilę 
jauną viltį). Mano moksladrau
giams, Spiauki drauguži į viską. 
Milžinų kapai (Kur lygūs laukai). 
Rūtų vainikas. Troškimai (Kogi 
trokšti, nesoti dvasia?), Rigi 
Kulm.

Šiuo eilėraščiu iš Alpių kalnų 
(Rigi Kulm) poetas ir baigia 1895 
metų ciklą. Poetas mėgo keliau
ti. Ir Alpėse jis ilgis Lietuvos, 
jos negali matyti iš Rigi Kulm 
viršūnės.

(Bus daugiau)
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DAIL. ALBINAS ELSKUS 
AMERICAN CRAFT ŽURNALE

PASIRUOŠIMAS UETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI
E

— JAV LB Kultūros taryba 
kviečia teatrų režisorius organi
zuoti vaidybos vienetus ir daly
vauti teatro festivalyje lapkričio 
27 - 30 Chicagoje.

— Almis Kuolas bus pagrindi
nis paskaitininkas Ateitininkų 
nepaprastoje konferencijoje To
ronte rugpjūčio 15. Jo tema bus 
“Ateitininkijos prasmė ir paskir
tis šių dienų perspekty voje .

— Prof. dr. Juozui Meškaus
kui liepos 21 suėjo 80 metų 
amžiaus. Jis gimė 1906 liepos 21 
Vajėsių km., Utenos apskr. Me
diciną baigė 1933, doktoratą 
įgijo 1937. 1933-1944 dėstė kaip 
profesorius vidaus ligas univ ersi- 
tete. Nuo jaunystės priklauso 
prie ateitininkų, vienas iš Korp! 
Gajos steigėjų. Yra parašęs di
džiulę knygą apie Lietuvos me
diciną.

— “Tėviškės Žiburiai“, To
ronte leidžiamas lietuvių savait
raštis, rugpjūčio pirmą ir antrą 
savaitę neišeis. Visi redakcijos ir 
spaustuvės darbuotojai atosto
gaus. veiks tik administracija.

Manhattane gyvena dail. Albi
nas Elskus, kuris plačiai reiškiasi 
kaip vitražų meisteris. Jo sukar
tais vitražiniais langais yra pasi
puošusių nemaža bažnyčių bei 
katedrų. 1980 išleido knygą 
"The Art of Painting on Glass”, 
išleido Charles Scribner s Sons. 
Taip pat meno dalykus dėsto 
Fordhamo universitete ir kituo
se dailės mokyklose.

American Craft žurnalas š.m. 
pirmame numeryje daug vietos 
paskyrė dail. Albinui Elskui. Iš
samų straipsnį parašė Robert 
Kehlmann. Straipsnis pavadin
tas "Albinas Elskus Explores the 
Possibilities of Vitreous Paint”. 
įdėtos keturios spalvotos klišės 
ir viena didelė per visą puslapį 
nespalvota. Ten fone matomas 
dailininko didžiulis piešinys, o 
pirmame plane stovi pats daili
ninkas.

Straipsnyje aprašomas Albino

Elskaus gyvenimas, kad gimęs 
Kaune, Lietuvoje, kad ten pra
dėjo meno studijas. Atvykęs j 
Ameriką, susipažino su vitražų 
technika ir ėmė šioje srityje 
dirbti

Galiausiai aptariama jo nauja 
vitražų technika. Jis naudoja 
įvairius stiklo dažus, naujus įde- 
gininio būdus, taip jo vitražai jau 
nebeturi senojo vitražinio cha
rakterio, o y r a panašūs į alie 
jinėstapylx>s darbus ar net akva
reles.

Senoji vitražų technika nau
dojo daug švino, kuris sujungda
vo du skirtingų spalvą stiklus.

jos atrodo kaip kokia spalvota fo
tografija su visom smulkiom 
detalėm.

Kitur sugrupuojamos įvairios 
formos, ir bendra kompozicija 
sudaro surrealistinį įspūdį. Kiti 
vitražai atrodo kaip spalvoti gra
fikos darbai, kaip piešiniai ir por
tretai, atlikti viena spalva.

Visuose darbuose matai subti
lų dailininko skonį ir matai, koks 
puikus jis yra piešėjas, (p.j.)

tarnaudavo ir kaip piešinys, iš
ryškindavo pagrindines kompo
zicijos dalis.

Tų jungiamųjų švino linijų Jau 
visai nebėra Albino Elskaus vit
raže. Stikle yra tik labai gražiai 
atliktas piešinys, pavyzdžiui, 
dailininkas mėgsta piešti bites,

1946 liepos 21 Eichstaetto kunigų seminariją baigę kunigais 
buvo įšventinti astuoni lietuviai jaunuoliai. Po 40 metų gyvųjų 
tarpe liko tik keturi ir iš jų trys yra ligoniai. Fotografijoje 
seminarijos vadovybė su jaunais kunigais. Sėdi iš k.: St. Li’ 
sauskas, prof. Joseph Leehner, rektorius Johannes Stigler, 
prof. Pranas Manelis, A. Bukauskas. Stovi iš k.: J. Klimas, 
L. S ai avie j, J. Vaišvilas, V. Šarka, J. Budzeika ir V. Kaleckis.

POETAS ANZELMAS MATUTIS
Alytuje, okupuotoje Lietuvoje, 

rugsėjo 21, sunkios ligos pa
kirstas, mirė poetas ir mokyto
jas Anzelmas Matutis-Matulevi-

IS LIETUVIŲ RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS VEIKLOS

jas, Kanadoje — 7, Australijoje 
4, Prancūzijoje 2, Belgijoje, Bra
zilijoje, Austrijoje, Izraelyje. 
Anglijoje — po vieną rašytoją.

— Kunigų Vienybės metinis 
seimas įvyks Allentovvn Hilton 
viešbutyje. Allentovvn. Pa., 
rugpjūčio 6-7, trečiadienį ir ket
virtadienį. Seimo tema yra pasi
ruošimas tinkamai atšvęsti Lie
tuvos krikščionybės sukaktį ir 
galimą paskelbimą arkiv y skupo 
Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju. Taip pat bus diskusijos apie 
apaštalavimą lietuviškose para
pijose šiandien.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba gegužės gale išsiun
tinėjo nariams savo biuletenį, 
kurio žiniomis čia ir pasinaudoja
me.

Dabartinę Draugijos valdybą 
sudaro: pirmininkas —Česlovas 
Grincevičius, vicepirmininkas
— Anatolijus Kairys, sekretorius
— Adolfas Merkelis, iždininkas
— Apolinaras Bagdonas, ir val
dybos nariai: Povilas Gaučys ir 
Rimas Vežvs.

Garbės nariai
Draugijos garbės nariai yra šie 

rašytojai: Vytautas Alantas, Po
vilas Gaudys, Georgės Matore. 
kun. Juozas Prunskis, Stasys 
Santvaras, Jonas Žmuidzinas.

Lietuvos vyčių visuotinis sei
mas šiemet įvyks Allentovvn. 
Pa.. Hilton viešbuty, rugpjūčio 
7-10.

— Algimanto Kezio fotografi
jų paroda birželio 27 — liepos 
24 vyko Midvvest Museum of 
American Art. Elkhart. Indiana. 
Parodos tema — gamta Ameri
kos didžiuosiuose ir lokaliniuose 
parkuose. Ta proga Chicagos 
Loyolos universiteto leidykla iš
leido Kezio fotografijų knvg 
“Nature — Forui s and Forces

Kiek draugija turi narių?
Prie savo biuletenio pridėjo ir 

naują narių sąrašą. Iš jo ir sužino
me. kad Draugijoje yra99 nariai. 
Sąraše nepastebėta tokių rašyto
jų. kaip Birutės Pukelevičiūtės, 
Kazio B areno. Taigi, rašytojų 
draugija neapima visų rašytojų, 
gal jie ir yra buvę nariais, bet 
ėmė ir išstojo. Tikrumoje rašyto
jų yra kur kas daugiau, nei jų 
surašyta d r a ugijos sąrašuose. 
Visgi, tai imponuojantis skaičius 
— per 1(M) rašytojų, gyvenančių 
laisvame pasaulyje.

Amerikoje gyvena 81 rašyto-

Kviečia rinkti archyvinę 
medžiagą

Draugijos valdyba prašo na
rius, kad jie įrašytų į garsajuostes 
savo skaity mus, savo kūrybos ge
riausius pavyzdžius. Taip pat 
prašo įrašyti ir į vaizdajuostes, 
kad būtų išsaugota ateities kar
toms.

Visa šią medžiagą reikia su
telkti į Pasaulio Lietuvių Archy
vą. Dabar Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui ir vadovauja Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas 
Česlovas Grincevičius. Rašytojai 
prašomi įkalbėtas garsajuostes ir 
vaizdajuostes siųsti tiesiai į ar
chyvų, — 5620 S. Claremont, 
Chicago, 111. 60636.

čius. Palaidotas Alytaus kapinė
se.

Jis labai norėjo atvažiuoti į 
Ameriką, kur turėjo savo gimi
nių ir draugų. Jo mokslo drau
gas yra Juozas Bružas, dabar 
gyvenąs prie Putnamo, Conn., 
anksčiau gyvenęs Brooklyne, 
čia turėjęs siuntinių įstaigą. J. 
Bružas lankėsi Lietuvoje, ten ap
lankė ir savo mokslo draugą, jam 
nuvežė Bem. Brazdžionio poezi
jos rinkinę ir kitų autorių poe
zijos.

Anzelmas Matutis jau turėjo 
vizą, turėjo išvažiuoti gegužės 
15 ir Amerikoje pasisvečiuoti 
per visą vasarą. Gegužės pra
džioje jis apsirgo, paguldė į 
ligoninę ir rado plaučių vėžį. 
Iš ligoninės nebeišėjo, ir jo viza 
liko nepanaudota. Jis mirė rug
sėjo 21.

Buvo gimęs 1923 sausio 7 
Zomčinės kaime, Suvalkijoje. 
Mariampolės mokytojų semina
riją baigė 1942 m., mokytojavo 
Santaikoje, Simne, Seirijuose, 
Alytuje.

