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Matydamas, jog aš dar vis ne
sutinku su jo reikalavimais, sau
gumietis nukreipė kalbų į kitus 
dalykus. Teiravosi, ar klausau 
“šmeižikiškų” Vatikano, “Lais
vės” ir “Amerikos balso” laidų. 
Atsakiau, kad kartais paklausim. 
Kiek įmanydamas saugumietis 
juodino Vatikaną ir popiežių. Po 
ilgų klausinėjimų jis pareiškė:

— Mums reikalingas tik tavo 
pasižadėjimas raštu, jog būsi lo
jalus Tarybų valdžiai. Tu pats su
prask, kad menkas malonumas 
man su tavim čia ginčytis ir leisti 
veltui laikų. Todėl susitarkim 
taip: imk popieriaus lapą ir 
rašyk, ką aš tau padiktuosiu. Tik 
tuomet aš garantuoju tavo įstoji
mą į kunigų seminariją.

— Ne, nerašysiu! Užteks to, 
kad pasikalbėjome. Aš noriu tik 
vieno: būti geras kunigas ir tuo 
pačiu pavyzdingas pilietis. Tik 
ne išdavikas. Manau, kad never
ta vėl iš naujo įrodynėti.

— Tuomet apie įstojimą į se
minariją nė negalvok! — šaukė 
saugumietis Vincas, — Galėsi 
sau ir toliau per visą gyvenimą 
tampyti lentpjūvėje lentas. Tu 
nemanyk, kad tik ant tavęs vieno 
užsisėdome ir šito reikalaujame. 
Juk ir klierikai, ir kunigai gyve
nate tarybinėje visuomenėje, 
todėl turite skaitytis su valstybi
niais reikalavimais.

— Bet juk Bažnyčia yra atskir
ta nuo valstybės ir įstojimas į se
minariją turi priklausyti nuo se
minarijos rektoriaus ar vyskupo, 
o ne juo jūsų — bandžiau jam 
aiškinti.

— Kas tau pripompavo tiek 
daug antitarybinės dvasios?! Tu 
j a u spėjai susidėti su kunigais 
ekstremistais ir nori jų pėdomis 
sekti! Ne, taip nebus! Apie semi
nariją tuomet užmiršk visiems 
laikams ir niekada nesvajok, kad 
priėmimas į seminariją nepri
klausys nuo valstybės. Savo atsi
sakymu tu nieko nepagąsdinsi, 
tik pakenksi pats sau ir Bažny
čiai. Nesikarščiuok, vadovaukis 
savo protu, o ne pamokymais! — 
piktai mokė saugumietis.

— Kartais neužtenka žmogiš
kosios išminties. Geriausia klau
syti savo sąžinės ir Dievo balso, 
— atsakiau jam.

— Jei visada paisysi tos

Sov. S-ga nutarė reformuoti 
aukštojo mokslo įstaigas taip, 
kad jos daugiau atitiktų modemų 
pramonės ūkį ir atsisakytų siaurų 
specialybių mokymo.

Pagal JAV ir sovietų gydyto
jus apie 100,000 Čemobyl kata
strofos paliestų gyventojų turėtų 
būti mediciniškai sekami per 
visų jų gyvenimų, bet platus jų 
išsklaidymas visoj teritorijoj se
kimų padary s neįmanomų.

JAV Los Alamos laboratorijai 
ir energijos departamentui pa
vyko surasti būdų įšildyti 2.5 my
lias gilumo į žemę įpumpuotų 
vandenį iki 350" F ir panaudoti 
elektros energijai gaminti ir pa
statam šildyti.

Japonijos parlamento rinki
mus laimėjus kraštų valdžiusiai 
liberalų partijai, dabartinis min. 
pirmininkas Yasuhiro Nakasone 
vėl parlamento buvo išrinktas 
ministeriu pirmininku.

Jordano karalius Hussein, 
nesutardamas su PLO pirminin
ku Yasir Arafat, uždarė visas Ara
fato vadovaujamas Al Fatb įstai
gas. bet paliko veikti PLO įstai
gas.

Australijos parlamentas at
metė kairiųjų Darbo partijos at
stovų siūlymų uždrausti bran
duolinius ginklus turintiem karo 
laivam įplaukti į Australijos uo
stus.

Nikaragvą ištiko didžiausia po 
sandinistų revoliucijos maisto 
krizė, kurių sukėlė privačių 
žemių savininkam uždėti su
varžymai.

JAV kongreso nariai per 1985 
m. įvairiom užsienio kelionėm 
finansuoti išleido 4.76 mil. dol.

Ženevoj prasidėjo JAV ir Sov. 
S-gos pasitarimai 1979 m. tarp 
jų sudaryti branduolinių ginklų 
kontrolės sutarčiai peržiūrėti ir 
įos nuostatų pažeidimam aptarti.

Vietnamo komunistų partijos 
vadu, mirus Le Duan. buvo iš
rinktas senos gvardijos kieta
sparnis Truong Chinh.

Amnesty International gen. 
sekretorium vieton po 6 m. iš šio 
posto pasitraukiančio švedų žur
nalisto Thomas Hammarberg 
buvo išrinktas tos organizacijos 
viršininkas anglas lan Martin.

Izraelio ministeriu kabinetui 
nutarus nieko nedaryti, gen. 
prokuroras Yosef Arish įsakė po
licijai pravesti kvotų apie vidaus 
slaptosios policijos vaidmenį 
dviejų palestiniečių teroristų 
nužudyme.

JAV pasiuntė į Boliviją trans
porto lėktuvų, 6 malūnsparnius 
ir apie 100 karių padėti vietos 
policijai ir armijai kovoti su ko
kaino gamyba ir prekyba.

JAV pasiskundė Izraeliui, kad 
į Jeruzalę atvykę JAV piliečiai 
arabai yra be reikalo varginami: 
iš jų atimami užsienio pasai ir 
išduodami pažymėjimai, kad jų 
pasai yra laikomi aerodromo po
licijoj.

Britanija susitarė su Sov. S-ga 
dėl Rusijos caro paskolos lakštų 
išpirkimo. Pagal sutartį abi pu
sės atsisako piniginių ieškinių, 
atsiradusių dėl buvusio karo, o 
Britanija sutinka išmokėti Sov. 
S-gai apie 4 mil. dol. už nusavin
tus caro ambasados Britanijoj 
fondus ir Sov. S-ga pasižada iš
pirkti iš Britanijos piliečių caro 
paskolos lakštų už67.7 mil. dol.

Nikaragvos vyriausybė pa
tvirtino, kad ji yra gavusi iš Sov. 
S-gos 15 karinių malūnsparnių.

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

linės prievartos, kurią panaudo
jo saugumietis Vincas Platins- 
kas. O prievarta l>et kokį doku
mentą daro negaliojantį, nes 
nėra laisvo apsisprendimo.

Išsiskiriant Vincas pareiškė, 
kad iki seminarijos mokslo metų 
pradžios dar teks keletą kartų su 
juo susitikti, nes gali iškilti kokių 
nors neaiškumų. Be to, užtikrino 
neabejotiną mano priėmimų į se
minariją jam tarpininkaujant per 
Religijų reikalų įgaliotinį 
Tumėną. Sekantį susitikimą nu
rodė, berods, liepos 19 d. Alytu
je prie "Dzūkijos viešbučio. 
Apie pokalbį uždraudė kam nors 
pasakoti.

Nurodytą dieną apie 16 vai. 
saugumietis jau vaikštinėjo neto
li viešbučio. Man atėjus pasakė, 
kad pokalbis vyks viešbučio ant
rame aukšte. J viešbutį jis įėjo 
pirmas. Man liepė užeiti į nuro
dytą "kambarį po keletos mi
nučių, nes einančius kartu gali 
kas pastebėti. Susitikime saugu
mietis Vincas teiravosi, kas nau
jo, klausė, ar kam nors neišsipa
sakojau. Atsakiau, kad niekam. 
Įtikinėjau jį, kad sąžinė per visą 
tą laiką man nedavė ramybės dėl 
to pasižadėjimo. Prašiau tą 
pasižadėjimą sunaikinti, bet sau
gumietis pasakė, kad jo neturįs 

čiausi nerviškai labai sukrėstas.
Manydamas, kad gali blogai

irtkad Iddėl’lūjaūdlKlis. baršti'’ ir, norėcEmias būti kuni-
Toliau Vincas pasakė, kad man

belieka parašyti savo autobiogra- (nukelta į 2 psl.)

sąžinės išvedžiojimų — pražūsi, 
gyvenime nieko nepasieksi. Tu 
tik geriau pasižiūrėk į vyresniųjų 
kunigų gyvenimą ir pamatysi.
kad jie mažai paiso, ką liepia 
sąžinė, o gyvena kaip jiems ge
riau. Mes tau garantuojame pui
kią ateitį, padėsime iškilti į hie- 
rarchus, galėsi dirbti didesnėje 
parapijoje, išvažiuosi į užsienį, 
jei tik būsi protingas. Tad rašyk 
pasižadėjimų ir viskas bus gerai. 
Išsiskirsime kaip geriausi drau
gai. Kitaip teks visų gyvenimų 
pyktis. Ir apie savo tėvus, bro
lius ir seseris pagalvok, kad gali 
jiems pakenkti. Kada nors tu 
pats man dėkosi, kad gerai pata
riau — įtikinėjo saugumietis 
Vincas.

Išvargintas beveik tris valan
das trukusio “smegenų praplovi
mo , norėdamas greičiau juo nu
sikratyti ir labai trokšdamas būti 
kunigu, per savo žioplumų suti
kau pasirašyti pasižadėjimą būti 
lojalus ir teikti valstybės saugu
mo organams informaciją apie 
antitarybinius išsišokimus semi
narijoje. tai padariau ne savo 
noru, bet tik verčiamas mora-

Vaizdas iš maldų dienos už Lietuvą, Doylestown, Pa. Maldos diena buvo birželio 14. Ji 
buvo aprašyta Darbininke birželio 27, nr. 25, 5 psl. Priekyje vienuolis neša kryžių, už jo 
nešamos Amerikos, Lietuvos ir Lietuvos vyčių vėliavos, toliau nešamas lietuviškas aukštas 
kryžius, šv. Kazimiero paveikslas. Nuotr. Lietuvių Informacijos Centro

Birželio 14 Doylestown, Pa., buvo surengta maldos diena už Lietuvą. Procesijoje eina 
vienuolės, nešamas Aušros Vartų altorėlis ir kitos vėliavos. Nuotr. Lietuvių Informacijos Centro

Iną, pasirinkus kokį nors slapy
vardį. Viską žadėjo išsiųsti į 
Maskvą ' ir niekas apie tai 
nesužinos.

— Darykit ką norit, bet dau
giau ką nors rašyti atsisakau! Nu
sprendžiau, kad man su jumis 
eiti nepakeliui. Kam aš turiu 
kankintis dėl savo sąžinės prie
kaištų.

— Tu tikrai kažkam viską išsi
pasakojai! Tikriausiai kam nors 
iš kunigų! Jei taip, tai bus ir 
jiems, ir tau blogai. Čia jau l>e 
kalėjimo neapsieisim. Juk tai pa
slapties išdavimas! Kaip iš tikrų
jų yra? Svolačiau, tu, kalbėk! — 
piktai šaukė saugumietis.

Atsakiau, kad sąžinė neleidžia 
rašyti tai, kas priešinga mano įsi
tikinimams, kad mano autobio
grafiją jie ir taip gerai žino. Tada 
saugumietis dar labiau supykęs 
ėmė šaukti:

— Kiek aš su tavimi čia terlio
siuosi ir aušinsiu burną? Aš tau 
jau ne kartą sakiau, kad, jei tu 
mums nedirbsi pagal tą pasiža
dėjimą, tai tavo likimas bus ne
pavydėtinas: būsi sunaikintas 
arba uždarytas į kalėjimų!