Eilėraščius pradėjo rašyki 
1937 m., būdamas 14 metų 
moksleivis. Visą savo gyvenimą 
atidavė vaikų literatūrai. Vaikam 
buvo skirti šie rinkiniai: Genių 
kalvė, Vaivorykštė ežerą semia, 
Vyturių vainikas, Girios tele
vizorius, Milžinų šaukštas ir kt.

1972 m. už rinkinį Genių kalvė 
gavo Lietuvos komjaunimo 
premiją, 1974 respublikinę 
premiją už knygą Girios televi
zorius. Jam taip pat buvo įteik
tas danų pasakų rašytojo K. An
dersono diplomas.

Čia spausdiname jo paskutinį 
eilėraštį, kurį redakcijon atnešė 
velionio mokslo draugas Juozas 
Bružas.

Elena Kojalienė — iždininkė, 
Stasė Korienė — renginių vad., 
dr. Petras Pamataitis — vice- 
pirm.

ANZELMAS MATUTIS

PASODINKIT 
KADAGĖL)
Man ant kauburio — ant kapo 
Pasodinkit kadagėlį.

Akmenin nekalkit vardo, 
įrašykite į širdis, 
Prisiminkite tiek kartų, 
Kiek daina Jums širdis šildys.

Kadagėlis težaliuoja!
Kad paukštelis čia atskristų, 
Ir audrų nepabijojęs, 
Taip kaip aš — 
Linksmai pragystų.

1985.V.3.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VEIKLOJE

-o-
Omahos, Nebr., visuotinas 

susirinkimas balandžio 13 išrin
ko šios sudėties LB valdyba: Al
binas Reškevičius — pirm., Sta
sys Petrulis —vicepirm., Irena 
Sarkaitė-Matz - reikalų vedėja, 
Vytautas Arnauskas — iždinin
kas, ir Danutė Sulskienė — sek
retorė.

St. Petersburgo, Floridoje, 
balandžio 8 metiniame susirinki
me buvo išrinkta nauja LB apy
linkės valdyba. Du narius į apy
linkės valdybą kooptavus, ją šiuo 
metu sudaro: Algis Dūda — pir- 
minininkas, Stasys Juozapavi
čius — vicepirm., Kostas Aras 
— iždininkas, Elena Krasaus
kienė — parengimų vadovė, Le- 
ontina Jankauskienė — sociali
niams reikalams, Juozas Taras — 
visuomeniniams reikalams, Sta
sė Stanelienė — sekretorė. Kon
trolės komisija: Stasė Urbšai- 
tienė (pirm.). Petras Dalinis ir 
Petras Stanelis.

— Petras Petrutis. Mar
gučio radijo vedėjas, eilės kon
certų rengėjas. JAV LB Kultūros 
tarybos pakviestas vadovauti 
teatro festivaliui, kuris įvyks 
lapkričio 27 - 30 Chiacagos Jau
nimo Centre. Visi teatro v iene- 
tai kviečiami šiame festivalyje 
dalyvauti. Festivalio reikalais 
kreiptis į P. Petrutį adresu: 2615 
W. 71st St.. Chicago. III. 60629. 
Tel. 312 476 - 2242.

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

AUKOS LITUANISTIKOS
KAFEDRAI

A. Siutas susuko VH-tos tauti
nių šokių šventės spalvotą, gar
sinę videojuostą. Jągalimaįsigy- 
ti pas A. Siutą skambinant telef. 
312 i <8 - 2100. Juostos kaina 85 
dol.

— VVilliam J. H. Hough III 
parašė studiją "The Annexation 
of the Baltic States and its effect 
on the development of law pro- 
hibiting recognition of forcible 
seizure of territory ir ji bus pa
skelbta teisininkų žurnale Nevv 
Yorke. Tai labai vertingas akade
miškas tos problemos nagrinėji
mas, kur ir po Pirmojo pa
saulinio karo lenkų įvykdyta Vil
niaus okupacija pateikiama su 
objektyvaus istoriko atsakingu
mu. JAV' LB Krašto valdyba au
toriui padėkojo ir padarė kai ku
rių rankraštyje įsivėlusių netiks
lumų pataisymus. Estų garbės 
konsulas Jaak Treiman, Baltų 
Laisvės lygos teisinis patarėjas. 
“Lituanus* žurnalui rašo šios 
studijos įvertinimą.

Aukos gautos 1986 m. birželio mėnesį:
1.000 dol. a.a. Jono Mašioto atmi

nimui—Veronika Mašiotienė, Chica
go, IL (iš viso 1,010 dol.)

500 dol. Lietuvių Skautų Sąjunga, 
per v.s.fil. Petrą Molį, Shrewsbury. 
MA, R.L. Pažėros Stipendijų Fondas, 
per Juozą Pažėrą, Los Angeles, CA (iš 
viso 1,500 dol ); Juozas ir Ona 
Žilioniai, Cleveland, OH.

100 dol. Povilas ir Zita Babickai, 
VVorcester, MA; Kazys ir Marija 
Česnai (iš viso 350 dol.); Česlovas ir 
Aldona Grincevičiai, Chicago, IL; 
Alex Maurūsaitis, Cleveland, OH; 
Jurgis ir Regina Mikailai, Seminole, 
FL; Stasys Rauckinas, Chicago, IL.

75 dol. Petras ir Janina Mikšiai, 
Leicester, MA (iš viso 100 dol.)

50 dol. Eleanor Aleliunas. Pitt- 
sburgh, PA; Stasys Aušrota, Sun Ci
ty, C A (iš viso 200 dol.); a.a. Valen
tino Galdiko atminimui—Vida 
Margaitienė, Dorchester, MA; Vladas 
Garsys, YVorcester, MA (iš viso 75 
dol.); Juozas ir Julija Navakai. 
Gulfport. FL<iš viso 75dol.);a.a. An
tano Snieškos atminimui—dr. Nijolė 
Bražėnas. Sparkill, NY.

25 dol. A. ir P. Jasai. Chicago, IL
(iš viso 50 dol.)

20 dol. Emilija Telkienė. 
Worcester, MA (iš viso 40 dol ); 
Joseph Zaiieckas. Worcester, MA.

2,500 dol. Kęstutis A. Keblys, 
Eaton Rouge, LA (įmokėta 2,200 dol.)

500 dol. Kazys ir Juzelė
Laukaičiai, Hinsdale, IL (įmokėta
350 dol.)

Autų birželio mėnesį surinko:

JAV LB Arizonos apylinkė, per 
Aldoną Vaitkienę 200 dol. (iš viso 
4,880 doL>, JAV LB Worcester 
apylinkė, per Stasį Rudį 465 dol. (iš 
viso 3,305 dol.).

PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos 
katedros rėmėjams. Lėšų telkimo va
jus sėkmingai vyksta ir kviečiame 
visus prisidėti prie Lituanistikos 
katedros steigimo. Prašom palikti 
testamentinius palikimus arba įam
žinti savo artimuosius.

1986 Birželio 30d. Lituanistikos 
katedros ižde buvo $523,372.08. Dar 
reikia surinkti $76,627.92. Čekius 
praSonae rašyti ir siųsti: Li
tuanistikos katedra arba Lithua- 
nian World Community Founda
tion, 5620 S. Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636.'

Vytautas Ka mantas 
PLB Fondo pirmininkas

Pagal pasižadėjimus gauta: 
3,000 dol. Vincas Akelaitis.

Cleveland. OH (Įmokėta 3.000 dol.).
Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

(atkelta iš 3 psl.)

klausimais. Kongr. Oakar LB at
stovams pažadėjo su respubliko
nu kongresmanu R. Doman JAV 
Kongrese sponsoriuoti rezoliuci
ją, kuri įpareigotų JAV preziden
tą kartą metuose specialiu pa
reiškimu painformuoti Jung- 
trinėms Tautoms priklausančias 
valstybes apie JAV-ių tęsiamą in
korporacijos į Sov. Sąjungą ne
pripažinimo politiką ir Pabaltijo 
valstybių teisę būti nepriklauso
mom. Minimu klausimu JAV' LB 
savo veiklą koordinuoja su Ame
rikos Baltų Laisvės Lyga, Krašto 
valdybos vicepirm. Juozui Koje
liui esant vienu iš pagrindinių 
Lygos įkūrėjų ir darbuotojų. Pa
minėtina, kad kongr. Oakar ir I. 
Bublienė yra pažįstamos iš uni-

versiteto laikų, kada abi lankė 
Ursuline kolegiją Clevelande -

o-
Nevv Britain, Conn. LB apy

linkės valdyba pasiskirstė parei
gomis: Romas Butrimas — 
pirm., Vytautas Stašaitis — vice
pirm., Lidija Strazdienė — sek
retorė, Vladas Butrimas — iždi
ninkas, Juozas Liudžius ir Juozas 
Leiberis — visuomeniniams rei
kalams, Irena Belanger — politi
niams reikalams. Į revizijos ko
misiją išrinkti Elžbieta Liudžie- 
nė, Jonas Matulis ir Juozas Ba
lčiūnas.

Naująją Santa Monikos ir Va
karų Los Angeles LB apylinkės 
valdybą šiais metais sudaro: Vla
das Velža — pirmininkas. Balys 
Graužinis — vicepirmininkas,

MANCHESTER, N.H. Grįžęs savo kelionę aprašė 
“Manchester Union Leader 
laikraštyje, kuriame jis iš viso yra 
išdirbęs 31 metus. Tikslus ke
lionės aprašymas tilpo trijuose to 
palyginamai nedidelio tiražo ult- 
ra konservatyvaus laikraščio nu
meriuose.

Panašių kelionių aprašymų ga
lima užtikti kituose Amerikos 
laikraščiuose. Sis aprašymas 
skirėsi tuo. kad P. Čaikauskas jį 
su kaltinamuoju lydraščiu nu
siuntė į Sovietų pasiuntinylię 
Washingtone, nenusimanyda
mas kaip į tai reaguos sovietų sis
temos saugumas. O ši reakcija 
buvo tokia, kokios iš sovietų pa
siuntinybės reikėjo tikėtis: ne tik 
Čaikauskui užsidarė vartai apsi
lankymams tėvų žemėje, 1x4 ir 
kitiems tos ekskursijos daly-

Mirė Petras Čaikauskas

Petras Čaikauskas, antros kar
tos lietuvis, mirė Manchėstery- 
je, New Hampshire, gegužės 25 
dieną, sulaukęs 67 metus. Iš 
tėvų, atvykusių prieš pirmąjį pa
saulin! karą, pramokęs lietuvių 
kalbos, jis didžiavosi savo kilme.

Su ekskursijomis iš Bostono jis 
buvo du kartus nuvažiavęs j Lie
tuvą norėdamas aplankyti ir su
rasti savo tėvų gimines Molėtų 
apylinkėse. Iš dalies jam tai pa
vyko, nors per antrą penkių die
nų viešnagę Lietuvoje 1976 me
tais buvo net du kartus areštuo
tas už fotografavimą nepageidau
jamų objektų ir “nuklydimą" 
nuo kitų ekskursantų.

Naujai išrinktoji Grand Ra- 
pids. Michigan, LB apylinkės 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Jonas Treška. Jr., — pirm., Juo
zas L’gianskis — vicepirm., Gra
žina Kamantienė — sekretorė, 
Juozas Lukas — iždininkas, Si- 
mutė Jonaitytė — narė kultūri
niams reikalams. Liucija Treš- 
kytė — narė kultūriniams rengi
niams.

LB Brocktono apylinkės susi
rinkime gegužės 4 išrinkta val
tis ha pasiskirstė pareigomis: Sta
sys Eis a — pirm., dr. Petras Bi- 
zinkauskas — vicepirm.. Auta-

spaudos platintojas, Birutė Ba
naitienė — iždininkė. Apgailes
taujama. kad ilgametis Brorkto- 
no apylinkės pirmininkas Povilas 
Jančiauskas yra pasiryžęs greitu 
laiku persikelti į Floridą.

viams iš Manchesterio buvo su
stabdytas vizų išdavimas vėles
nėms kelionėms į Lietuvą.

K. Svetikas

— Antanas Mažeika, koalici
jos už konstitucines teises pirmi
ninkas. gegužės 6 OSI klausimą 
diskutavo ABC radijo programo
je. girdimoje jx-r visą Ameriką. 
Klausimai atėjo iš Nevv Yorko. 
Floridos ir daugelio kitų \meri- 
kos valstijų. Mažeika buvo šal
tas. logiškas. įtikinantis Progra
ma tęsėsi dvi valandas. Gegužės 
7-10 V Mažeika OSI reikalais 
lankėsi \V ashingtone. vadovau
damas spaudos konferencijai. 
Taip pat vyko pasitarimai su se
natoriais. kongrrsmanais ir kai 
kurių organizacijų v adov v bėmis.
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MENO GALIA Algimanto Kezio žodis, Kultūros Židiny atidarant 
meno parodą

Norėčiau pradėti šį savo žixlį 
(atidarant čikagiškės “Galerijos" 
parodą New Yorke) gerai žinomu 
posakiu: kad menas galingas ir 
stebuklingas... Koks meno ga
lingumas ir koks jo stebuklingu
mas, aišku, priklauso nuo pačios 
meno kokybės ir nuo žiūrovo im
lumo ir išprusimo. Ir vienas ir 
kitas gali išblėsti, tada nebelieka 
kažin kiek nė tos galybės nė to 
stebuklingumo mene. Tačiau 
potencialas mene yra — ir tai ne 
vien žiūrovą žavėti, bet ir būti 
tvirta pasauline galia. Sakoma, 
kad po II-jo Pasaulinio Karo, 
Prancūzijos kraštas buvo taip 
ekonomiškai nualintas, kad ne
buvo jokios vilties be užsienio 
pagalbos jam atsigauti. Bet 
prancūzai, būdami dideli indivi
dualistai ir pilni puikybės (nors 
ir paskutiniai pokariniai vargšai), 
ieškojo kelių savo valstybinę 
ekonomiją atstatyti patys. Todėl 
vietoje aukso, kurio jie neturėjo, 
surado kitą vertybę paramstyti 
savo bevertį franką. Toji kita ver
tybė buvo niekas kita kaip Le 
Louvro muziejaus meno kūri
niai.

Jie užstatė Le Louvre per 
amžius sukauptą meną \ ietoj 
aukso. Frankas įgavo savo vertę 
pasaulio rinkoje ir Prancūzija 
įvažiavo į normalias ekonomines 
vėžes. Reiškia, menas yra galin
gas — turi aiškią piniginę vertę.

Taip kad net ir tam; kuris ver
tybes matuoja finansiniais inatik- 
liais, turėtų būti aišku iš šio 
prancūziško nuotykio, kad su 
menu ir jo galia reikia skaitytis.

Na. o kaip pas mus. lietuvius, 
kurie buvome karingų kaimynų 
alinami dar daugiau negu 
prancūzai — daug anksčiau už 
juos ir net iki dabar? Mūsų galia 
tikrai ne aukse, kurio kasyklų ne
turime. nė kitose žemės brange
nybėse. Tai gal mene? Taip, 
mene — tame dvasios sukurta
me aukse. Tik. deja, jis dar nėra 
pas mus iškastas, nėra apdirbtas, 
dar vis dirvonuoja nesulaukda
mas gero gaspadoriaus suklestėti 
ir duoti šiai mažai tautai galybę, 
kurios ji seniai laukia ir kurios 
verta nuo amžių ji \ ra.

Mano kukliu supratimu, mūsų 
tauta turi potencialą išeiti į pa
saulinio masto areną — panašiai 
kaip šveicarai savo kruopščiai pa
gamintais laikrodžiais ar švedai 
pažengia socialine sistema ar 
žydai su savo religiniais talen
tais.

Mūsų tauta yra dainuojanti 
tauta — mes dainuojam per gim
tuves iki pat laidotuvių — tai 
reiškia, esam poetai — jei ne 
poetai — autoriai, tai bent poetai 
dvasioje — mes dainuojam. Me
nas yra niekas kita, kaip dainuo
jančios dvasios išraiška. Tik rei
kia išmokti sav o dainą ar dainelę 
išsakyti — taip kad kitas suprastų 
ir ją pamiltų Ir viskas. Išsakyti, 
išniūniuoti, išdeklainuoti, išves
ti į pasaulį tą sukauptą dvasinę

Jaunosios kartos veikėja iš VVashingtono, Asta Banionytė Con- 
nor, sako pagrindinę kalbą Pbiladelphijoje gegužės 18 Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos Philadelphijos klubo surengta
me Romo Kalantos minėjime. Nuotr. Algio Cepulio

ar meninę būseną ir taip par<xly- 
ti savo vertybę.

Ar nevertėtų mūsų tautai ap
sispręsti puoselėti šį savo turimą 
lobį? Mūsų Picassai, Mocartai, 
Mikelangelai ar Sokratai dar 
nepasirodė. Jie užkasti dar vis 
tūno kažkur giliai pasislėpę kie
no nors dvasinėje kertelėje, tar
si, nedrįstą pasirodyti. Galvoja, 
kad — a, ką aš čia — aš tik lietu
vis, ne koks amerikietis ar japo
nas. neturiu pakankamai didelės 
platformos — man vis viena nie
ko neišeis. Neverta nė pradėti. 
Užsipustom patys savo menka
vertiškume. pasilaidojame ir lx? 
graboriaus. O dvasia, taip 
užgniaužta jei nedainuoja, tai 
vistiek aimanuoja. bet vis 
dėlto, aimanuoja—reiškia dai
nuoja. Tai kodėl neleisti jei 
klestėti? K(.xlėl stabdyti tai, 
kas jai natūralu ir kas su
teikia jai sparnus?

TEN MANO NAMAI, BET AŠ 
NEGALIU Į JUOS PATEKTI 
Pensininkas A. Verba kalba apie 
Matulaičio namus Putname

Antanas Verba dabar skun
džiasi. kad jis negali patekti į 
Matulaičio namus. Ten esą jo 
namai, bet juos prarado, dabar 
v ra patekęs i Lorraine Manor 
prieglaudą.

Ten nėra taip bloga, bet viskas 
svetima: svetima kalba, svetimi 
žmonės ir net maistas sveti
mas. Čia nėra mišių ir komuni
jos kasdien. Be to, nėra su kuo 
pasikalbėti.

Visa viltis ir džiaugsmas, tai 
Hartfordo skautai su Miku Be- 
nevičiuini ir jų šeimomis. Jie 
kartais aplanko. Taip pat aplan
kė ir dr. V. Mantautas su žmona 
Ida.

Hartfordiškiai lankytojai pa
lengvina Antano Verbos gyveni
mą Lorraine Manor, bet jie ne
pakeičia jo namų — Matulaičio 
namų Putname.

Kaip jis prarado namus?
A. Verba savo namus prarado, 

kai buvo išvežtas į Putnamo 
ligoninę operacijai. Ten jam nu
pjovė dešinę koją.

Po operacijos, kad geriau su- 
gytų ir pasveiktų, jį perkėlė į 
Lorraine Manor. Ten turės būti 
tol. kol atsiras vietą Matulaičio 
namuose.

Matulaičio namai neturi kam
barių ir įrengimų, kur žmonės 
su amputuotomis kojomis galėtų 
pradėti naują gyvenimą.

Senam žmogui sunku tai su
prasti. Aišku, kad reikia eiti į 
ligoninę operuotis, bet paskui 
grįžti atgal negali. Neaišku, 
kodėl jis turi atsidurti kituose 
namuose? Gal toje svetimoje ap
linkoje ir mirti reikės?

Senas ieško paramos
Senas žmogus, jėgoms silps

tant. ieško paramos pas jaunes
nius, pas savo vaikus ir prie
glaudose. Kaip mažas vaikas, jis

Siūlau į tai atkreipti dėmesį. 
Siūlau mums bandyti speciali
zuotis — ne aukso kasime ir ne 
karo pratimuose, bet dvasinės 
energijos ugdyme. Tai tos ener
gijos, kuri rusena ir sužėri net ir 
priespaudoje ir nesibaigiančioje 
okupacijoje.