Siame susitikime aš buvau iš 
laikytas apie tris valandas. Jau-
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“Darbininko” Nr. 32, 1915 
gruodžio 3 rašoma iš Londono,
An gi i jos:

Šiandien gavau “Darbininko” 
No. 17. Tai jau trečių numerį ga
vau. Negaliu juo atsidžiaugti. 
Nors pas mane lankosi visokie 
laikračiai — “D r a u g a s”, 
“Žvaigždė”, “Rygos Garsas”, 
“Vienybė” ir tt., bet nei vienas 
taip nekalliėjo į širdį, kaip “Dar
bininkas”. Nei vieno nerandu 
taip gražiu ir naudingu laik
raščiu, kaip “Darbininkų”. Ypač 
“Iš po darbininko plunksnos” 
rašteliai tinka. Nes juose darbi- 

' įlinkas budinamas prie gražių 
pavyzdžių. Aš veliju ir patariu jį 
visiems Anglijos lietuviams pata
riu jį užsisakyti visiems. Turėsite 
tikrų savo draugų ir prietelį.

Eik drąsiai, “Darbininke”, 
budink kiekvieno lietuvio dva
sių, o tikrai darbininkai prie 
tavęs pasiliks. Meskim broliai, 

. rėmę šlamštus ir nuodiję sau 
dvasių ir protų, liaukimės skaitę 
bedieviškus laikraščius, atidary
kime duris “Darbininkui”.

Aš stengsiuos platinti “Darbi
ninką”, kiek mano spėkos daleis.

Upelis
“Darbininko Nr. 37, 1915 

gruodžio 16 atsiliepimas iš Pietų 
Amerikos.

Pasveikinimas iš 
Argentinos

Dagirdęs, jog Suvienytose 
Valstijose lietuviai sutvėrė tikrai 
darbininkišką organizaciją ant 
pamatų tinkamų lietuviams ir 
apie įsikūrimą laikraščio, kuriam 
duotas prakilnus vardas “Darbi
ninkas”, todėl visų pirmiausia 
naujam darbininkui — laik
raščiui linkiu geros kloties ir 

pasekmingai darbuotis tarp dar
ini žmonių. Turiu vilties, jog 
nadjasai laikraštis “Darbininkas” 
nušvies lietuvių darbininkų var
gingų padėjimų ir pasistengs ves
ti juos tiesos keliu.

Su šiuo linkėjimų laišku siun
čiu prenumeratų. Jei galima, tai 
atsiųskite desėtkų kitų ekzemp- 
liorių supažindinimui su Argen
tinos lietuviais.

Turiu vilties, jog kiekvienas 
lietuvis pasistengs, kad jo grinčių 
lankytų “Darbininkas”. Su gilia 
pagarba, Buenos Aires.

S. Drotvinas

Bene įdomiausi pasisakymai 
apie naująjį laikraštį yra “Darbi
ninko” nr. 10, 1915 spalio 14.

Pasveikinimas “Darbinin
kui”

Prietelių linkėjimai:
Darbo žmonės: —Gyvuok, 

“Darbininke”, ilgiausį amželį, 
nešk mums apšvietų ir laimių 
krepšelį.

Inteligentai: — “Darbinin
ke”, būk visiems malonus, neuš- 
miršk ir mūsų augštuosius sto
gus.

Kunigai: — Lai Dievas Augš- 
čiausias tau sveikatą teikia, o 
tavo dora žmonių dvasioj veikia.

“Draugas”: — Mielas drau
guži, gyvenkie, plėtokis, tarp 
darbo žmonelių plačiai tu šako- 
kis. Neužmiršk draugų ir priete- 
lių gerų.

“Žvaigždė”: —Augščiausis pa
saulį puikiai surėdė, žvaigždu- 
tėm%.4Dangų apkaišė, pasėde 
Gražiausių iš žvaigždžių sau pasi
rink, darbo žmonelėms per 
amžius viltimi žibėk.

“Pažanga”: —Pasaulio trūku
mus taisyk, žmonijos dvasią ir 
dorą gaivink.

“Katalikas”:—A-a-a. . .???!!!
Neprietelių pageidavimai.

Socialistai, laisvamaniai: — 
Perkūne, dievaiti, mušk piktąjį 
žaltį. Šis drįso, o, niekadėjas! vi
sas mūsų idėjas sugriauti! Kad 
jis kiaurai žemę prasmegtų!

“Keleivis”: — Gegutė girioje 
griaudžiai — ku-ku, socijalistai 
paliks be pūkų. Nelabasis “Dar
bininką pagimdė.

“Ateitis: — Viską nelabasis iš
pasakos. Mūsų šunybes žmo
nėms atskleis. Vardan žmonijos 
ir pirmeiyijos “Darbininke 
tylėk!

“Laisvė": Jėzuitas! Kad jį kur 
kvarabas! Taip pikta, kad ne
beištverdama, iš kailio išsiner- 
siu. Ar tai gražu, ar padoru, taip 
dorai darbininkus mokinti.

Socializmo palaimintos dva
sios, ura!...ura!... ant priešo!!1

“Naujienos”: — Ferfliuch- 
ter, ganc gemakt.....
brr...r..r..r...kaip šalta. Ich 
babe gedult.... šėtonai kurkite 
ugnį, — nebeiškęsiu. Niekur

(nukelta į 2 psl.)

OLANDIJOJ APIE LIETUVA

Amsterdamo dienraštis “Han- 
delsblad", Olandijoje, paskyrė 
beveik visą puslapį vienam pa
bėgėliui iš Lietuvos — Izaokui 
Kaplanui, kuris. įsikūręs Olandi
joje, čia jau daugelį mėty 
sėkmingai garsina Lietuvos var
dą. Straipsnio autorė — vieny 
žymiausių Olandijos žurnalisčių, 
pasakodama Izaoko Kaplano bio
grafiją. pateikia daug įvainy 
žinių apie Lietuvos praeitį ir da
bartį. su užuojauta pavaizduoja 
jos likimą svetimoje priespaudo
je, primena kančių kelius, bet 
taip |>at pabrėžia ir lietuviu tau
tos neblėstančią viltį susilauki 
naujo atgimimo laisvėje ir ne
priklausomybėje.

I
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Privačios Citizens f o r Tax 
Justice organizacijos tyrimai pa
rodė, kad iš 250 didžiųjų Ameri
kos korporacijų, 42 per 4 metus, 
turėjusios 6.9 bil. dol. bendro 
pelno, nemokėjo jokių federali- 
nių mokesčių ir per tą laikotarpį 
iš valdžios gavo 2 bil. dol. anks- 
tyvesniaisiais metais permokėtų 
pajamų mokesčių.

Sov. S-gos kom. partijos polit- 
biuras paskelbė, kad Černobyl 
katastrofa įvyko dėl jėgainėj vyk
dytų neautorizuotų ir menkai 
kontroliuojamų eksperimentų 
numaty tų pataisymų metu. Dėl
to iš pareigų buvo atleisti energi
jos ir elektrifikacijos ministerio 
pav. G. A. Šašarin, pirmasis 
mašinų statybos direktoriaus- 
pav. Aleksandr G. Meškov ir ty
rimų ir desaigno instituto direk
toriaus pav. Ivan Y. Jemeljanov. 
Anksčiau buvo atleista ir daugiau 
aukštų pareigūnų, o trim yra ke
liamos kriminalinės bylos. Pada
lyti nuostoliai vertinami 2.7 bil. 
dol.

izraelis pademonstravo savo 
paties naujai sukurtą naikintuvą 
ir kovos lėktuvą, kurio pagamini
mui JAV yra paskyrsusios beveik 
1 bil. dol..

Vatikanas ruošiasi nubausti 
dvi Notre Daine de Namur kon
gregacijos vienuoles Barbara 
Ferraro ir Patricia Hussey už tai. 
kad jos neatšaukė savo parašų po 
skelbimu, teigiančiu, kad R. ka
talikai gali nesutikti su Bažnyčios 
mokymu apie abortus.

Izraelio min. pirm.-kui Sbi- 
mon Pėrės atvykus neoficialaus 
vizito pas Maroko karalių Has- 
san, Sirija nutraukė santykius su 
Maroku.

Prezidentas Reagan yra įsiti
kinęs, kad ūkinės sankcijos Pietų 
Afrikai labiausiai pakenks ten gy 
venantiem juodiesiem, ir dėlto 
nesirengia jų skelbti. Jis pareika
lavo, kad P. Afrikos vyriausy bė 
nustatytų terminą, kada apartei- 
do politika bus panaikinta, ir kad 
būtų paleisti politiniai kaliniai.

Ženevoj buvo susitikę Euro
pos R. katalikų Bažny čios ir žy dų 
vadai lenkių karmeličių vienuo
lyno įkūrimui prie buv. Auscb- 
\vitz koncentracijos stovy klos ap
tarti. Pasikeitus gana aštriais 
žodžiais, pasitarimas buvo nu
trauktas. Žydai skundžiasi, kad 
vienuolyno įsteigimas prie sto
vyklos būsiąs įžeidimas stovy kloj

— V. Žilinskaitės kūrybos va
karas įvyko vidaus reikalų minis
terijos kultūros rūmuose. Trum
pu įžanginiu ž<xlžiu ž y m i o s 
satyrikės ir humoristės kūrylią 
apžvelgė literatūros kritikits S. 
Lipskis. Nusipelniusi artistė A. 
Mackevičiūtė paskaitė keletą V. 
Žilinskaitės kūrinių. Rašytoja 
kalbėjo apie humorą literatūro
je, išdėstė savo požiūrį į kūrylią. 
Susitikimą surengė Vilniaus 
miesto knygos bičiulių draugija.

— Kompozitorius Benjami
nas Gorbulskis po ilgos ir sun
kios ligos mirė liepos 14. Kom
pozitorius buvo gimęs 1925 
rugsėjo 14 Kaune. Prasidėjus an
tram pasauliniam karui, jis eva
kavosi į Gorkio mietą; tarnavo 
Sovietų Armijos gretose, vado- ' 
vavo pučiamųjų orkestrui. Po 
karo studijavo kompoziciją ir 
1958 baigęs Lietuvos valstybinę 
konservatoriją įsijungė į kūry
binę veiklą. B. Gorbulskis daug 
dėmesio skyrė sceninei muzikai, 
ypač operetės žanrui.

— "Literatūra ir menas”, 
okupuotos Lietuvos Kultūros 
ministerijos ir rašytojų sąjungos 
organas, liepos 21 atšventė 40 
metų veiklos sukaktį. Savaitraštį 
yra redagavę daygelis redakto-

— Vilniuje viešėjo Kaliningra
do lėlių teatras. Jis parodė M. 
Voly nec ir Z. Kisliakovos insce
nizuotą brolių Grimmų pasaką 
"Auksiniai verpalai . Šio kolek- 
tvvo gastrolės Vilniuje tampa 
tradicinėmis. Lietuvos sostinės 
lėlininkai ateinantį sezoną 
ruošiasi pasirodyti Kaliningrade.

— Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose buvo iškilmingai įteikti 
diplomai 1985 metų valsty binių

nukankintų žydų, o katalikai tei
gia. kad kontempliacinės kon
gregacijos vienuolės melsis už 
visus toj stovykloj nukankintus 
žmones.

Sov. S-goj atsiradusi nauja po
grindžio grupė. Socialistinio at
sinaujinimo sąjūdis, pr. m. lap
kričio 21 paskelbė 17 psl. doku
mentą. siūlantį sovietų nege
rovėm pašalinti įvesti Vakarų sti
liaus demokratiją, panaikinti 
centrinę kontrolę. įgyvendinti 
spaudos laisvę, nutraukti disi
dentų persekiojimą ir leisti veik
ti kitokiai politinei organizacijai, 
kuri galėtų varžytis su komunis
tų partija dėl geresnių būdų su
radimo socializmui statvdinti.

ANTANASRUBŠYS

RAKTAS I
SENĄJĮ
TESTAMENTĄ^)

TRECIOJI DALIS 
TILTAI AR SIENOS?