Tai darė mūsų motinos, įker
davusios iš karto į kartą savąją 
kalbą; taip darė mūsų kriviai ir 
kunigai, skiepidami savąją religi
ją; taip galime daryti ir mes, puo 
selėdami savąjį potencialą dva
sios išraiškai dainoj, poemoj, 
medžio ar audinio išdirbinyje. 
Tam nereikia didelės tautos — 
užtenka susikoncentruoti į ugdy
mą vieno, antro ar trečio indis i- 
do, parodžiusio imlumo grožiui 
ir įrodžiusio savo pajėgumą tą 
pajustą grožį išsakyti. Meną puo
selėti gali ir maža tauta, o meną 
išugdžiusi tauta, kad ir maža.

ten ieško meilės ir saugumo.
Jau 200 metų prieš Kristų 

Senojo Testamento autorius Si- 
rach ątkreipė dėmesį, kaip rei
kia pagalbos seniems: “Niekada 
tu jo neliūdink. Nors kartais jam 
ir protas silpnėtų, kol gyvas jis, 
jo nepalik, jo nepaniekink, kai 
tu esti tvirtas.”

Šie modernūs laikai daug tėvų 
atskyrė nuo vaikų. Daug vaikų 
nenori, arba net negali savo tė
vams padėti. Bendruomenė 
bando tą spragą užpildyti su 
mažesniais ar didesniais trūku
mais. Senelių prieglaudos pasi
daro jų namai. Taip seneliams 
atsirado daug ligonių ir prie
glaudų, bet jos visos yra nuas
menintos, neturi laiko atkreipti 
dėmesį į žmogaus dvasinius rei
kalavimus. — Taip samprotauja 
dr. Hans O. Mauksch.

Atrodo, kad Matulaičio na
mams toks aptarimas netinka, 
nes tas pats Antanas Verba nori 
grįžti į Matulaičio namus. Kas 
gi norėtų grįžti į blogus namus?

Mes, visi lietuviai, turėtume 
džiaugtis, kad Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselės taip gerai 
tvarko Matulaičio namus. Gal 
mes kartu su seselėm galėtume 
pagalvoti, ar tokią Lorraine Ma
nor nebūtų galima pristatyti 
grįžtantiems iš ligoninės sene
liams? Tas, žinoma, nepadės 
Antanui Verbai, bet nauji ligo
niai po operacijos galėtų grįžti 
į savo namus.

Antanas Verba Matulaičio na
muose gyveno su Aleksandru 
Mantautu viename kambaryje. 
(Aleksandras Mantautas yra dr. 
Vaidevučio Mantauto tėvas). 
Ten A. Verba kasdien išklausy
davo mišias ir priimdavo komu
niją. Namuose skaitydavo kny
gas ir taisydavo drabužius ki
tiems seneliams. Jis nebuvo siu
vėjas, bet turėjo siuvamą maši
ną ir su ja visiems patarnavo.
Į Putnamą A. Verba atvyko iš 

Chicagos. Jis, atvykęs į Ameri
ką, visą laiką gyveno Chicago- 
je. Vokietijoje naciai jį buvo įkišę 
į kalėjimą. Karui pasibaigus, 
dirbo amerikiečiams. Žmoną 
sovietai rado Rytų Vokietijoje ir 
grąžino į Lietuvą. Jo brolį su 
sūnumi ir žentu, medicinos gy
dytoju, komunistai sušaudė.

Verba ėjo septynioliktus me
tus, kai prasidėjo Pirmasis pa
saulinis karas. Greitai jį mobili
zavo į rusų kariuomenę. Ten jis 
greitu laiku iškilo iki viršilos. 
Jo divizija pralaimėjo mūšį su 
austrais, ir jis ten pateko į 
austrų nelaisve.

Iš ten Lietuvon grįžo 1918 
metais ir tuoj stojo savanoriu į 
Lietuvos besikuriančią kariuo
menę. Dalyvavo mūšiuose su 
bolševikais, lenkais ir dar Klai
pėdos sukilime. Karams pasibai
gus, A. Verba įstojo į karo mo
kyklą. Baigęs mokyklą, tarnavo 
pirmame DLK Gedimino pulke, 
iš kur išėjo į atsargą ūkinin
kauti. J. R.

Clevelando ateitininkų šeimos šventėje gegužės 17. Iš k.: P. 
Žilinskas, J. Polikaitis — Ateitininkų Federacijos vadas, O. 
Žilinskienė, kun. G. Kijauskas, S J. Nuotr. V. Bacevičiaus

gali tapti turtinga ir galinga.
Net ir čia, išeivijoje, mūsų 

skaičius nėra per mažas talento 
ugdymui; net ir mūsų eventua
lus nutautimas neturėtų būti ab
soliuti kliūtis. Žy dai išeivijoje iš
buvo tūkstančius, bet jų ta
lentai neišblėso. Daug jų lie
braiškai ar aramaiškai temoka tik 
tiek kiek ir mes, o tačiau sugeba 
susiklausyti, vienas kitą paremti, 
labiau sugebantį išstumti į 
priekį. Mes turėtume jiems ne 
tiek pavydėti bei tapti 
bergždžiais antisemitais, bet iš 
jų šiek tiek pasimokyti — išsiau
ginti storą odą ten. kur anksčiau 
pūsles užsitrindavome; nepasi
duoti vėjavaikiškiems energijos 
eikvojimams, o pakinkyti visą tu
rimą jėgą savai kūrybai ir jos 
puoselėjimui.

/Prisipažinsiu, kad visa tai 
gražiai skamba, bet atrodo ly g 
paprastas pamokslavimas. Leng
va pasakyti, bet neįmanoma 
įvykdyti, bet turi būti pasakyta 
ir pasakyta pakartotinai — net 
iki nusibodimo, gal tada bus 
pradėta vykdyti/

Šioje parodoje turime vieną 
kitą pavyzdį mūsų dvasinės jėgos 
prasiveržimo į platesnius hori
zontus. Tai žinoma, tik trupiniai 
tik menkas.atvaizdas pilnojo pa
veikslo. Bet pasididžiuoti gali
ma. Paimkime kad ir čia iškabin
tus dail. V iktoro Petravičiaus 
darbus. Nesiimsiu aptarti jo 
meno žinoviškai. nes.nesu joks 

’hieno žinovas, niekad nebuvau 
liet meno studentas. O be žinių 
-— taip ir lieki lyg priešmoky kli
nis berniukas, tačiau kažkodėl 

-jaučiu, kad šio dailininko pirš
tuose kalamas auksas. Jo rankos 
grubios, pilnos buvusių pūslių 
randų, o panagės pajuodavę nuo 
užsilikusių dažų, bet kam teko 
jo ranką paspausti, tas tuoj paju
to jos nežemišką švelnumą ir 
grubume atrastą nemeluotą ele
ganciją. Kodėl jo darbai skamba 
ne tik mum (j() artimiesiems), 
bet ir svetimiems? Ar ne dėl to, 
kad jie gimę didžiadvasiš
koj būsenoj. kad jie užkliudę gi
liosios sielos kl(xlus, aidi per kal
nus ir girias iki anapus mūsų ru-

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr

KELIONE NR. 5 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR,7„ 
Ii Niujorko

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

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlai
das, v laibučius, maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, 
įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandijosiniu 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 iikvietimams. Informacijų Ir visais kelionių reikalais 
kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

tuko? Taip, tai mūsuose išaugu
sio talento darbas, suspėjęs dar 
savo . gyveninio bėgy užlieti 
plačiausius mases — ir atrodo 
jam sekasi.

Prieš keletą metų Petravičius 
ry žosi surengti savo darbų paro
dą čikagiškėje ''Galerijoje”, įsi-
spaudusioje tarp žymesnių ame
rikietiškų meno institucijų tame 
didmiestyje. Po to surengė dar 
vieną parodą. Tada buvo pa
stebėtas jau ne galerijos, o mu
ziejaus; įvyko paroda muziejuje; 
nesenta teko nugirsti, kad iš to 
vidutinio muziejaus Indianos 
pakrašty perkeliamas į Las Vegas 
žymenį muziejų. Paremkime tą 
Petravičių!

Jis dainuoja mūsų dainą, jo 
mekxlijos yra liaudiškos, kilusios 
iš mūsų kaimo, užaugusios mūsų 
bakūžėse ir dabar niūniuojamos 
Las Vagiškuose muziejuose. To
kia provincinė Chicaga davė 
savo įnašą.

Ar nevertėtų meno centrui — 
New Yorkui susidomėt, sukrus
ti, ypač tiems, kurie šį dailininką 
laiko savu ir bandyti praskinti 
jam kelius į dar didesnius ir pla
tesnius horizontus. Labai prašau 
— ne savo, ne vien tokio Petra
vičiaus vardu. Dainuokim savo 
dainą kartu su tuo. kuris traukia 
pirmuoju balsu. Supraskiin. 
kad jo rankos yra auksinės, 
pilnos kraičio mums ir mūsų ai
niams. Petravičiaus, Domšaičio, 
Igno, Sodeikienės, Stankū
nienės, Viesulo ir kitų pa
našių kūrėjų darbų pavyzdžiai 
kabo šioje parodoje. Prašau su 
jais susipažinti, pamilti ir nešti 
jų grožį į platųjį pasaulį.

— Lietuvių Fronto bičiulių 
konferencija bus rugsėjo 26 - 28 
Chicagos Jaunimo Centre. Kon
ferencija svarstys ir LFB vardu 
pasisakys aktualiais Lietuvos ir 
išeivijos klausimais. Rugsėjo 27. 
šeštadienį, vakare ir rugsėjo 28. 
sekmadienį, dienos metu konfe
rencijos programa bus skirta v i- 
sai visuomenei. Konferenciją or
ganizuoja ir programą paruošia 
LFB taryba, kurios prezidiumui 
vadovauja Algis RaulinaitF.

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d. 
$1,685.00

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

— Prel. Krirnieras Dobro
volskis, gyveniįs Romoje, jo ku
nigystės 50 metų sukakties proga 
popiežiaus Jono Pauliaus II pa
keltas į garbės p relatus už nuo
pelnus Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijai.