Kun. Antane Rubšio parašytos knygos "Raktas į Senąjį Testą . 
mentę", treciosios dalies titulinis puslapis. Piešinys P. Jur
kaus. Tai yra serijos apie Šv. Raštą paskutinė knyga. Dabar 
autorius rengiasi rašyti naują veikalą apie šv. Paulių.

literatūros ir meno premijų lau
reatams. Apdovanojimus įteikė 
Lietuvos valstybinių literatūros 
ir meno premiją komiteto pirmi
ninkas kultūros ministras J. Bie
linis. Jis pasveikino laureatus, 
palinkėjo jiems tolesnės kūry
binės sėkmės naujais ir 
brandžiais darliai.s turtinti meno 
lobyną ir estetinio auklėjimo 
uždavinius, laureatų v a r d u 
padėkos žodį tarė vienas iš doku
mentinių filmų ‘Laisvės kaina 
ir "Meilė ir išdavystė” kūrėjų J
1 Bizauskas. Buvo taip imt įteiktos 
1 Jetuvos kultūros ministerijos S. 
Šimkaus, J. Švedo ir B. Daugu
viečio ir kitos premijos.
— Už nuopelnus lietuvių mu

zikos menui ir aktyvų dalyvavi
mą visuomeniniame gyvenime

septyniasdešimtųjų gimimo me
tinių proga kompozitorius, Lie
tuvos valstybinės konsėrvatori- 
įos profesorius, Lietuvos nusi
pelnęs meno veikėjas, Lietuvos 
liaudies artistas Julius Juozeli fi
nas apdovanotas Lietuvos aukš
čiausios Tarytais Prezidiumo 
gari lės raštu.

— Maskvos leidykla “Plakat” 
išleido la'ipcigo poligrafininkų 
paruoštą karikatūros darbų albu
mą "Satyra kovoje už taiką”. 
Kūriniai jam atrinkti iš ketvirto
sios tarptautinės parodos, kuri 
buvo Maskvoje dailės akademi
jos salėse. Albume atsiveria ryš
ki kūrintų panorama. įvairiose 
pasaulio šalyse dirbančius ir gy
venančius dailininkus vienija tai
kos ir draugystės siekis. Tarp 200 
autorių darbų atspausti trijų lie
tuvių karikatūrinistų E. Be
rnyčio, F. Samuko ir Z. Staino 
kūriniai.

S.L.K.

DARBININKO’’ KELIAS
(tkelta iš l psl.)

Rods visi gyvi. VVilhebn, Wil- 
hebn! ineine geliebte Bruder. 
help!... "Darbininkas” socijalis- 
tų "Darbą prarijo... mums vi
siems galas. Kacl jam kiaurai iš
byrėtų. “Deutschland ueber al- 
les. ueber alles.

k “Neutraliteto” 
pasistebėjimai

"Lietuva : Dievaži, nepažįstu 
tamstelės. Sakaisi, esi katalikiš
kas "Darbininkas ! Ar tik neklys
ti?! Buvo vienas geras “Katali
kas , bet tas jau žuvo, tai iš kur
gi tamstele galėjai atsirasti. Ar 
tik ne klerikalas?

“Vienybė Lietuvninkų — 
Kaip matyti vyras geras. Ir iš 
stuomens ir iš liemens "stroi- 
nas . Gali sau gyvuoti, tik man 
į akis nelįsk.

Prictelių choras: — Lai gy
vuoja “Darbininkas" mūs.

AUŠRA
(atkelta iš 1 psl.)

gu, nusprendžiau parašyti auto
biografiją, pasirinkti slapyvardį, 
bet vykdyti negalvojau.

Pagaliau parašiau autobiogra
fiją. tada saugumietis liepė pasi
rinkti slapyvardį. Kai ilgai nesu
galvojau, jis pats pasiūlė “Vytu
rio slapyvardį. Saugumietis 
liepė parašyti raštišką 
pasižadėjimą, kuriame nurodo
ma, kad bet kokius pranešimus, 
skirtus saugumui, pasirašysiu 
“Vyturio slapyvardžiu. Visa tai 
irgi reikėsią išlaikyti paslaptyje.

Susitikimo pabaigoje Vincas 
pareiškė, kad rugpjūčio 2 d. 
reikės susitikti Vilniuje. Davė 
namų ir telefono numerį.

Paskirtą dieną anksti rytą iš
važiavau iš Alytaus į Vilnių. Su
sitikom prie “Gintaro viešbu
čio. Čia jis vėl pirmas įėjo į pa
skirtą kambarį, o man liepė 
užeiti jx> kelių minučių.

Saugumietį Vincą domino ma
no laikysena. Klausinėjo apie 
mano pažintį su uoliais kunigais, 
jo vadinamais "ekstremistais". 
Teiravosi, ką a š girdėjęs apie 
ekskunigąStarkų, Sidabravo pa
rapijoje metusį kunigo pareigas. 
Pastarąjį iškėlė kaip žmogų lx‘ 
vaidmainystės, suradusį tikrąjį 
kelią. Tuo tarpu kun. Alfonsą 
Svarinską, kun. Sigitą Tamke- 
vičių, kun Juozą Zdebskį ir kt. 
apibūdino kaip tarybinės san
tvarkos šmeižikus.

Šis susitikimas užsitęsė dvi va
landas. Išsiskiriant kelionės išlai
doms Vincas davė 25 rb., prieš 
tai liepęs parašyti, kad iš sau
gumo komiteto aš einamiesiems 
reikalams paėmiau nurodytą 
sumą pinigų. Matydamas mano 
nerimą dėl sutikimo bendradar
biauti, saugumietis dar liepė 
man atvažiuoti į Vilnių po sa
vaitės, t.y. rugpjūčio 9 dieną.

(Bus daugiau)

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, Eąst 
Northporth, N.Y. 11731. Tat 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New York© ofisas Lito patalpose: 
86 -01114th St, Richmond HM, N.Y. 11418. ToL 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvę, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltlnukų, įuostų, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNĘJIAL HOME. Mario Telaeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark offlcet 426 Lafayette St. (Cor. WHson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vtotgs automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ava., St Pateraburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 

t Pasadena Ava., S, St Pateraburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Pateraburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių spdraų- 
dimal, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhavon, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Inte r Gardan Tavam. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Socijalistų ir laisvamanių 
duetas:--------Mūsų laimė jau
pražus.

Neutraliteto bosas: —
Pasižiūrėsime....

Šnipštuks
Redaktoriai naujojo laikraščio 

gerai žinojo tuometinę darbinin
kijos silpnybę — palinkimą į al
koholizmą, nuo kurio prasideda 
ir visokiausi kitokie vargai ir var
geliai, tai beveik nuo pat 
pradžios pradeda griežtą kovą su 
girtuoklyste.

"Darbininko nr. 2 straipsny
je "Budinkime žmonių sąžines” 
sakoma:.... Mes milijonus kaip 
leidome taip ir leidžiame svaiga
lams, mes nesumažinome įvairių 
pasilinksminimų, o badaujančiai 
Tėvynei per ištisus metus vos 
apie 30 tūkstančių tesumetė- 
me__ Yra daugelis amžinų
saliūno vergų, kurie visą savo 
pelną į jį ir dabar tebeneša. Yra 
ištisų net ir didelių kolonijų, ku
rių gyventojų didelė didžiuma 
nieko pasaulyje daugiau nepri
pažįsta, kaip tik saliūnus, ku
riems ir dirba ir tarnauja iki pa
skutinio lašo prakaito ir kraujo. 
Taip antai Shenandoah’ris, viena 
didžiausių mūsų kolonijų — per 
p. Šimkaus prakalbas, kurių 
klausė apie 600 žmonių — su
metė vos penkis dolerius su cen
tais. Tuo tarpu tas Shenandoah’
ris išlaiko arti 200 lietuviškų 
saliūnų.

“Darbininko” Nr. 3 tilpo 
straipsnis Salin su svaigalais”, 
kuriame rašoma: Mūsų bendra
darbis F.V. pavadino alkoholį 
didžiausiu priešu darbininkų 
luomo. Ir kur-gi ne! Kas labiau 
mūsų brolius tamsius nuodija, 
pinigus viliojo ir tvirkino, jei ne 
svaigalai. Bet jeigu visuomet 
mus žudė, tai ypač dabar, karės 
metu. Kada visa tauta išblašky
ta , surakinta, žudoma, kada 
Tėvynė deginama ir naikinama 
— tik mes, tautos atsarginiai, ga
lime ir turime ją išgelbėti. Bet 
kaip mes gelbėsime, jei mes 
saliūne paskandiname patį norą 
gelbėti, išmanymą kaip gelbėti,

sveikatą ir pinigus — su kuriais 
galėtume gelBėti. Visa tai mes 
palydime su lankomis ir stik
lais. .. Karei pasibaigus reikės.... 
padėti atstatyti triobas, sutvar
kyti ūkius. Tai mūsų priedermė 
padėti tai padaryti.... O iš ko 
mes padėsime, jei dabar visą 
savo uždarbį nešame į tą “ban
ką”, iš kurio niekados niekas 
savo indėlio nėra atsiėmęs. Po 
karės žemės bus pigios... o iš ko 
mes pirksimės, jeigu dabar visą 
uždarbį nešame į saliūnus.....
per šiuos metus mes sumokėjo
me alkoholio pramonei apie 40 
milijonų dolerių, kad pagerėjus 
darbams, padidėjo lietuvių gir
tuokliavimas. Jei tuos pinigus 
būtųrųe sunešę į gesresnes ban
kas, kur pinigai neprapuola ir 
kur nuošimčiai auga, šiandien vi
sai kitoniškai jaustumės.....

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA’’ — WICN 90.5 FM, 
VVorcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtls St., Aubum, MA 01501. Tel. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — ‘“Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
234 Sunlit Dr., VVatchung, 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., Bayaide, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

U

Tasoliijo 

A MEMORIALS
66 - 86 80 ST MIDDLE VILLAGE. QUEENS, X Y.

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 31.50
TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO- 
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6 
11379

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTR AK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• {DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
fILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DELEGACIJA 
JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Šv. Raštas, tas Dievo Žodis, 
labai ilgai keliavo j Lietuvą. Kai 
kitos tautos senokai jau galėjo 
skaityti Šv. Raštą savo kalboje, 
Lietuvoje buvo visai kitaip. Pir
miausia labai pasivėlino krikščio
nybė ateiti į Lietuvą. Ir kai Lie
tuva apsikrikštijo, reikėjo šimt
mečių, kad tas tikėjimas prigy tų, 
įsitvirtintų.

Padėtis ėmė keistis protestan
tizmo metu. Protestantai rūpi
nosi Sv. Rašto vertimu, kad 
galėtų bažnyčiose skaityti Dievo 
žodį. Mažojoje Lietuvoje, kur 
protestantizmas smarkiai plito, 
anksti buvo susirūpinta Šv. Raš
to vertimu į lietuvių kalbą ir 
daug buvo padary ta.

Didžiojoje Lietuvoje padėtis 
pagerėjo tik su vy skupu Merke
liu Giedraičiu. Jis pasirūpino, 
kad lietuviškai būtų išverstos 
Evangelijos ar jų dalis. Tai pa
darė Mykolas Daukša, kanau
ninkas, 1599 išleidęs Postilę, kur 
buvo kartu ir pamokslų knyga.

Evangelijos į lietuvių kalbą 
buvo išverstos 1647, išleistos lie
tuviškai ir lenkiškai. Ir tas verti
mas laikėsi bent porą šimtų 
metų.

Žemaičių vyskupas Juozapas 
Arnulpas Giedraitis pats išvertė 
Naująjį Testamentą ir 1816 me
tais išleido. Tam leidiniui dar 
trūko tinkamų paaiškinimų, ko
mentarų. Į lietuvių kalbą visą 
Šv. Raštą versti pradėjo tik kun. 
Juozas Skvireckas, vėliau vysku
pas ir Lietuvos metropolitas. Jis 
savo vertimą pradėjo 1901 ir 
baigė tik Antrojo pasaulinio karo 
metu.

Šv. Raštas lietuvių tautai liko 
dar gerai neprieinamas, nepa
žįstamas. Vienų vertimų dar 
neužtenka. Dar reikia ir kitų 
knygų, kurios skaitytoją įvestų į 
Šv. Rašto pasaulį, į jo skaitymą.

Ir štai turime pilną vertimą, 
jau ima atsirasti ir pagalbinė lite

ratūra. Prieš kiek laiko kun. 
prof. Antano Rubšio iniciatyva 
pasirodė knygelė “Imk ir skai
tyk Jos autorius Ivan Havener, 
OSB. į lietuvių kalbą išvertė Jur- 
gis Strazdas. Ši knygelė yra va
dovas pradedantiems skaityti 
Šv. Riestą.

Apie šią knygelę vienas Šv. 
Rašto specialistas laiške kun. A. 
Rnbšitii taip rašė: “Džiaugiuos ir 
drauge dėkoju tiems, kurie pa
sirūpino Jos išleidimu. Esu tik
ras, lca.d bus naudinga daugeliui 
atverti širdį ir protą Dieviškajam 
Žodžiui. Labai naudinga, tiksli 
ir patraukli. Turėtų padaryti 
daug gero, jei bus plačiau pa
skleista.”

Daug šioje srityje nuveikė 
minėtas kun. prof. Antanas Ru
bšys. Sv. Rašto specialistas, dau
gelį m etų dėstąs Šv. Raštą Man
hattan kolegijoje, Bronx, N.Y. 
Jis lietuviškai parašė du tomus 
— Raktas į Naująjį Testamen
tą. Lekia tai dovana lietuviškai 
skaitantiems! Visa Naujojo Tes
tamento medžiaga jau atnešta iki 
skaitytojo pirmą kartą taip aiš
kiai, vaizdžiai ir suprantamai.

Pasirodė to paties autoriaus 
kitas veikalas — “Šventojo Rašto 
kraštuose”. Čia buvo aprašytas 
dabartinis gyvenimas bibliniud- 
se kraštuose, jungiant kasdie
nybę su bibline praeitimi.

Minėtas kun. prof. A. Rubšys 
susirūpino ir Senąjį Testamentą 
priartinti lietuviškam skaityto
jui. Ji s parašė kitą kapitalinį vei
kalą — “Raktas į Senąjį Testa- 
mentą . Šį kartą susidarė trys 
stori tomai.

Kun. prof. A. Rubšys Šv. Raš
to klausimais rašo kultūros žur
nale “Aidai”, “Draugo“ dienraš
tyje, “Tėviškės Žiburių" ir “Dar
binio ko savaitraščiuose. Iš kai 
kurių, straipsnių susidarė nauja 
populiari knygutė “Raidė užmu
ša, d'vasia gaivina".

JAV valstybės departamente
Iškilus eilei aktualių politinių 

klausimų. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdytais atsto
vai, kartn su JAV LB Krašto val
dytais atstovais, lieptis 18 lankėsi 
JAV Valstyliės Departamente. 
Dalyvavo PLB valdytais pirmi
ninkas Vytautas Kamantus, 
pirm. pavaduotojas dr. Tomas 
Remeikis, JAV LB Krašto valdy
tais pirmininkas Algimantas

Visas čia suminėtas knygas ir 
knygeles išleido “Krikščionis gy 
venime” leidykla.

Tęsdamas 30 metų Šv. Rašto 
tyrinėjimą ne tik raštuose, liet ir 
bibliniuose kraštuose asmeniš
kais tyrinėjimais, šios vasaros 
atostogas kun. prof. A. Rubšys 
paskyrė pagilinti savo studijas 
apie šv. Pauliaus veiklą ir raštus. 
Tad asmeniškai lankė tas vieto
ves, kur šv. Paulius s k e 1 bė 
Kristaus mokslą: Kiprą. Turkiją, 
Maltą, Italiją, Graikiją. Tad ne
trukus išvysime naują biblinę 
knygą, šį kartą apie šv. Paulių.

Prel. dr. Ladas Tulaba, P.A., 
gyvendamas Romoje, taip pat iš
vertė Sv. Rašto Naująjį Testa
mentą į lietuvių kalbą, pridėda
mas savo komentarus.

Su džiaugsmu ir dėkingumu 
pasitinkame tas knygas, kurios 
taip reikalingos lietuviams. Sv. 
Raštas — Biblija — šimtmečius 
keliavo iki lietuvių tautos. Dabar 
jis pasitinkamas ir su specialia li
teratūra. kuri Dievo Žodį labiau 
priartina prie lietuviškų širdžių 
ir protų.

lį metų dėstąs Šv. Raštą Manhattan kolegijoje, Bronx, N.Y., 
savo žiniomis dalijasi ne vien su studentais, bet ir su lietu
vių visuomene. Nuotr. Jurgio Jankaus

Gečys ir JAV LB Krašto valdy
tais ryšininkas Washingtone Al
gimantas Gureckas. Delegaciją 
priėmė Palialtijo ir Vengrijos 
sky riaus vedėjas p. Snell ir Vals
tyliės Departamento teisės pa
tarėjas James G. Hergen.

Pagrindinė pokalbių tema 
lietė JAV-ių Pabaltijo kraštų
okupacijos nepripažinimo poli
tiką ir jai ky lančią grėsmę iš ga
limų vadinamų “karo nusikaltė
lių deportacijų į Sovietų Sąjun
gą. LB atstovai teigė, kad palial- 
tiečiai negali būti deportuojami 
į Sovietų Sąjungą, nes tai neside
rina su nepripažinomo politikos 
esme. Nors Kongreso įstatymas 
tuo reikalu 1 a b a i suvaržo vy- 
riausybės rankas, buvo teigta, 
kad įstatyme deportacijų atveju 
yra išeitis, kuri derinasi su nepri
pažinimo politika. Valstybės De
partamento atstovai sutiko su šia 
argumentacija ir pažadėjo tuoj 
pat susisiekti su OSI įstaiga. Su
tarta, kad šiuo reikalu LB taip 
pat palaiky s ryšį su Teisingumo 
Departamentu. Buvo iškelta 
nauja galimybė, kuri gali duoti 
šiokių tokių vilčių apkaltintie
siems pabaltiečiams išvengti de
portacijų į Sovietų Sąjungą. PLB 
šį klausimą toliau vysto.

Pokalbyje buvo paliesti ir kiti 
klausimai. Valstybės Departa
mentas pasižadėjo išsiaiškinti 
priežastis kodėl yra daromos 
kliūtys iš JAV vyriausybės pusės 

Lietuvos žmonėms, ypač kultū
rinei inteligentijai, viešėti Ame
rikoje. Buvo pasteliėta, kad 
technologinės srities specialis
tams nedaromos jokios kliūtys 
vykti Amerikon, kai tuo tarpu 
kultūrininkams yra taikomi kito
kį standartai. Valstybės Depar
tamento atstovai užtikrino, kad 
šis reikalas yra nuodugniai per
žiūrimas.

LB delegacija išreiškė susirū
pinimą dėl prie Rygos įvykstan
čios “privačių asmenų” konfe
rencijos, kurioje dalyvauti žada 
aukšti JAV pareigūnai, nes tai 
irgi pažeistų nepripažinimo poli
tiką. Deja šis klausimas yra iš
spręstas: JAV delegacija ten da
lyvaus, įskaitant aukštus pa
reigūnus. Latviai buvo Val
stybės Departamento dėl šios 
konferencijos iš a n k s t o atsi
klausti ir sutiko neprotestuoti jei 
tam tikros sąlygos bus išpildytos. 
Lietuvių Bendruomenės delega
cija šį fait acompli negalėjo pa
keisti, todėl išreiškė susirūpini
mą, kad JAV vyriausybės atstovų 
pažadai latviams būtų pilnai iš
pildyti.

Reikia pastebėti, kad tokie 
JAV vyriausybės veiksmai kelia 
rimtą susirūpinimą ką reiškia 
Amerikos nepripažinimo politi
ka. Pribrendo laikas tuo klausi

UŽBAIKIME DIDĮJĮ DARBĄ
Padėkite baigti penkerius me

tus trukusį Lituanistikos Kated
ros steigmo darbą ir iki šių metų 
rudens surinkti likusius 55, 000 
dol.

1981 metais pasirašėme sutar
tį su Illinois universitetu Chica- 
goje, įsteigdami pirmąją ir 
amžiną Lituanistikos Katedrą 
laisvajame pasaulyje su 750,000 
dol. fondu (“endowment”). Pats 
universitetas skyrė 150,000dol., 
o mes pasižadėjome, kad pasau
lio lietuviai per 5 metus surink
sime 6(X),000 dol.

Pusę tos sumos įmokėjus 
(300,000 dol.,), 1984 metų ru
denį pradėjo veikti amžina Li
tuanistikos Katedra su pirmai
siais 3 aukštojo lituanistikos 
mokslo aspirantais (“graduate 
students”), siekiančiais magistro 
ir daktaro laipsnių. Jai vadovauja 
profesorius dr. Bronius Vaškelis. 
1986 metais lituanistikos mokslo 

mu pasiaiškinti ne vien tik su 
Valstybės Departamentu, bet ir 
su estų bei latvių politinėmis va
dovybėmis. Deja, nežiūrint turi
mų Pabaltiečių Santalkos rėmų 
(iš kurių PLB yra iijungta), šis 
klausimas nebuvo kolektyviai 
spręstas.

Tolimesniame pokalbyje buvo 
iškeltas Chicagoje ginusio Vy
tauto Skuodžio reikalas, įteikiant 
atitinkamus dokumentus ir pa
kartotinai prašant Valstybės De
partamento siekti įkalinto Vy
tauto Skuodžio išleidimo į laisvę 
iš Sovietų kalėjimo ir leidimo 
jam su šeima atvykti į JAV. Taip 
pat vėl primintos Viktoro Pet
kaus ir kitų lietuvių kalinių sun
kios bausmės ir jiems reikalinga 
pagalba siekiant jų laisvės. Pra
šyta jų klausimą kelti Vienos 
konferencijoje lapkričio mėnesį.

Dar buvo kalbėta apie Ignali
nos branduolinės energijos 
jėgainės okup. Lietuvoje pavojų 
lietuvių tautai ir prašyta JAV 
siekti tarptautinėje plotmėje 
saugumo standartų užtikrinimo.

Lietuvių , Bendruomenės at
stovai taip pat dalyvavo tą pačią 
dieną Valstybės Departamente 
ambasadoriaus Zimmerman su
kviestame pasitarime Vienos 
konferencijos reikalu.

( PLB Informacija

laipsnių siekia jau 9 aspirantai.
Sėkmingai veikianti Lituanis

tikos Katedra yra didžiulis moks
linis ir kultūrinis laimėjimas, 
garbė ir pasididžiavimas ne tik 
išeivijos lietuviams, bet ir visai 
lietuvių tautai. Ji rodo pasauliui 
mūsų meilę lietuvių kalbai, 
mokslui, kultūrai ir ’ pasiryžimą 
visokiais būdais kovoti už Lietu
vos laisvę.
Daugelio lietuvių darbo, pasi
šventimo ir aukų dėka iki 1986 
metų liepos mėnesio iš 2,570 
asmenų ir organizacijų pasaulyje 
pinigais ir pažadais Lituanistikos 
Katedros fondas gavo apie 
545,000 dol. (įskaitant šiais me
tais JAV Lietuvių Fondo paskir
tus 20,000 dol.). Trūksta tik apie 
55,000 dol.

Dar kartą prašome geraširdžių 
lietuvių ir organizacijų padėti 
visų bendromis jėgomis surinkti

(nukelta į 4 psl.)
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MAIRONIS
P AULIUS JT RKUS

8.—

Minėjome, kad 1895 metais 
Maironis parašė 33 eilėraščius, 
kurie iš viso turi 790 eilučių. Tai 
sudarytų ištisą poemą.

Eilėraščiai parašyti įvairia for
ma, daugiausia ketureiliai, toliau 
eina sonetai, šešiaeiliai, aštuon- 
eiliai. Rimuojama įvairiai. Ri
muotų eilučių skiemenų skaičius 
tas pats.

Toks eiliavimo būdas vyravo 
to meto poezijoje. Savo forma 
jam įtakos darė Puškinas ir Ler
montovas. Puškinas ypatingai 
siekė kalbos aiškumo, sklandu
mo ir skambumo. Ir Maironis, 
kas kartą vis labiau apvaldyda
mas formą, žiūrėjo, kad būtų 
vaizdinga, sklandu ir skambu. 
Redaguodamas savo poezijos 
naujas laidas, kaip tik ir ryškino 
vaizdingumą, sklandumą ir 
skambumą.

Kai kita to meto lietuviška 
poezija eina lyg per arimus ir net 
sunku ją paskaityti, Maironio 
eilės skambėte skamba, pačios 
tiesiog įsminga į žmogaus at

išspausdinimo

mini tį. Ir dar daugiau — jos tą 
žmogų jau įtaigoja, formuoja jo 
lietvivišką nusiteikimą.