Lietuvių Kataliku Susivienijimo 
70-tas seimas į'vyks rugpjūčio 
14-17 Wilkes-Ba>re, Pa. Bus pa
minėta šios organizacijos 100 
metų sukaktis.

— Lietuviu Fronto Bičiulių 
sąjūdžio konferencija kviečiama 
rugsėjo 26 -28 J uunimo Centre, 
Cbieagoje. KonFerencijos tikslas
— aptarti išeivijos visuomeninio
- politinio bei kultūrinio gyveni
mo kryptis, išry škinti LFB nusi
statymus, o taip pat prasmingai 
paminėti 1911 įmetu lietuvių tau
tos sukilimu

— Dr. Juozas Skrinska arti
mųjų ir draugų tarpe liepos 13 
atšventė 70metų sukaktį. Dr. J. 
Skrinska Clevelando lietuvių 
v isuomenėježimomas kaip uolus 
savo profesijos darbuotojas ir 
visuomenininkas.

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos šių meti)premijai skirti ver
tinimo konisijsą sudaro: pirm, 
dr. Mirga Girnių vienė, nariai: 
dr. Stasys Goštautas, seselė Ona 
Mikailaitė.Zita. Krukonienė, dr. 
Elona Vaišniea ė.

— Jonas Prakapas, Baker- 
sfield, CA. ekonomijos profeso
rius Califomijos universiteste, 
R. Bilas pakviestas, gegužės 12 
turėjo vienos valandos pasi
kalbėjimą 081 klausimu KTMC 
radijo programoje. Si stotis pri
klauso prieCBS radijo korpora
cijos tinklo Programos vedėjas 
Prakapo pasirodymu buvo labai 
patenkintas ir pakvietė jį vėl 
kalbėti apie d chartinę rezisten
ciją Lietuvoje. Jonas Prakapas 
veda derybas su KNBC stotimi 
ir turi vilčiiįlcad jam bus duotas 
laikas atsakyti į prieš kiek laiko 
NBC pervis^ Ameriką padary
tam melagingam teigimui, kad 
Lietuvoje nacių okupacijos me
tais buvę SS daliniai.

— Vakari; Vokietijos LB kraš
to tarybos suvažiavime buvo 
svarstomas Remnivoje rengiamų 
vaikų vasaros stovyklų klausi
mas. Jos kasmet susilaukia vis 
mažiau vaikų. Kilo mintis kartu 
su vaikais;tas stovyklas įjungti 
ir jų tėvusarSa padidinti stovyk
lautojų amži -y nuo 14 iki 16 
metų. !sprenčlimas nebuvo pada
rytas. Dar slankiau įgy vendina
mas atrodė Įeitas pasiūlymas — 
vaikų stonklsas sujungti su skau
tų stovykla, kad pastariesiems 
nereikėtipažriuoti į tokią stovyk
lą Lietuvii; sodyboje, Britanijo
je.

— “Jan Baltic" vardas filme 
nebus naudojamas, kaip pranešė 
Baltų laisvės, lygos vicepirm-kni 
dr. A. Blakini 2NBC televizijos 
direktorė Vera F. VVells. Ba
landžio 2) rašytame laiške ji 
sako, kad II iglivvay to Heaven 
filmo gamintojas Michael Lon- 
don nusprendė pakeisti dialogą 
ir vietoje "Jan Baltic" naudoti 
kitą vard) ' 'Tas pakeitimas ne
keičia falinius ir peržiūrėta pro
grama yra priimti na NBC .

— Vado 16 gimnazijoje V. 
\’okietijoje Vasaros atostogos 
prasidėjohe pis 5. Naujų mokslo 
metų pamokos prasidės rugsėjo 
L

— Jonas Liukus, studijuojąs 
<xlontolopiąi Tcumessee univer
sitete. lietuvių kilmės jaunimo 
stos v kloji ("is sporto vadovo pa
reigas nnoli epus 27 iki rugpjūčio 
3 Dainavoje Yra didelis sporto 
entuziastas ir Foto mėgėjas.



6 • DARBININKAS • 1986 rugpjūčio 1, Nr. 28 " PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI
t ■ ■ I —— ■ ■ — I ■■ ■ ■ ————»—

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

BDEKTER PARK
PHARMACY lial 

Wm. AnMtaaL B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th 8tr«et) 
Woodhav«n> N.Y. 114*1

WI DELIVER 
296-4130

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

(Pavardė ir vardas)

(Nr. ir gatvė)

(Miestas, valstija ir Zip)

Lietuvių Fondo ketvirtajam milijonui aukoju $ ...............
□ |našas mano vardu □ įnašas įamžinti ..........................................................
Esu LF narys Nr................. Nesu □

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoįe, Cicero, St Petersburge, Detroite

Aktyvas: 55 milijonai dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond 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 certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

Data Parašas

Čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

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

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

Čepėno 

“NAUJŲJŲ LAKŲ LIETUVOS ISTORIJOS’' 
antrąjį tomą galima užsisakyti pas leidėją 
Antrasis šios istorijos tomas yra 864 psl., 

jo kaina JAV $25.00
---------------------------------------Atkirpti-------------------------------------

Mr. L. Šmulkštys
Dr. K. Griniaus Fondas 
2523 West69th Str., 
Chicago, IL 60629, USA

Prašau atsiųsti man Prano Čepėno “Naujųjų laikų Lietuvos - 
istorijos” II-jį tomą.

Vardas ir pavardė ...........................................................

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

Siunčiu JAV $25.00

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

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta Ii et u vilku valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd./ Brodklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Llthuanian Cookery” už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 1 dol.

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio, (vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai iilelsta. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem Ilk anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Llthuania 700 Yaars” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė________________ ________ _____ ______
Numeris, gatvė ___________________________________ __
Miedtas, valstija, Zip.................... ..........................................

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu-

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

vi.skus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Žurnalų reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 7 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietuviškai neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą siųsti, dabar 
muitą turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus 
mažus siuntinius, kurie siunčiami oro paštu ir pasiekia 
Lietuvą per labai trumpą laiką.

1986 — 3.
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas” 

firmos, vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pa
geidaujami Lietuvoje, puiki bliuskutė arba išeiginiai marški
niai, gėlėta vilnonė skarelė. $150.00.

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba 
moteriškas nertinis, bliusonąs-striukė. $143.00.

1986 — 5.
Anorakas-striukė, vyriška arba moteriška, 1p. velvetinių 

džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas megztukas, nailo
no skarelė. $150.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Liętuvą praktiškiausiu ir nau
dingiausiu Paveldėjimo būdu.

Z. JURAS
11 London Lane, Bromley, Kent, 

BR1 4HB, England.
Telef. 01 460.2592.

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

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

- ■ - ...................«-......................................................... 1

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą įdeda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1986 metam

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

Adresas ______________________________ _______ __ .....

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

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

„ ....... ...............— ——i

LIETUVIŲ KATAUKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), VVilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal- | 
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem / ‘ 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. ( ( 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 1 \

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

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

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

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

17 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

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

10-15 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.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

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

13 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ —LIETUVA, RUSUA. ITALIJA

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

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

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

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



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

MIRĖ PR. SALPUKAS

Pranas Salpukas, ilgametis 
Lietuvos Pašto pareigūnas, mirė 
liepos 14 Parsons ligoninėje, 
Flushing, Queens, po ilgai užsi- 
tęsusios ligos, sulaukęs 76 me
tus.

Amerikon atvykęs 1949 su sū-

num Agiu, pradžioje dirbo kaip 
ligoninės valytojas. Baigęs Vy
tauto Didžiojo universitetą eko
nomistas netrukus gavo buhalte
rio vietą J. Fisher and Bros., 
New Jersey, kartu dirbdamas 
Patent Scafolding Co., L.I. City

Pranas Salpukas
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mato šeštadieniais laikyti viešųjų 
mokyklų patalpas uždarytas. 
Todėl mokyklos tėvų susirinki-

iki išėjimo pensijon 1970.
Jis buvo gimęs Glasgowe, 

Škotijoj, 1910 sausio 29. Jo tėvas 
dirbo ten angliakasiu. Po Pirmo
jo Didžiojo karo grįžo Lietuvon, 
kur lankė universitetą, kuriame 
taip pat studijavo būsimoji jo 
žmona Filija Semėnaitė, vėliau 
tapusi balerina Kauno Operos ir 
Baleto teatre. Ji tragiškai žuvo, 
traukiniui užvažiavus ant minos.

Būdamas studentu, Pranas 
buvo Naujosios Lietuvos Korpo- 
rantu. Amerikoje kurį laiką buvo 
Great Necko Lietuvių choro dai
nininku.

Liko sūnmus Agis Salpukas su 
žmona Marija, trys anūkai: Ste
ponas, Margarita ir Mykolas, bei 
sesuo Juoze Ciplickienė su sūnu- 
mif Auksiu ir Algimantu Califor- 
nijoje, su šeimomis. Buvo palai
dotas Sv. Marijos kapinėse, Flu
shing, Queens, didžiojo New 
Yorko dalyje, kur jis gyveno savo 
namuose.

Sūnus Agis Salpukas, žinomas 
The New York Times korespon
dentas, daugiausiai rašąs aviaci
jos temomis, taipgi yra dailinin

Darbininko redakcija 
ir administracija

Kaune mirus, jos sūnui, aktoriui ir Darbininko redak
cijos nariui Vitaliui Žukauskui, o taip pat ir jo šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Mm

Ieva Jankutė ir
Liucija Alinskienė su šeima

Architektui ALGIUI GUDELIUI
mirus, žmonai Rūtai, sūnui Mariui, dukrai Linai ir 
kitiems artimiesiems širdingą užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

VITALIUI ŽUKAUSKUI 
jo mylimos motinos mirties proga gilią užuojautą reiš
kia

O Birutė Duobaitė-Silvia, 
nuolatinė Laisvės Varpo talki
ninkė anglų kalba, ryškino šio 
krašto gyventojų sudėtį, lietuvių 
vaidmenį joje, pilietines teises 
ir laisves, Amerikos pagalbą ki
tiems, nors ne visuomet susilau
kiama dėkingumo užtai, reikala
vimą, kad Amerika visais atžvil
giais būtų tobula, nors patys rei
kalautojai tuo tobulumu nepa
sižymi.

nebūtų nutrauktas, jei Gavin 
mokyklos patalpos bus atsaky
tos.