Eilėraščių motyvai
Išaugęs iš “Aušros ideologi

jos. pats rašęs Lietuvos istoriją, 
tėrynės meilei ir skiria daugiau
sia -vietos. Tėvynės meilės moty
vais tais 1895 metais jis parašė 
10 eilėraščių..
Salia tėvynės meilės rikiuojasi 

individualūs motyvai, poeto rea
gavimai į aplinką, jo atroškimai 
imepasisekimai. Šiam motyvui 
paskirta 8 eilėraščiai.

^Maironis stebėjo gamtą ir jau
triai ją pergyveno, apdainavo pa
vasarius. upes ir kalnus, gamtoje 
ieškojo paralelizmo su žmogaus 
grvenimu. Tiesioginiai gamtai 
paskirti 4 eilėraščiai, gamtos ir 
žirnogaus paralelizmui — 8 
eilėraščiai.

Stiprėjo jo kritiškas liei pašai
pus žvilgsnis į gyvenimą. Kriti
kos motyvas vėliau išaugo į saty 
rą. Šieme cikle kritikai tenka 4 

eilėraščiai. Randame ir kitų įvai
rių motyvų, kurie nedominuoja, 
bet papildo ir praturtina Mairo
nio poeziją.

Tėvynės meilės motyvas
Visa Maironio poezija tiesiog 

alsuote alsuoja tėvynės meile. 
Kaip ir visi “Aušros romantikai 
jis idealizuoja praeitį, kad tuo 
paveiktų dabartį ir sustiprintų 
lietuviškumą.

Jis nori nupūsti dulkes nuo 
praeities ir parodyti Lietuvą 
gyvą ir tvirtą. Jis ir dabartį taip 
pat vaizdžiai pagauna ir ją paro
do su savo sielvartu liei džiaugs
mu. Štai eilėraštis “Mano gim
tinė”.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarp kalnų, lankų,
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten. minėjo 
Praeities laikus, 
Kai lietuvis netikėjo.
Jog belaisviu bus.
Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva.
Verkia jų kapai.

Ten. užaugau, iškentėjau

Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjo 
Vargdienių dūmas.

(J tos dūmos vargdieninės
Graudžia kai kada.
Tarytum rūdys geležinės 
Amžina žaizda.

Taip rašo poetas, kuris kalba 
ne į bajorų Lietuvą, liet į vargs
tančią liaudį. Bajorų Lietuva 
siekė plačių mostų, tuščios di
dybės. Ji sulenkėjo. Visa tai pa
vaizduota Mickevičiaus poemoje 
“Ponas Tadas”. Vargstančioji 
liaudis išliko lietuviška. Jos vaiz

Maironio paminklas prie jo namų Kaune. Ten dabar yra 
įrengtas jo memorialinis muziejus ir Lietuvių rašytojų ar
chyvas. Paminklą sukūrė žinomas skulptorius Gediminas 
Jokūbonis. Prie paminklo visada kas rytą žmonės padeda 
gyvų gėlių, pagerbdami didįjį tautos poetą. Nuotrauka pada
ryta šią vasarą.

dais, jos “vargdienių durnomis 
ir prakalba poetas. Platūs vaiz
dai, senovės prisiminimas ir jos 
sugretinimas su dabartimi kaip 
tik ir didino meilę gimtinei.

Poetas tačiau taip nepalieka 
vargdienio žmogaus. Jis jį stipri
na ir tiesiog šaukte šaukia nepa
siduoti ir gintis:

Nei vaitoti, nei verkti nepratę 
visi.

Vien atstatom krūtinę, 
apkaltą ledu.

(Iš eilėraščio “Jei kada pančiai 
nukris”)

Poetas eina dar toliau — veda 
į kovą prieš visus tautos naikinto

jus, prispaudėjus. Kokie ugningi 
ir uždegą yra eilėraščiai 
“Užtrauksim naują giesmę” ir 
“Nebeužtvenksi upės bėgimo”. 
Abu eilėraščiai yra jo patriotinės 
poezijoszviršūnės, abu yra lietu
viškos “marseljetės”, kovų him
nai, pranašo ugningi žodžiai ir 
lėmimai:

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę, 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis; 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius miliinų keliais. . .

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu! 
Paimsim arklį, knygą lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu!

Čia sudėta visa atbundančios 
Lietuvos programa: per darbą, 
mokslą ir kūrybąprikelsime Lie
tuvą ir ją išlaikysime.

Kiekvienas posmas baigėsi re
frenu:

Drąsiai, aukštai
Pakils balsai
Išauš kita gadynė.
Užgims darbai. 
Prašvis laikai.
Pakils jauna tėvynė

Kokia nesuvaldoma jėga 
veržiasi jaunoji Lietuva į gyveni
mą. Tą jėgą dar labiau pavaiz
duoja eilėraštyje ’ Nebeužtvenk
si upės bėgimo". Jau nugriauta 
visa, kas sena, nelietuviška

(Bus daiųgiau)
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Koncertuoja Čiurlionio ansamblis. Diriguoja Rytas Babickas. Nuotr. V. Bacevičiaus Čiurlionio ansamblio kankliuorkeslras atlieka programą. Diriguoja Ona Mikulskienė. Nuotr.
V'. Bacevičiaus

BUVOM PASIILGĘ ČIURLIONIO
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

L.T.M. Čiurlionio ansamblis, 
įsteigtas 1940 metais a.a. muziko 
Alfonso Mikulskio Vilniuje, per 
keturiasdešimt su viršum metų 
įspaudė gilius pėdsakus mūsų 
kultūros istorijos vieškeliuose. 
Džiuginęs okupacijos jungų ken
čiančius tautiečius gimtajame 
krašte, raudonajam terorui artė
jant pasitraukė į Vakarus ir ten, 
karo griuvėsiuose paskendusioje 
Vokietijoje, tęsė toliau lietuviš
kos liaudies dainos puoselėjimo 
ir propagavimo darbų. Susibūrė 
tremtinių stovykloje, čiurlio- 
niečiai ir toliau dainavo, šoko, 
linksmindami Sąjungininkų ka
rinių pajėgų personalų ir vieti
nius gyuventojus, tuo ne tik iš- 
liedami savo tėvynės praradimo 
skausmų, bet per liaudies dainų 
tarnaudami pavergtos Lietuvos 
labui.

Amerikai atkėlus imigracijai 
vartus, didžioji čiurlioniečių da
lis su savo vadovais, Alfonsu ir 
Ona Mikulskiais. įsikūrė Cleve- 
lande.

Ona Mikulskienė, kanklių 
muzikos specialistė ir mokytoja, 
per kelis dešimtmečius ne tik iš
populiarino mūsų senovinį mu
zikos instrumentų, bet išaugino 
eilę kanklininkių-virtuozių bei 
kanklių mokytojų, kurios po visų 
laisvąjį pasaulį keliaudamos po
puliarina kankles ir džiugina 
klausytojus senovinio instru
mento sidabriniu skambėjimu.

Ansamblis buvo populiarus 
mėgiamas, kviečiamas gastro
liuoti po visas Siaurės Amerikos

UŽBAIKIME
DIDĮJĮ DARBA
(atkelta iš 3 vsl.)
likusius 55,000 dol. Visi aukoto
jai bus įamžinti, jų vardai ir pa
vardės ar organizacijų pavadini
mai įrašyti į Lituanistikos Kate
dros garbingą aukotojų knygų. 
Paaukoję 50 dol. ar daugiau gaus 
specialius padėkos diplomus. 
Paaukoję .500 dol. ar daugiau bus 
įrašyti į Lituanistikos Katedros 
garbės lentų Illinois universitete 
Chicagoje. Visiems aukotojams 
iš anksto dėkojame.

Visos aukos Lituanistikos Ka
tedrai gali būti nurašytos nuo pa
jamų mokesčių JAV ir Kanadoje 
(“tax deductible ID No. 36 - 
3097269 Prašom aukas rašyti 
LITHUANIAN WORLD COM- 
MUNITY FOUNDATION var
du ir siųstį į PLB Fondo raštinę 
šiuo adresu:
LITHUANIAN VVORLD COM- 
MUNITY FOUNDATION, 
5620 So Claremont Avė., Chica- 
go, IL 60636 USA.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

Juozas Lukas
PLB Fondo iždininkas 

žemyno lietuviškas kolonijas ir 
amerikiečių renginius, dainavęs 
\Vashingtone ir Nevv Yorko Lin- 
eolno Centre.

1983 metų rudenį į amžinybės 
aruodus iškeliavus ansamblio 
steigėjui ir ilgamečiu! dirigentui 
Alfonsui Mikulskiui, jo vietų 
užimti buvo pakviestas ansam
blyje 28 metus ėjusį chormeiste
rio pareigas muzikų Rytų Babic
kų. Tai asmuo, kurio gyvenimų 
užpildo gilus pasišventimas lie
tuviškai dainai, populiaraus Cle- 
v elando Vy ro okteto steigėjas ir 
vadovas bei Švento Jurgio para
pijos choro ilgametis dirigentas.

Netenka stebėtis, kad ansam
blis išgyveno pereinamojo laiko
tarpio krizę ir kurį laikų buvo be
veik dingęs iš akiračio. Tačiau 
pačių ansambliečių entuziazmo 
ir naujojo vadovo darbo dėka, 
paruošiant naujų ir platų reper
tuarų. š.m. birželio 22 Clevelan- 
do Dievo Motinos Parapijos 
salėje įvyko pirmas pilnas an
samblio koncertas, vadovaujant 
Rytui Babickui. Gausus publikos 
pasirodymas, pastebėjus svečius 
net ir iš tolimų vietovių, aiškiai 
įrodo, kad iš tikro buvome pa
siilgę Čiurlionio Ansamblio ir jo 
nepamiršome. Atitraukus už
dangų, scenoje stebėjome tauti
niais drabužiais pasipuošusius 
įvairaus amžiaus čiurlioniečius, 
o Rytui Babickui pasirodžius, 
visi buvo pasveikinti šiltais ploji
mais.

Pirmoje dalyje girdėjome an
samblio pilnų mišrų chorų at
liekantį lietuvių liaudies dainas. 
Iš karto galima buvo pastebėti, 
kad naujojo dirigento kietos ran
kos, galvos mostų klauso choris
tai. todėl ir kaikuriuose dainose 
komplikuoti įstojimai buvo 
sklandūs ir švarūs.

Toliau klausėmės vyrų choro 
a capella. Ypatingo publikos ver
tinimo susilaukė “Oi džium. 
džium daina, harmonizuota N. 
Martinonio. Ji buvo sudainuota 
temperamentingai su įdomiais 
perėjimais. Broniaus Budriūno 
“Ant marių nuskambėjo cha- 
rakateringai kompoziatoriaus 
stiliui ir buvo graudu klausytis 
subtiliai sudainuotų žodžių: 
. . .“kad liktum tu gyva žydinčioj 
padangėj".

Po pertraukos moterų choras 
sudainavo tris dzūkiškas liaudies 
dainas, harmonizuotas Ryto Ba

Clevelando Dievo Motinos parapijos chorui diriguoja Rita 
Čyvaisatė-Kliorienė. Nuotrauka daryta baisiojo birželio 
minėjimo metu. Nuotr. V. Bacevičiaus

bicko. Jos buvo dar negirdėtos, 
linksmos ir originalios. Toliau 
sekė trijų jaunų sesučių — Juli
jos, L'lijos ir Nidos Gelažyčių 
kanklių trio, nuskambėjęs labai 
švariai, bet labai silpnai dėl 
kanklėms būtinos akustikos sto
kos. Pilnas kanklių orkestras, 
kurį sudaro septynios labai jau
nutės kanklininkės ir vienas 
kanklininkas, pagrojęs A. Mi
kulskio “Lietuvių tautinių šokių 
suitų ”, pasirodė nepaprastai pui
kiai. Prie kanklių orkestro pri
sidėjęs moterų choras sudainavo 
dvi A. Mikulskio harmonizuotas 
liauęĮies dainas.

J pabaigų scenoje susirinko 
pilnas ansamblis su kanklių or
kestru. Tai buvo nuostabiai graži 
koncerto dalis, paįvairinta solo 
partijomis, pritariant kanklėms. 
"Nuvažiav tėvelis” nuskambėjo 
ekspansiškai, plačiai, o pasku
tinė daina “Papartėlis” buvo di
namiška ir temperamentinga su 
v irtuoziška kanklių paly da. Kon
certui pasibaigus publika ilgai 
plojo, kol išreikalavo dar vienos 
dainos.

Ilgėjomės ansamblio, kuris il
gus metus buvo Clevelando lie
tuvių pasididžiavimas ir džiaugs
mas. Šis koncertas mus įtikino, 
kad ansamblio tęstinumas yra 
užtikrintas. Ryto Babnicko 
asmenyje radus naujų vadovų, 
daugelį metų susigyvenusį su 
ansambliu, kuris pasirodė kaip 
savitas ir skirtingas dirigen
tas, liaudies dainų intesrpretavi- 
me parodęs savo originalių, dina
miškų asmenybę.

Kaikas priekaištauja, kad iš
gautieji "fortissimo esę per 
aštrūs, tačiau taip pat reikia at
kreipti dėmesį į komplikuotai 
harmonizuotų dainų labai subti
lius perėjimus ir skirtingų nuo
taikų niuansus bei išlygintų ir 
švarų dainų atlikimų.

Choristų ir kanklių orkestro 
narių laikysena scenoje parodė 
ne vien jų nuoseklų pasiruošimų 
programai, bet viso anasamblio 
didelį entuziazmų ir meilę lietu
viškai dainai.

Ansamblis yra pasiruošęs 
priimti kvietimus gastrolėms ir 
jau yra gauta žinia, kad “Mar
gučio radijo programos vedėjas 
P. Petrutis ansamblį pakvietė 
koncertuoti Chicagoje, Reikia 
tikėtis, kad tuo pradedamos toli
mesnės čiurlioniečių išvykos į vi
sas laisvojo pasaulio lietuvių 
nausėdijas.

KATALIKŲ GYVENIME

Kunigų skaičius Vatikano 
duomenimis dar vis mažėja, bet 
pašaukimų skaičius auga. 1984 
metais buvo iš viso 405,959 kata
likų kunigai. 27,130 mažiau, ne
gu 1973 m. Seminarijose studi
juojančių 1973 metais buvo 
63,795, o 1984 m. — 80,302. 
1973 metais vienas kunigas teko 
1586-iems tikintiesiems, o 1984 
m. —2069. Mažiau kunigų meta 
kunigystę: 1973 m. tokių kunigų

AR SAUGU 
KELIAUTI J 
LIETUVĄ?
Visus sukrėtė žinios apie ava

rijų Cernobilio branduolinėje 
jėgainėje pereitų pavasarį. Tuoj 
po įvykio pasklido gausy bė gan
dų ir kurį laikų visai nebuvo žinių 
apie poveikį Lietuvai, Daugelis, 
žadėję keliauti į Lietuvą šiais 
metais, nutarė atsisakyti kelio
nių. Kiti nutarė rizikuoti, nors 
ir nebuvo įrodymų, kad saugu.

Šiomis dienomis G.T. Inter
national kelionių biuras Chica
goje išsiuntinėjo laiškus savo 
klientams su įdomia informacija. 
Rašoma, kad biuro pirmininkas 
Algis Grigas viešėjo Lietuvoje 
nuo gegužės 31 iki birželio 26. 
Ten būdami, abu nevengė jokių 
maisto produktų, nesivežė mais
to atsargų. Grįžę iš kelionės, abu 
nuvyko į žinomų Argonne Natio
nal Laboratorijų netoli Chicagos. 
Liepos 18 vyko detalus apklau
sinėjimas ir labai išsamūs tyri
mai.

Liepos 24 d. datuotame laiške 
dr. Robert A. Schlenker. Aplin
kos sveikatingumo skyriaus 
vedėjas, pateikia tyrimų rezulta
tus. M ažas kiekis radioaktyvių 
dulkių rastas pas abudu. Nusta
tyta, kad A. Grigo kūne yra šie 
radioizotopai: jodas 131, rutenis 
103. caesium 137 ir 134. R. Pali
pė rienės tyrimuose pažymėta jo
das 131 ir rutenis 103. Jei pas jų 
yra kitų izotopų. kiekiai tokie 
maži, kad neįmanoma pamatuo
ti. Spėjama, kad R. Pauperienės 
kūne rasta mažiau izotopų. nes 
trumpiau būta Lietuvoje.

Dr. Schlenker teigimu rasti 
kiekiai radioaktyvių dulkių nesu
daro jokių pavojų sveikatai. Anot 
jo, keletas transatlantinių 
skrydžių sukaupia daugiau ra
dioaktyvumo nei šios dulkės.

Jei kiti keleiviai yra perėję pa
našius tyrimus, apie tai nebuvo 
skelbta spaudoje. Malonu, kad 
G.T. International pareigūnai 
teikėsi suteikti faktinės informa
cijos. kuri bus daugeliui naudin
ga.

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

buvo 3690, o 1984 m. — 1049.

Nevv Yorko valstijos Medicaid 
susilaukė aštrios kritikos, kai 
buvo viešai iškeltas faktas, kad 
mergaitės, net ir turtingų tėvų 
dukterys, galėjo gauti iš valstijos 
iždo pinigų apsimokėti už abor
tą jei tik prašydavo “negimusio 
kūdikio vardu”— on behalf of 
the unborn child”. Tokių ciniškų 
praktiką pasmerkė Nevv Yorko 
katalikų konferencija. Guberna
torius Cuomo pažadėjo tų reikalų 
“ištirti .

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

uhiiii hius /<iniiMiu iiiiuim
Santrumpos. atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — aukoto

jas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
- įnašų iš viso.

1986 m. gegužės mėn.

1 x $10 Nagevičius Leonidas, $220.
2 x $20 šeputa Jonas atm., $320; Urbonas Vincas ir Ona, $345.
1 x $30 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: basaitis Edmundas, $4,625.
2 x $50 Vaišnys Juozas ir Elona, $500; Viliušis Adomas, $200.
5 x $100 Antanaitis Algirdas T., $1,350; Leščinskienė Julija, $900; 

{Vizgintas Vacius ir šeima, $2,300; Širvinskaitė Jadvyga: įm. Širvinskaitė 
Bronė, $100; Sužiedėlis Aras Paulius: įm. močiutė E. Ribokienė gimnazi
jos baigimo proga, $100.

2 x $200 Januškevičius Juozas ir Anele, $1,400; Kalvėnas Leonas atm. 
įn.: Kalvėnienė Salomėja, $200.

1 x $600 Mačernis Pranas ir Rožė, $1,100.
1 x $752,91 Jurašūnas Juozas testamentinis palikimas, $1,752.91.
3 x $800 Mačernienė Jadvyga atm. įn.: P. R. Mačernis, $1,000; Petrošius 

Francis A. atm. įn.: P. R. Mačernis, $1,000; Rinkevičius Jonas atm. įn. P. 
R. Mačernis, $1,000.

1 x $900 Vįrškus Juozas atm. įn.: Virškuvienė Klara $665, Aušrotas 
V. ir B. $28, J, Rugys $25 ir 16 kitų asm., $1,000.

1 x $15,000 Sutkus Vįktoras ir Veronika, $22,025.
1 x $20,000 Felikso ir Marijos Mandeikių Stipendijų Fondas: Mandeikis 

Feliksas testamentinis palikimas, $20,000.
Iš viso $40,732.91.

1986 m. birželio mėn.

1 x $25 Urbonas Vincas ir Ona, $370.
9 x $100 Abromas Nikodemas atm. įn.: Makaras Antanas, $100; 

Bielskiene Elena. įm. Sapetka Kazimieras, $lp0; Juodaitis prel. Justinas 
atm. įn.: įm. Sapetka Kazimieras, $100; Lietuvių Padėkos Paminklo Fon 
das: Kšečkauskas Liudvikas ir Marija, $4,725; Naikuvienė Agutė: įm. 
Sapetka Kazimieras, $100; Sapetka Antanas: įm. Sapetka Kazimieras. $100; 
Sapetka Jonas atm. jn.: įm. Sapetka Kazimieras, $100; Sapetka Petras: įm. 
Sapetka Kazimieras, $100; Sapetka Tranas atm. įn.: įm. Sapetka 
Kazimieras, $10U.

3 x $200 Černius Kazys ir Filomena, $2,000; Sapetka Juozas ir Marija 
atm. įn.: Sapetka Kazimieras, $200; Sapetka Kazimieras, $1,200.

1 x $300 Mažionienė Ona atm įn., Mažionytė Ona, Stropienė Aniceta, 
$1,000.

2 x $500 Bikmas kun Pranas atm. įn.: Mikalauskaite Bikinaitė Emili
ja, $500; Matoniene-Mikalauskaitė Roma atm. įn.: Mikalauskienė Emilija 
ir Mikalauskas Vidmantas, $500.

1 x $540 Alminas prof. Kazimieras atm. įn.: Gruodis Emilya $100, po 
$50 Jonynas Saulė ir A V., Lukšis Antonina ir Markevičius A. ir V., $35 
Jasiukonis Paulius ir Dalia, po $25 Činga Jonus ir Aldona, Kvečas Simas 
ir Jadvyga, Lembertas Momca, Pamataitis Petras ir Elvyra, Sinkys Emilis 
ir Julia, Sirutis Aloyzas ir Gražute ir 7 kiti asm., $540.

1 x $1,000 Beržinskiene Otilija atm įn.: Beržinskas Valteris, $1,000
1 x $1,580 Mieželis gen. Vladas atm. įn.: $1,000 Sanguinazzi Silvio, $115 

Mieželis Raimondas, po $50 Cargal Warren, Dambrauskas Marijonas, $30 
Liubartas Sofija, po $25 Beeman D. M., Josen Emily, Sirutis Aloyzas ir 
Gražute ir 14 kt. asm., $2,130.

U viso $6,945.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986.VI.30 pasiekė 3,432,736 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė menų, lietuviškų švietimų, kultūrų ir 
jaunimų 1,792,586 dol.

Palikimai sudaro svarbių Lietuvių Fondo dalj. Iš viso palikimais gauta 
884,784 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui 
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimų:

„LITHUANIAN FOUNDATION. INC A NOT FOR PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 
3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629”

Visi remkime Lietuvių Fondų, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas

Fidel Castro leido motinėlei 
Teresei įsteigti misiją Kuboje 
rūpintis vargšais. Laikoma tai 
posūkiu į gerąją pusę.

Havajuose vyskupas J. Ferrio 
oficialiai leido katalikams pri
klausyti prie parapijos pagal savo 
pasirinkimą, nežiūrint gyvena- 
nio.s vietos. Tikintiesiems užde
damos pareigos daugiau rūpintis 
parapijos reikalais ir aktyviau 
reikštis. Klebonas gali atsisakyti 
priimti kai kuriuos prašančius 
įregistruoti į jo parapijų.
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CHICAGOJE PAMINĖTAS 
SLA ŠIMTMETIS

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje organizacijos delegatai ir 
svečiai keturias dienas posėdžia
vo Essex viešbutyje Chicagoje, 
o taip pat atžymėjo 100 metų su
kaktį.

Nuo birželio 30 iki liepos 3 Es- 
sex viešbutyje bei kitose Chica- 
gos bei apylinkių patalpose 
skambėjo lietuvių kalba, muzi
ka, dainos, pažymint šios seniau
sios lietuvių organizacijos Ame
rikoje sukaktį.

Sveikino ir prez. Reaganas
Šio seimo proga susilaukta 

daug sveikinimų žodžiu bei raš
tu. Sveikinimo telegramų at
siuntė ir prez. Ronald Reaganas, 
kuris pažymėjo, kad Amerikos 
lietuviai yra svarbi mūsų etninio 
skirtingumo dalis, kuri praturti
no mūsų kultūrų ir kuri labai rei
kšminga Amerikos pajėgumui 
bei gyvybingumui. Prezidentas 
iškėlė SLA tikslus, kurie atspin
di jūsų tėvynės kilnias tradicijas 
tuo pačiu puoselėjant tuos idea
lus, dėl kurių jūsų tauta kovo
ja”.