A.A.
ONAI ŽUKAUSKIENEI

kas, kurio darbai šiuo metu yra 
išstatyti Maine valstijos kurorto 
galerijoj. Jis yra dalyvavęs ir 
Kultūros židinio lietuvių daili
ninkų parodoje.

Aukštesnioji lituanistinė 
mokyklą

Bostono aukštesnioji lituanis
tinė mokykla baigė mokslo me
tus, išleisdama tris abiturientus. 
Jos baigimo pažymėjimus gavo: 
Arvydas Budreckis iš Qun«cy, 
Rikantė Gimiūtė iš Westforc ir 
Elytė Kazlaitė iš Cambridge. 
Mokyklos vedėja buvo De Al Pa- 
reira, o mokinių tėvų komiteto 
pirmininkas—Aidas Kupčins-

as.

Aldona ir Viktoras Naudžiui 
Lily ir Algirdas Kanaukai

Liepos 4-oji ir Lietuva
Liepos 6 d. programoje 

Laisvės Varpas plačiai paminėjo 
JAV nepriklausomybės paskelbi
mo 210 metų ir Laisvės statulos 
New Yorke 100 metų sukaktį, 
lietvių ir anglų kalba lygindamas 
tas šventes su Lietuva. Progra
mos vedėjas Petras Vi šeinis 
pabrėžė, kad tų švenčių proga 
lietuvių širdyse šiapus ir anapus 
geležinės uždangos pinasi dvigu
bas jausmas.

Iš vienos pusės mes didžiuo
jamės. kad Amerikos laisvės ko- 

« vėse dalyvavo Lietuvos sūnūs, 
kaip Tadas Kosciuška, o vėliau 
lietuviai savo kietu, sąžiningu 
darbu prisidėjo prie gerbūvio 
sukūrimo. Bet iš kitos pusės 
mūsų širdis raižo skausmas, kad 
jau dešimtmečius yra pavergta 
Lietuva, kuri šimtmečius prieš 
Amerikos atradimą buvo sukū
rusi galingą valstybę, palikusią 
istorijoje gilius pėdsakus ne tik

kryžiuočių sutruškinimu ir kitais 
karais, bet taip pat Lietuvos sta
tuto paruošimu, Vilniaus univer- 

i siteto įsteigimu, eile sukilimų 
savo krašto laisvei atstatyti.

Lietuviai, atidavę savo duoklę 
Amerikai, visu nuoširdumu ją 
sveikina, dėkodami už ligšiolinę 
paramą Lietuvai kovoje dėl lais
vės ir tikėdamiesi jos ateityje. 
Šiuo metu toji parama konkre
čiai gali būti pareikšta be jokių 
tarptautinių komplikacijų, atsi
sakant bendradarbiavimo su 
KGB bylose dėl tariamo lietuvių 
bendradarbiavimo su naciais, 
neišduodant Sovietų S-gai lietu
vių, kuriems atimama pilietybė, 
pripažįstant keliamose lietu
viams bylose due process, t.y. 
teises, kurios priklauso visiems 
šio krašto piliečiams.

Naujiems mokslo metams mo
kyklos tėvų komitetas sudarytas 
iš Goštautų, Janulaičių ir Mano- 
maičių šeimų atstovų. Kai ku
riems mokytojams atsisakius to
liau mokykloje dirbti, dabar mo
kyklai reikia keturių naujų mo
kytojų. Naujais mokslo metais 
mokytojams algos bus pakeltos 
daugiau, negu dvigubai. Aišku, 
kad tuo pačiu teks pakelti taip 
pat mokestį už mokslų. Bet tėvai 
to nesibaido.

Didžiausia mokyklos ateities 
bėda — tai moky klai reikalingos 
patalpos. Ligi šiol tam tikslui 
naudota Gavin viešosios mokyk
los patalpos So. Bostone gali būti 
atsaky tos, nes mokyklų admini
stracija taupumo sumetimais nu-

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 - 1351.

Žymieji smuikininkai J. Ma- 
zurkevičius ir D. Pomarancaitė- 
Mazurkeyičienė, o taip pat jų 
mokinė Linda Ingrida Veleckytė 
atliks programą Laisvės Varpo 
rudens koncerte, kuris įvyks 
spalio 19 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Tai bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės Varpo kultūrinis 
renginys, kuriais supažindinama 
vietos lietuvių visuomenė su iš
kiliais mūsų menininkais ir jau
nais talentais, besiruošiančiais 
įvairiose meno šakose.

Smuikininkai J. Mazurkevi- 
čius ir D. Pomarancaitė-Mazur- 
kevičienė yra Bostono ir apy
linkės lietuviams jau pažįstami, 
nes jie prieš 10 metų dalyvavo 
Laisvės Varpo koncerto progra
mos atlikime, palikdami gilų 
įspūdį, kaip reto lygio smuiki
ninkai. O smuikininkė Linda In
grida Velecky tė pasirodys Bosto
ne pirmą kartą. Ji yra J. Mazur- 
kevičiaus mokinė, gavusi baka
laurą muzikos srityje. Dabar 
Bostone pas J. Mazurkevičių ji 
ruošis magistrės laipsniui. Ve- 
leckytės įjungimas į Laisvės Var- 
pokoncerto programos atli 
kimą šalia J. Mazurkevičiaus ir 
D. Pomerancaitės-Mazurkevi- 
čienės toliau ryškina Laisvės 
Varpo vadovybės pastangas iš
kelti ir ugdyti jaunus mūsų ta
lentus. Ta prasme pilnai pagrįs
tas tų koncertų šūkis: “Pažinki
me ir remkime savo talentus ’.

I

I

I

RENGINIAI

Amžinos Atminties
ALGIUI GUDELIUI

mirus, mielą krikšto mamytę Rūtą Gudelienę ir visą 
jos šeimą giliai užjaučia

Vilija Jūrytė

Ligai iš šeimos staiga išplėšus gyvenimo draugą, 
architektą

ALG| GUDELĮ
Tave, Rūta, giliai užjaučiame.

Tavo studijų draugės 
Aldona. Onutė, Elona

mirus, broliui Stasiui ir jo šeimai reiškia gilią 
užuojautą

PADĖKA
1986 m. birželio mėn. 25 d. po vidurių operacijos 

Bostono ligoninėje mirė mano sūnus Vytautas Sen
kus, sulaukęs 56 m. amžiaus. Buvo pašarvotas Brook- 
lyne, Marytės Šalinskienės šermeninėje.
po pamaldų Apreiškimo parapijos buvo
palaidotas Veteranų kapinėse, Cslverton, N.Y.

Reiškiu nuoširdžią padėką dr. J. Stoikui už skelbimą 
per radiją, M. Šalinskienei už patarnavimą, visiems

parūpinusiems gėlių ir vainiku, pareiškusiems 
užuoijautą man ir mirusio sesutei Romai Kraujalienei.

M. Senkus

MIRĖ ELENA RUPEIKIENĖ o
Elena Rupeikienė, sulaukusi 

86 metų amžiaus, liepos 5 d. 
mirė savo namelyje Woodbave- 
ne. Palaidota iš Apreiškimo 
bažnyčios liepos 11d.
. Velionė buvo gimusi Škotijo

je. Vyrui prieš dvidešimt metų 
mirus, gyveno viena ir kiek 
galėdama iki past mirties buvo

PRANUI SALPUKUI
mirus, sūnų Agj Salpuką, seserį Juozą Ctplickienę su 
šeimomis užjaučia

aktyvi ir pagalbi. Nuo pat 
pradžios darbu talkino pranaciš- 
konų penktadienių bmgui. Taip 
pat ėjo į senelių prieglaudas kuo 
nors padėti bejėgiams 
žmonėms. Mėgo lietuvių pran
ciškonų vienuolyną ir dalyvau
davo Kultūros Židinio rengi
niuose. Pasidarbuodavo ir vie
nuolyne.

Liepos 10 dienos vakarą Sa- 
linskienės laidojimo įstaigoje už 
Elenos Rupeikienės sielą su
kalbėtas rožančius. Atsilankė 
visi Penktadienio Bingo darbuo
tojai ir savo bendradarbei 
parūpino gražų gėlių vainiką.

Alinus Šalčius

VYTAUTUI PRAPUOLENIUI

Apreiškimo bažnyčioje laido
tuvių mišias aukojo 3 kunigai: 
kun. D. Staniškis ir pranciškonai 
— T. T. Leonardas ir Benvenu- 
tas. Palaidota Sv. Jono kapinėse 
šalia savo vyro. Planuojama jos 
mirties paminėjimą surengti 
pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje.

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

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

Lapkričio 8, 6:30 vai. vak. 
Sandaros salėje. 30 Intervale 
St., Brockton, Mass., Balfo 72 
skyriaus metinis pobūvis.

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

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

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

I

I

L. A. Klubas
L A.K. Bingo grupė

A.A.
DR. JULIUI JURGĖLAI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo broliui dr. 
Kostui Jurgėlai, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo

tintiesiems.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

1986 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių Hgli nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs ma ritutei. 
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1 —800-722-1300 (To* Free)

Ii Massachu'setts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764 
TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE, INC.