“Tegul šv. Kazimiero dvasia 
— dvasia gailestingumo, drąsos 
ir vilties, telydi jūsų pastangas 
ir padeda broliams bei seserims 
lietuviams bedirbantiems kovo
je už laisvyir apsisprendimų jūsų 
mielai tėvynei". — sveikino pre
zidentas.

Iškilmingas atidarymas
Birželio30 ry te apie 200 žmo

nių sugužėjo į Essex viešbučio 
salę, kur įvyko atidarymo iškil
mės. Čia buvo įneštos JAV ir 
Lietuvos vėliavos, o sol. A. Bra
zis vadovavo himnų giedojimui. 
Kun. dr. J. Prunskis sukalbėjo 
prasmingų invokacijų. įžanginį 
žodį tarė organizacinio komiteto 
pirm. P. Vilkelis, kuris padėkojo 
Visiems, kurie prisidėjo prie šio 
seimo bei minėjimo surengimo.

Sveikinimus pradėjo Cook 
County šerifas Richard Elrod. 
kuris pasidžiaugė, kad lietuviai 
y ra geri piliečiai. "Kad visi būtų 
tokie, kaip lietuviai, tai ne
reikėtų kalėjimų — akcentavo 
šerifas. Jaunas, bet visoje Ameri
koje jau žinomas JAV prokuroras 
Anthony Valukas, kurio seneliai 
yra atvykę iš Lietuvos, pažymė
jo, kad jis didžiuojasi būdamas 
lietuviu ir dažnai atvyksta į lietu
viškąjį Marųuette Parkų pasižiū
rėti kaip lietuviai ir jo draugai 
gyvena.

George Dumi. Cook County 
tarybos pirmininkas, kalbėda
mas 5 milijonų piliečių vardu, 
dėkojo lietuviams už gero pa
vyzdžio suteikimų, už Amerikos 
kultūros praturtinimų.

Kitų amerikietiškųjų įstaigų 
vardu kalbėjo ten dirbantieji lie
tuvių kilmės asmenys: Carol 
Ann Navickas ir J. Sadovvski.

Povilas Dargis atidarė seimą
Oficialų seimo atidarymų atli

ko SLA prez. Povilas Dargis. ku
ris pradžioje angliškai, o paskui 
lietuviškai pažymėjo, kad per

Susivienijimų yra perėję apie 
1(M) tūkst. lietuvių ir akcentavo, 
kad ji yra seniausia ir “Aušros 
idealams patvariausia lietuvių 
organizacija visame pasaulyje. 
Šiltų ir nuoširdžių sveikinimo 
kalbų pasakė vysk. Vincentas 
Brizgys.

Ilgesnę sveikinimo kall>ą pa
sakė Lietuvos garbės gen. kon
sulas Chicagoje Vaclovas Kleiza, 
kuris pažymėjo, jog seimui pasi
rinktas laikas, kuomet laisvės 
Statula švenčia savo 1(X) metų 
sukaktį. Jis džiaugėsi, kad Susi
vienijimas nepasitenkino vien 
tik padėjimu į skurdų pateku
siems lietuviams, l>et daug rūpi
nosi tautiniais bei kultūriniais 
reikalais. Konsulas taip pat 
pabrėžė, jog SLA rūpinosi Lie
tuvos atkūrimu, padėjo jai 
laisvės metais, o kada ji pateko 
okupacijon — tuomet ja irgi sie
lojosi. Paminėjo S LA organizaci
jos pirmininko pareigose 30 
metų išbuvusį Povilų Dargį ir 
linkėjo, kad Lietuva vėl taptų 
laisva ir nepriklausoma.

Taip pat buvo pristatyta viena 
iš seniausiųjų SLA narių — bu
vusi Lietuvos gen. garbės kon
sule Juzė Daužvardienė.

Vytautas Jokūbaitis sveikino 
VLIKo vardu, o Ona Jokūbai- 
tienė - Balfo vardu; My kolas Pra
nevičius kalbėjo LSS vardu. 
Buvo ir daugiau sveikinimų 
žodžiu, o taip pat ir raštu. Dalį 
raštu sveikinusiųjų perskaitė 
r e n*g i m o komiteto sekre
torė Kristina Austin.

Delegatų pristatymas
SLA centro įstaigos sekretorė

Genovaitė Meiliūnienė iššaukė

LIETUVIŠKI RŪPINTOJĖLIAI
PRIE ATLANTO FLORIDOJE
Lietuv iškuose namuose daž

nai matomi liaudies meisterio 
Vlado Kulpavičiaus medžio 
drožinius— ant sienos pakabin
tas koplytėles su Aušros Vartų 
Marija, ant stalo pastatomus 
kryžius, koplytstulpius, mažas 
koplytėles, pritvirtintas prie 
medžio šakos, rūpintojėlius. Sis 
meistras liepos 16 paminėjo 90 
metų sukaktį.

Pagerbimas gimtadienio pro
ga

Susidarė galimybės gimtadie
nio proga jį aplanky ti ir pasvei
kinti. Jis gy vena Palm Beach 
Shores. Fla. Visai netoli nuo 
Juno Beach. kur buvau sustojęs. 
Taip liepos 16 ir nuvažiavome j 
jo namus. Duris atidarė žmona 
Albin a ir nustebo, ko čia atvyko
me. Ji buvo užmiršusi, kad šian
dien jos vyro Vlado gimtadienis.

Greitai atsirado ir Vladas Kul- 
pavičius. kurį gerai pažįstame iš 
tų laikų, kai jis gy veno Brookly - 
ne ir tarnavo Balfo centrinėje 
raštinėje. Jam 90 metų. Koks 
gražus amžius'. Jis žvalus, darbš
tus. puikios atminties. Sakėsi, šį 
pavasarį pergyvenęs keturias 
operacijas. Dabar jaučiasi gerai 
ir turi energijos drožinėti medį. 
Kai pavargsta, tuoj trumpai va
landėlei prigula.

Jo pagerbimo pobūvis buvo 
liepos 12, šeštadienį. Iniciatyvos 
ėmėsi veiklusis Jonas Jakubaus
kas iš juno Beach. Jis J. Joku-

baitienės namuose ir surengė 
pagerbimo pobūvį. į kurį atsi
lankė 26 asmeny s.

Čia sukaktuvininkų pirmiausia 
pasveikino J. Jokubaitienė. šei
mininkė. Paskui sveikinimo žodį 
tarė: J. Jakubauskas. LB Palm 
Beach apylinkės vice pirminin
kas L. Staškūnas, E. Trečiokas. 
A. Pily pav ičius. inž. S. Jameikis. 
Z. Strazdas. V. Balčiūnas. Bend
ru raštu pasveikino sukaktuvi
ninko sūnūs, kurių yra keturi. 
Sukaktuvininkas turi 11 anūkų. 
7 proanūki!s.

Rūplintojėliy dirbtuvėje
Atvykę į V. Kulpavičiaus na

mus. tuoj pastebėjome ant ne
aukšto stalo sudėta daug lietuviš
kų kryžių, koplytstulpių, rūpin
tojėlį. šv. Kazimierų. Tai jo dar
bai. Visi skoningai ir stilingai iš
drožti. nulakuoti.

Tame kambaryje buvo ir kitų 
paveikslų— Česlovo Janušo žie
ma. Jadvygos Paukštienės. įdo
miausia gal būt tai. kad jie turi 
Pablo Piccasso originalų — 
piešinį tušu, pasirašytą, rodos. 
1957 metų data. Paveikslas pirk
tas \ okietijoje.

Nuvedė ir į savo mažų dirb
tuvėlę. kur jis per dienų triūsia. 
Dirbtuvėlėje* pora stalų. įran
kiai. Durys atidaromos į kiemų. 
Čia radome bent kelis rūpin
tojėlius pradėtus drožti.

Piešinio jis nedaro, taip drožia

Vladas ir Albina Kulpavičiai 
liepos 16 Palm Beach 
Shores, kai tą dieną Vladas 
šventė savo 90 metų sukaktį. 
Nuotr. A. Reivytienės

Vladas Kulpavičius prie savo sukurtų kryžių ir statulėlių. 
Nuotrauka padaryta liepos 16, kai jis šventė 90 metų sukaktį. 
Nuotr. A. Reivytienės

Prel. Audrys Bačkis, Vati

— Dr. Stasys Bačkis, Lietu
vos diplomatijos šefas ir Lietu
vos atstovas VVashingtone, po 
sunkios nelaimės ir ilgo gydymo
si grįžo į atstovybę ir eina savo 
pareigas, nors dar turi eiti pas 
gydytojus ir vaikščioti pasirem
damas lazda.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sukaktuviniame seime Chi
cagoje. Iš k. Povilas Dargis, kuris jau 30 metų yra SLA pre
zidentu, šalia jo — Jonas Valaitis, redaguojąs SLA organą 
Tėvynę. Nuotr. Ed. Bulaičio

kuopų išrinktųjų delegatų pavar
des ir kvietė juos ateiti priekin, 
kur jiems buvo įteiktos delegatų 
kortelės. Mandatų komisija pra
nešė. kad salėn yra atvykę 83 de

legatai (vėliau tas skaičius pa
didėjo iki 95).

Pirmos sesijos pabaigoje isto
rinio pobūdžio paskaitą, tema

(nukelta į 6 psl.)

kano valstybės subsekretorius, 
buvo atvykęs iš Romos ir Wash- 
ingtone praleido savo atostogas. 

Aplankė tėvelius, dalyvavo lietu
vių dienoje Putname ir liepos 31 
išvyko atgal į Vatikaną.

— Ateitininkų jubiliejinė sto- 
I vykia Dainavoje vyks rugpjūčio 

10 - 14. Ateitininkų nepaprastoji 
konferencija vyks Toronte rug
pjūčio 15 — 17.

Pennsylvanijos lietuvių diena

Pennsylvanijos lietuvių diena, 
šiemet 72-oji. vyks Rocky Glen 
parke. Moosic. Pa., rugpjūčio 
17. Šeimininkai — Lietuvos 
vyčių Anthracite 144 kuopa ir 
Pittstono 143 kuopa.

Šventės komitetas: Jack Jos- 
peh, Frackville — pirmininkas. 
Ed Carlitus, Ringtovvn — vice
pirmininkas, Ann Carlitus, 
Ringtovvn — sekretorė. Helen 
Chesco. Mahanoy City — iždi
ninkė.

Visas šventės pelnas bus ski
riamas Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijai Romoje. Kolegijos rek
torius dabar yra prel. Algimantas 
Bartkus. Kadangi kolegija ne
gauna pašalpos iš okupuotos Lie
tuvos. tai Lietuvos vyčiai nutarė 
kolegijų adoptuoti ir remti jos iš
laikymų.

Programa prasidės 12 vai. 
mišiomis. Bus paminėta Lietu
vių Katalikų Susivienijimo KM) 
metų sukaktis. Prel. Frauk Vaš
kus iš Luzerne, Pa., bus pagrin
dinis mišių tvarkytojas. Giedos 
jungtinis Luzerne apskrities lie- j 
tuvių choras, vadovaujuant Ro- j 
bertui Keller.

Popiet tautinius šokius šoks i 
Lazdyno tautinių šokių grupė, j 
vadovaujama Jadvy gos Reginie- I 
nės, iš Rochester, N. Y. Taip pat j 
pasirodys Joseph Y e z u 1 i- i 
n a s, solistas iš Shenandoah. : 

Po programos bus šokiai. j
Veiks lietuviškų dirbinių pa- ' 

rodos, o taip pat bus galima įsi- ■ 
gyti lietuviškų suvenyrų. Dėl į 
platesnių informacijų galima ' 
kreiptis adresu: Mrs. Ann Čarli- ; 
tus. Ringtovvn. Pa. 17967. Tel. 
717 889 - 3839.

VICEPREZIDENTAS PAS PRANCIŠKONUS

— VVashingtono tautinėje 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje prieš 20 metų iškil
mingai buvo pašventinta lietu
vių koplyčia, skirta Šiluvos Mari
jos garbei. Tai sukakčiai atžymė
ti rugsėjo 7, sekmadienį, 2 vai. 
popiet prie didžiojo šventovės 
altoriaus iškilmingas mišias kon- 
celebruos vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Po mišių bus procesijai 
Šiluvos koplyčių. 4 vai. Monroe 
salėje, netoli šventovės, paben
dravimas.