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

Liepos 16 — 1731.00 Rugsėjo 2 - 1886.08

Liepos 21 -$1348.00 Rugečjo 17 
Spaito 1

— 1421.88
- 16M88

Rugpjūčio 14 - 1555.00 Gruodžio 26 - 147180

(Steigei vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIŪNAS 
Norintiems it*įkviesti gimines atostogoms — sutvarkome

Prices are b**ed on douMe occupancy and are aubjoct to
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Vysk. Paulius Baltakis OFM, 
iš Nevv Yorko gegužės 22 išvykęs 
j Europą, grįžo liepos 14. Euro
poje aplankė Anglijos, Škotijos, 
Šveicarijos, Prancūzijos ir Belgi
jos lietuvių bendruomenes, at
stovavo lietuviams kai Romoje 
buvo švenčiama Latvijos krikš
čionybės 800 metų sukaktis, 
turėjo privačią audienciją pas 
popiežių Joną Paulių II ir aptarė 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties minėjimą bei Arki vysk. 
J. Matulaičio beatifikacijos rei
kalus. Apie šias keliones Darbi
ninke vėliau bus išsamiau pa
rašyta. Vysk. P. Baltakis pereitą 
penktadienį, liepos 25, dalyvavo 
iškilmėse Nevvarko katedroje, 
kai ten ordinaro pareigas 
perėmė lietuvių draugas 
arkivyskupas Theodore E. 
McCarrick. Vysk. P. Baltakis lie
pos 27 daly vavo Putnam. Conn.. 
iškilmėse, kai ten buvo paminita 
seselių 50 metų Amerikoje veik
los sukaktis.

*

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis birželio 26 dalyvavo 
Maine valstijos gubernatoriaus 
Joseph E. Brennan konsulams ir 
tarptautinio biznio vadovams su- 
ruštuose priešpiečiuose Tavern 
of the Green Ne\v Yorke. o lie
pos 3 buvo Nevv Yorko miesto 
burmistro Edvvard I. Koch 
svečias pusry čiuose Gracie Man- 
sion ryšium su Laisvės Štatuos 
šimtmečio minėjimu.

Darbininkas po vasaros atos
togų išeina normaliai — kiekvie
ną penktadienį. Atostogų metu 
neišėjo du numeriai — liepos 18 
ir liepos 25. Panašiai daro kiti 
savaitiniai laikraščiai — atostogų 
metu neišleidžia poros nuime- 
rių.

KAIP LENGVAI NUVAŽIUOTI J APREIŠKIMO PARAPIJOS 
GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ RUGPJŪČLIO 3 D. PLATTDEUTSCHE 
PARK, 1132 HEMPSTEAD TNPK., FRANKLIN SOUARE, L.I., 
N.Y.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Gegužinė — Piknikas
1986 rugpjūčio 3 d., sekmadienį 

Plattdeutsche Park,
1132 Hempstead Tpk., Franklin Square, L.I.

1:00 — parko atidarymas gegužinei
2:00 — vėliavų pakėlimas, himnai
3:00 — dainos, tautiški, sportiški žaidimai 

prekymetis
4:00 — šokiai, grojant BROLIŲ KEZIŲ 

orkestrui
6:00 — laimėjmai — loterijos

Visai pramogai auka $3.00, studentam 
$2.00, 
Jauniausiems — nemokamai

Nuoširdžiai visus kviečiame.
Visas šios gegužinės pelnas — bažnyčios 
atnaufinimui

Apreiškimo parapijos pikni
kas — gegužinė bus šį sekma
dienį, rugpjūčio 3, įprastoje vie
toje, Plattdeutsche Park, 1132 
Hempstead Tpke., Franklin 
Sq., L. I. Parkas gegužinei atida
romas 1 vai., 2 vai. — vėliavų 
pakėlimas. 3 vai. dainos, tauti
niai ir sportiniai žaidimai, 4 vai. 
šokių muzika. Groja brolių Ke- 
zių orkestras. 6 vai. loterijos ir 
laimėjimai. Parapijos kunigai ir 
parapijos taryba nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti į gegu
žinę. linksmai praleisti laiką, su
sitikti su senais pažįstamais, pa
sidžiaugti gražia vasara. Pikniko 
pelnas skiriamas bažnyčios re
monto ir atnaujinimo darbams.

Ona Žukauskienė, aktoriaus ir 
Darbininko redakcijos nario Vi- 
talio Žukausko motina, liepos 23 
mirė Kaune. Palaidota liepos 26.

Pagerbiant a.a dr. Antano V. 
Snieškos atminimą, eilė bičiulių 
aukojo Kultūros Židiniui. Auko
tojų sąrašas buvo paskelbtas 
Darbininke, Nr. 26. liepos 4. 
psl. 8. Per klaidą buvo praleisti 
aukoję po 75 dol.: A. ir P. Povi
laičiai. Maldučių šeima. Už pra- 
leid imą atsiprašoma.

Dr. Marija L. Sveikauskienė, 
apmokėdama Darbininkui už 
vieną patarnavimą, pridėjo laik
raščiui stiprinti dar 80 dol. auką. 
Administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

“Darbininko nr. 27. psl. 5 
buvo išspausdinta Kennebunk- 
porto. Maine, lietuvių pranciš
konų koplyčios nuotrauka. Tos 
koplyčios architektas — dr. Al
fredas Kulpavičius, statylx)S 
inžinierius — dr. Jurgis Gimbu
tas.

Lietuvių diena Kennebunk- 
porto pranciškonų vienuolyno 
sodyboje įvyko liepos 6, sekma
dienį, ir sutraukė daug žmonių 
iš plačios apylinkės. Daugiausia 
svečių buvo iš Bostono. Iškil
mingos pamaldos buvo vienuo
lyno koplyčioje, giedojo pranciš
konų klierikų choras. Meninė 
programa buvo 4:30 v. aikštėje 
ties didžiuoju vasarnamiu. Jau 
daugel metų, kaip šios lietuvių 
dienos programą atlieka Bostono 
tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauja Ona I Vaškienė ir jos sū
nus Gediminas Ivaška. Po tauti
nių šokių programos didžiojoje 
salėje buvo koncertas, kurio pro
gramą atliko žymus pianistas 
William Smiddy iš New Yorko.

Vladui Kulpai - Kulpavičiui 
liepos 16 suėjo 90 metų. Jis yra 
pasižymėjęs liaudies meisteris - 
drožinėtojas, sukūręs daugel ant 
sienos 
kryžių, 
gy’veno 
tais su
Beach Shoires. Fla., ir ten visą 
laiką drožinėja. Liepos 12 jam 
Juno Beach lietuviai, Jono Jaku
bausko iniciaty va, surengė gražų 
pagerbimą į kurį atsilankė 26 
vietos lietuviai, gi liepos 16, jo 
gimimo dieną, jį aplankė Darbi
ninko redaktorius Paulius Jurkus 
ir pasveikino sukakties proga. \ 
Kulpa ir dabar yra darbingas, ge
rai nusiteikęs ir drožinėja rūpin
tojėlius. Jo sūnus. Vytautas Kul- 
pa. gyvena Woodhavene ir y ri 
Kultūros Židinio valdybos nary a 

Apie sukaktuvininką ir jo 
drožinius bus parašyta kitame 
Darbininko numeryje.

Aleksandras Merkelis, gyv<-

kabinamų koplytėlių, 
rūpintojėlių. Anksčiau 

Nevv Yorke, 1974 metais 
šeima persikėlė į Palm

rašęs plačią monografiją api< 
Lietuvos himno autorių ir Varpo 
redaktorių Vincą Kudirką ir da
bar ieško knygai leidėjo. Auk 
sčiau. dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais, Aleksandras Mer
kelis parašė stambų veikalą — 
monografiją apie rašytoją Juozy 
Tumą - Vaižgantą. Būdamas 
Amerikoje, atbaigė monogralijj 
apie Antaną Smetoną.

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

NAUJA P. JURKAUS KNYGA

Pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne jau išspausdinta ir su 
aplanku apvilkta nauja knyga, 
kurios autorius yra Paulius Jur
kus. Knyga vadinasi "Kai Vil
niaus liepos žydi”. Ji turėjo pasi
rodyti kur kas anksčiau. Spaudos 
darbai buvo pradėti dar praeitų 
metų gale, bet. autoriui susir
gus, viskas nusidelsė.

Autorius čia vėl grįžta į Vilnių 
ir savo pasakojimais nori priar
tinti Vilniaus praeitį, patį miestą 
įtvirtinti lietuvių sąmonėje.

Antrinė šios knygos antraštė 
yra — Žibunto sakmės apie Vil
nių. Žibuntas yra gamtos žmo
gus. gyvenęs gamtoje, supratęs 
jos paslaptis, pasidaręs Vilniaus 
legendarinis profesorius, nes jis

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darb i n i n ko ad m i n i straci joje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

Nemokamai duodamas 5 
kambarių butas gražiame Flem- 
ingtono. N. J., miestely, netoli 
Nevv Yorko. moteriai arba vyres
nio amžiaus porai už sveikos vy
resnio amžiaus moters ir naino 
priežiūrą. Dė 1 smulkmenų 
skambinti Danai Svetakienei 
dienos metu 718 642 - 2100, o 
vakare 718 779 - 4464.

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

=

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuolyne Putname liepos 27 buvo lietuvių diena, į 
kurią suvažiavo per 1000 lietuvių. Ir iš Brooldyno vyko autobusas. Iškilmingas pamaldas 
koncelebravo eilė kunigų. Čia matome centrinius koncelebruotų mišių dalyvius. Iš k. Tėv. 
Placidas Barius, OFM, pranciškonų vienuoilijos provincijolas; vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
prel. Audrys Bačkis, atvykęs iš Romos, iš Vatikano. Su šia lietuvių diena buvo paminėta 
seserų įsikūrimno Amerikoje 50 metų saukaktis. Nuotr. P. Ąžuolo

NEVVARK, N.J
Iškilmės prel. Jonui J. 

Scharnui pagerbti

Birželio 29, sekmadienį, Svč. 
Trejyliės parapijos bažnyčioje ir 
salėje vyko ilgamečio šios para
pijos klebono prelato Jono J. 
Scharnaus pagerbimas jo 75 m. 
amžiaus sukaktuvių proga ir kar
tu atsisveikinimas, išlydint jį į 
pensininko dienas. Pagal Ne- 
vvarko arkivyskupijos potvarkius 
75 m. amžiaus sulaukęs kunigas 
turi pasitraukti į poilsį, nors tai 
labai skaudžiai paliečia šios čia 
vienintelės lietuviškos parapijos 
ateitį. Reikia tikėtis, kad parapi
jos taryba darys žygius, kad lie-

Albinas Soras iš Baltimore, 
M D. atnaujino Darbininko pre
numeratą su 40 dol. Nuoširdi 
padėka geradariui.

Jaunimas yra kviečiamas da
lyvauti Pabaltiečių Jaunimo kon
grese, kuris įvyks rugpjūčio 17- 
24 Long Island, N.Y. Dalyviai 
kviečiami susipažinti su kitų Pa- ■ 
baltijo tautų jaunimu ir jų kultu- ( 
rom bei politine veikla Ameriko- , 
je. Dėl informacijų ir registraci- ( 
jos kreiptis: Baltic Youth Con- | 
gress, c/o Kaja K(x>l arba Rima ] 
Silėnaitė, 5302 Colorado Avė., 
V.W. VVashington, DC 20011. (
“ei. 202 829-1079.

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

neša šviesą, gamtos pažinimą ir 
didelę meilę gamtai bei žmogui.

Knyga turi du skyrius, Pir
masis skyrius — Žibuntai, vasarą 
atnešk. Čia sudėti tokie pasako
jimai: Karaliaus sapno dovana — 
pasakojimas apie Vilniaus uni
versiteto įkūrimą. Didysis daili
ninkas. Baltoji valdovė. Geriausi 
draugai, Darbščioji tarnaitė.

Antras skyrius pavadintas: 
Pirkliai pardavė gelumbę. Čia 
sudėti šie pasakojimai: Pirklys ir 
jo trys sūnūs, Drąsusis jūrinin
kas. Bokštas, Žibintas, Snaigė.

Iliustravo pats autorius, nu- 
piešdamas viršelį, titulinį, kiek
vienos istorijos vinjetę ir reikia
mas užsklandas. Knyga turi 160 ninku būriu. Maldą prieš valgį 
puslapių.

Dabar lietuviškai knygai atėjo 
sunkūs laikai todėl ir šią knygą 
parašė, papuošė ir išleido pats 
autorius. Jis ir platina. Knygos 
kaina — 10 dol.

Jonas Juodis, mokestinių for
mų pildytojas, draudimo broke
ris, gyvenęs 10 metų su viršum 
Germantown, N.Y., persikėlė 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Floridą. Jis sveikina savo bičiu
lius ir klijentus iš savo naujos 
gyvenvietės, linkėdamas vi
siems geros sveikatos ir sėkmės. 
Jis ir ateityje padės savo klijen- 
tams mokesčių reikaluose. Jo 
dabartinis adresas: 195 W. Sey- 
meria Dr., Beverly Hills, Fla. 
32665.

tuviškos pamaldos bent sekma
dieniais būtų ir toliau laikomos.

Sekmadienis buvo ypač gra
žus, tačiau jo gražumas nesu
trukdė dideliam . parapiečių 
skaičiui praleisti beveik visą die
ną bažnyčioje ir salėje, mel
džiantis už sukaktuvininką ir pa
rapijos ateitį, ir vėliau dalyvau
jant iškilmėse salėj. O susirinko 
jų daug, ir parapija anksčiau 
galbūt nė nejautė, kad jų tiek 
daug yra, nes paprastais sekma
dieniais į bažnyčią susirinkdavo 
tik nedidelėm dešimtim 
skaičiuojamų žmonių.

Sukaktuvininką prie altoriaus 
atlydėjo lietuvių ir svečių kunigų 
eisena, kurią sudarė Sopulingo
sios Dievo Motinos parapijos 
Kearny klebonas prel. Dominin
kas Pocius ir jo vikaras kun. Pe- 
ter Milo, Apreiškimo parapijos 
Brooklyne klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis, Sv. Petro ir Pauliaus 
parapijos Elizabethe klebonas 
kun. Petras Žemeikis su savo 
padėjėjais kunigu Juozu Pragul- 
bičku ir dijakonais Henriku Ke- 
turvvičiu ir Antanu Samaloniu, 
čia sekmadieniais talkinąs Tėv. 
dr. Klemensas Žalalis, OFM, 
svečiai — Fordhamo universite
to prof kun. Vladas Jaskevičiųs, 
kun. Gerard Santono ir kun. Jo
nas Tamulionis, Eiseną pa
lydėjo sustiprintas parapijos 
choras ir vargonai, kuriais pasi
keisdami grojo muz. Liudas Stri
kas ir vargonininkas Klemensas 
Bagdonavičius. Evangeliją per
skaitė ir pamokslą lietuviškai pa
sakė svečias kun. Jaskevičiųs, 
SJ, o angliškai — dijakonas A. 
Samolonis. Sv. Rašto skaitymus 
atliko kun. Jonas Pakalniškis. 
Mišių metu solo giedojo Sopu
lingosios Dievo Motinos parapi
jos vargonininkė Genevieve Ma- 
zur ir Charles Daukšas.

Bažnytinėm apeigom pasibai
gus. visi rinkosi į parapijos salę, 
kur daly viai prie gausiai patiektų 
ir skaniai paruoštų valgių, šam
pano ir įvairių gėrimų dar pralei
do kelias valandas, kurių malo
numą temdė šios parapijos ger
biamo ir mylimo klebono pasi
traukimas iš parapijos darbų.

Salėj iškilmėm vadovavo ir vi
sais puotos rengimo darbais 
rūpinosi šios parapijos tarybos 
pirmininkas, veteranų ir Lietu
vos vyčių veikėjas Bernardas 
Skripata su talkininkių ir talki- 

sukalbėjo kun. Petras Zemeikis. 
o pagrindinę kalbą pasakė prela
tas D. Pocius, iškeldamas sukak
tuvininko darbus Dievo. Bažny
čios, organizacijų ir visuomenės 
gerovei. Buvo pakeltas šampano 
tostas ir visų pakiliai sugiedota 
“Ilgiausių metų“.

Dėkodamas šių iškilmių daly
viam. prelatas Schamus pabrė
žė, kad jo taurė yra sklidina 
džiaugsmo ir padėkos jausmų už 
tai, kad Viešpats jam leido susi
laukti šitų iškilmių ir pajausti pa- 
rapiečių jam rodomą pagarlią ir 
prisirišimą per jo čia praleistus 
parapijai vadovaujant 18 metų.

Prel. Jonas Schamus gimė 
1911 šioj pačioj parapijoj. baigė 
pradinį, vidurinį ir aukštuosius 
mokslus arl>a Newarke ar jo kai

mynystėj. Kunigu buvo įšven
tintas 1938, o sielovados darbą 
pradėjo amerikiečių Sv. Pau
liaus nuo Kryžiaus bažnyčioj Jer- 
sey City’, paskui tęsė Sopulingo
sios Dievo Motinos lietuvių pa
rapijoj Keamy ir Sv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijoj Elizabeth. 
J Jersey City vėl teko sugrįžti 
1941 Šv. Onos lietuvių parapijos 
administratorium, kur dirbo iki 
parapijos likvidavimo dėl besi
keičiančių aplinkos sąlygų. 1964 
jis buvo paskirtas Sopulingosios 
Dievo Motinos lietuvių parapi
jos Keamy klebonu, kur jis 
įsteigė parapijos mokyklą. 1968 
prelatas vėl grįžo į savo kilmės 
miestą Svč. Trejybės lietuvių pa
rapijos klebonu ir 1971 už nuo
pelnus Bažnyčiai buvo paaukš
tintas į garbės-prelatus.

Kaip ir kitos apylinkės lietuvių 
parapijos, sukurtos ankstyvosios 
išeivijos, metam slenkant, at
sidūrė nuskurdintuose miestų 
rajonuose ir, netekusios natūra
laus prieauglio, pradėjo menkė- 
ti. Toks likimas, nežiūrint klebo
no didelių pastangų išlaikyti ją 
kiek galima ilgiau gyvastingą ir 
veiklią, ištiko ir šią parapiją. 
Galėtų ji išlikti lietuviška dar gal 
ir ne vieną dešimtmetį, bet lie
tuvių kunigų trūkumas neteikia 
didesnių villčių.

Per visą kunigiškos veiklos lai
kotarpį prelatas priklausė prie 
Lietuvių Kunigų Vienybės ir 
kitų visuomeninių organizacijų. 
Nesvetima prelatui buvo ir Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Jis dažnai nemokamai leisdavo 
pasinaudoti parapijos sale įvai
riem apylinkės renginiam. Taip 
pat čia dažnai vy kdavo ir kitų or
ganizacijų, kaip Lietuvos vyčių 
29 kuopos renginiai ir susirinki
mai. Prelatas dalyvaudavo visų 
organizacijų susirinkimuose.

Pabrėžtina, kad prelatas iki 
šiol vadovavo lietuviškų parapijų 
pasirengimo minėti Lietu
vos krikšto 600 sukaktį Newarko 
arkivyskupijoj darbam. Minėji
mas įvyks 1987 gegužės 31 Svč. 
Širdies katedroj Newarke.

Prelatas pasižymėjo ir dar vie
na savybe. Kurį laiką lankęs 
Favvcet meno mokyklą, jis vėliau 
ir būdamas kunigu savo meniškų 
polinkių nepalaidojo. Mėgo iš 
medžio pjaustyti įvairius tauto
dailės ir kitos paskirsties dirbi
nius ir juos su meniška išmone- 
apipavidalinti. Tokie jo medžio 
darbai ir dabar dar puošia para
pijos salę ir bažnyčią su kleboni
ja. Turi jų turbūt ir privatūs 
asmenys.

Parapiečiai tiki, kad prelatas ir 
būdamas klelx>nu emeritu, kol 
sveikata leis, neužmirš parapijos 
ir nors ir nepastoviai dar rūpinsis 
savo buvusių parapiečių dvasine 
gerove. Ilgiausių metų ir Dievo 
palaimos visi parapiečiai jam 
nuoširdžiai linki.

K.J.

Lietuvaitė norėtų įsigyti lie
tuvišką tautišką kostiumą (dydis 
16). Negalint parduoti kostiu
mo, būtų gera gauti hesnt for
mas. Kreiptis: Pat Marchulo- 
nes, 10000 Alkire St., Arvada. 
CO S0005.