— Algirdas Budrys Lietuvos 
filharmonijos direktorius, dėstus 
klarnetą Vilniaus konservatori
joje, dalyvavo pasaulio geriausių 
klarnetistų suvažiavime Seattle, 
AVash. Rugpjūčio 3 jis atliko solo 
programų suvažiavimo uždaro
majame koncerte. Suvažiavimui 
vadovavo William McCall, klar
neto profesorius ir dekanas VVa
shingtono universitete, Seattle, 
VVash.

— Los Angeles 1986 gegužės 
24 - 25 įvykusiame Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos sei-

iš akies, todėl jo visi darbai, visi 
rūpintojėliai autentiški, intuity
viai pergyventi. Drožia daugiau
sia su peiliukais . kaltais. Nusi
skundė. kad dabar sunku gauti 
gerų įrankį, visur dažniausiai 
plienas per minkštas. Turi jis ir 
elektrinių pjūklų, grąžtų, kad 
sau palengvintų ir pagreitintų 
darbų.

Šioje dirbtuvėje praleidžia 
dienų dienas. Norėjo Floridoje 
pailsėti, bet žmonės ir čia surado 
jį ir vis prašo padaryti tai ko
plytėlę. tai kryžių. Amerikoje jis 
' ra padaręs apie 3500 įvairių 
medžio drožinių. Tai tikrai dide
lis skaičius.

Liepos 4, Amerikos nepri
klausomybės šventėje, Kenne- 
bunkport, Maine, pas lietuvius 
pranciškonus lankėsi JA\ vice
prezidentas George Bush ir Bos
tono kardinolas Bernard Lavv.

Tų dienų Bostono kardinolas 
v iešėjo Kennebunkporte pas vi
ceprezidentų ir jie buvo išplaukę 
į jūrų. Kardinolui pasiūlius 
aplankyti lietuvių pranciškonų 
vienuolynų, viceprezidentas su
tiko ir taip kelios mašinos 
įriedėjo į pranciškonų sodybų.

Garbingus svečius prie durų 
pasitiko provincijolas Tėv. Placi
das Barius ir vienuolyno virši
ninkas Tėv. Jurgis Gailiušis. Po

trumpo pokalbio svečių kamba
ryje kardinolas ir vicepreziden
tas koplyčioje visai vienuolyno 
bendruomenei pasakė kalbas. 
Mat, tuo metu koplyčioje vyko 
bendros vienuolių maldos.

Abu svečiai labai džiaugėsi, 
kad tokioje šventėje jie turėjo 
progos pirmų kartų aplanky ti lie
tuvių pranciškonų vienuolyną, 
apie kurį jau buvo daug girdėję. 
Kardinolas paprašė sugiedoti lie
tuviškų giesmę Marijos garbei. 
Nuskambėjus Marija, Marija, 
kardinolas suteikė iškilmingų pa
laiminimų. Po to netikėti svečiai 
išvyko į viceprezidento reziden
ciją.

me buvo išrinkta nauja Sąjungos 
vyr. valdyba: pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, vicepirmininkai

i Petras Buchas ir Vida Jonušienė.
i iždininkė Ona Daškevičienė,Į
i sekretorė Eleonora Va-
Į liukėnienė. Vilties draugijos na- 
: rių susirinkime išrinktoji valdy

ba pareigomis pasiskirstė taip: 
' pirm, inž Kazimieras Pocius, 

pirmasis vicepirmininkas Alek
sas Lai kūnas, vicepirmininkai 
inž. Jonas Jurkūnas ir Mečys Va
liukėnas, sekretorius Antanas 
Juodvalkis. Revizijos komisija 

. perrinkta ta pati: pirm. dr. Vik- 
; toras Stankus, nariai Anastazija 
i Mackuvienė ir Stasys Astraus- 
i kas.

INTERNATIONAL
Jautri forma

Kulpavičius labai jautriai ap
valdė medį ir iš jo išgauna meniš
kas ir techniškai atbaigtas for
mas. Ypač gražios yra jo koply
tėlės su Aušros Vartų Marija. 
Ten daug ornamentikos, smul
kių dalelių, bet viskas išpjauta ir 
išdrožta rūpestingai. Marijos 
veidas išskaptuotas jautriai ir 
dailiai.

Taip pat gražūs jo kry žiai, kop
lytstulpiai. Čia daugy bė dalelių 
suklijuota, sulipdy ta į vienų mi- 
niatūrinį kūrinį, kurį gali padėti 
ir ant lenty nos, ant stalo, televi
zijos. Jis visada pasiliks savitas 
lietuviškas namų papuošalas.

Lietuvių liaudies meno kny
gose randame įvairiausių šven
tųjų, nes tokia buvo to meto pa
klausa. Dabar tos įvairios pa-

(nukelta į 8 psl.)

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS. Mgr.

KELIONE NR. 5 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 7, 
Ii Niujorko

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

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

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

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

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
kainos: Volga GAZ 24-10 - 5,600 rb. VAZ 2107 — 4,470 rb 
VAZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 — 3,900 rb. VAZ 21013 — 
3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus Iškvietimams. Informacijų Ir visais kelionių reikalais 
kreiptis Į:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. B0X 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

— A. a. prof. dr. Pranas Ju- 
caitis, 89 metų amžiaus, buvęs 
ilgametis profesorius Žemės 
Ūkio akademijoje Dotnuvoje ir 
Amerikoje, paskui chemijos ins
titutų patarėjas, gyvenęs su savo 
svainiu prof. dr. Stasiu Jankaus
ku Clevelande, mirė liepos 19. 
Buvo ateitininkas nuo gimnazi
jos laikų, priklausė, prie krikš
čionių demokratų, lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos.

— Ateitininkų nepaprastoje 
konferencijoje Toronte
rugpjūčio 15 - 17 svarbų vaid
menį turės sukviesti komisijų 
nariai. Komisijos ideologinio pa
siruošimo, konstitucijos peržiū
rėjimo, akademikų veiklos lx*i 
paskirties ir kūrybinės iniciaty
vos ateitininkijai duos veikimo 
gaires. Konstitucijos peržiūrė
jimo komisijų sudarys buvęs 
Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas l«uička ir kiti komisijos 
nariai.

—Putnumo seselių rėmėjos 
Chicagoje rengia 25-tųjų madų 
parodų Jaunimo Centre spalio 
12.
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Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite

Aktyvas: 55 milijonai dolerių.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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 valkų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

SLA jubiliejiniame seime kalba buvęs šios organizacijos sekretorius dr. Algirdas Budreckis 
iš Bostono. Toliau j dešinę sėdi — SLA prezidentas Povilas Dargis, dabartinė sekretorė 
Genovaitė Meiliūnienė. Nuotr. Ed. Sukučio

CHICAGOJE PAMINĖTAS 
SLA ŠIMTMETIS
(atkelta iš 5 psl.)

"SLA darbai 1(M) metų bėgyje 
skaitė žurn. \ y tautas Kasniūnas.

Prelegentas 27 minutes užtru
kusioje paskaitoje, jam būdingu 
nuosaikumu bei įžvalgumu, pri
statė pirmuosius Amerikos lietu
vius veikėjus dr. J. Šliūpų ir ki
tus. kurių dėka įsteigtas ir pats 
Susivienijimas. Paminėjo 1886 
rugpjūčio 15 datų, kada Pasecko 
nuopelnu buvo įsteigtas Susivie
nijimas. Jis pažy mėjo ir daugiau 
pavardžių — kun. Burbos. Bu
činsko, adv. Bagdžiūno-Borden
Laisvės \ arpo sumanytojo), Eu- 

frozinos Mikužiūtės. Povilo Dar
gio ir kitų, kurie įvairiais laikais 
daug dirbo SLA naudai. Minėjo 
ir Laisv ės statulos šimtmečio su
kaktį. o taip pat ir “Vienybės 
Lietuvninkų (dabartinės "Vie
nybės tokia pačių sukaktį, pa
minėdamas kad susilauksime šio 
laikraščio sukaktuvinio numerio.

Kalba, kuri buvo persunkta 
romanatizmu bei nuoširdumu, 
buvo palydėta gausiais ploji
mais.

Pirmosios sesijos pabaigoje 
Alto vardu sveikino Teodoras 
Blinstrubas. o Lietuvos Vyčių 
c.v. vardu — Algirdas Brazis. 
Tas pats Brazis čia sugiedojo 
"Lietuva Brangi ir "God Bless

Pildomosios Tarybos 
narių pranešimai

Antrosios dienos abi sesijos 
buvo paskirtos Pildomosios Ta
rybos pranešimams, kurie buvo 
išspausdinti stambiame — 76 
puslapius turinčiame Seimo Ra
portų ir Darbų leidinyje.

Prezidento Povilo Dargio pra
nešimų nutarta ištisai neskaity ti, 
bet jį p r i i m t i taip kaip jis 
atspausdintas leidiny je. \ ice- 
prezidentas Aleksandras Čapli
kas čia perskaitė savo pranešimų. 
Gana ilgas ir išsamus buvo sekre
torės Genovaitės Meiliūnienės 
pranešimas, kuriame buvo užfik
suota daug statistinių duomenų 
skaitlinėmis. Iš jo paaiškėjo, kad 
Susivienijimo raštinė ir bendrai 
pati organizacija tvarkoma gerai, 
kų patvirtino ir JAV apdraudos

Atvirukai ir loi/kam popieri/ įvairiom progom.
385 Elliot Street Echo Bndge Office Parfc 
Newton Upper Falls. MA 02164 *-

□ PLEASE SEKI ME ORDERING INPORMADON
KLAUSYK
0 E S l G N S

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

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatve

Miestas-, valstija, Zip

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Llthuanla 700 Yoars” už 1$ dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė ..........   .............  ..
Numeris, gatvė__________________________________ _____
Miestas, valstija, Zip.......... .... ..........      ......

įstaigų tikrintojai.
Buvo perskaity ti Iždo globėjų 

Kristinos Austin ir Josefinos Mil- 
ler pranešimas. \ ėliau seimo 
bėgyje buvo duoti ir "Tėvy nės 
redaktoriaus J. Valaičio ir įvairių 
pastov iųjų komisijų pranešimai.

SI.A šimtmečio proga įvyko 
rašinių jaunimui tema "Susivie
nijimo atsiekimai ir reikšmė 
Amerikos lietuviams konkur-

rezultatus. Paskirtos dvi pirmo
sios premijos (po 200 dol), kurios 
atiteko Laimai Sulaity tei-Dav ir 
John Lapinskiui. o antroji pre-

ty ti pažy mint, jog jie bus at
spausdinti poseiminiame "Tė
vynės laikraščio numeryje.

Po pranešimų buvo nemaža 
diskusijų — paklausimų bei 
paaiškinimų. Diskusijose stipriai 
pasireiškė Kęstutis Miklas r* 
Nevv Yorko ir dr. Algirdas Bu
dreckis iš Bostono.

Naujos Pildomosios Tary bos 
prisaikdinimas

Ketvirtadienį — paskutiniųjų 
seimo dienų, buvo prisaikdinta 
naujoji Pildomoji Taryba, kurio-

visi kiti — perrinkti tie patvs. 
Perskaičius balsavimo rezulta
tus. Teodoras Blinstrubas atliko 
prisaikdinimo ceremonijas.

Vienoje iš jų dėkojama prez.

tose dviejose pasisakoma už Alto 
ir Balfo veiklos rėmimų.

Baigiant seimų išrinkta vieta 
kitam —63-jam seimui. Jisįvvks

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.

po trijų metų Clevelande. Už
daromųjų kalbų pasakė Povilas 
Dargis, kuris pakvietė seimo pa
baigai sugiedoti Lietuvos himnų.

Seimui pasikeisdami pirmi
ninkavo Povilas Dargis ir Alek
sandras Čaplikas, sekretoriais 
buvo Vytautas Kasniūnas, Ed
vardas Šulaitis ir Jonas Stundžia.

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.

Kiti seimo renginiai
Seimo proga įvyko eilė kitų 

renginių. Pirmadienio vakare 
Dariaus - Girėno salėje buvo de
legatų susipažinimo pobūvis. 
Čia buvo vakarienė, pasižmonė- 
jimas ir šokiai, kuriems grojo 
Ąžuolas Stelmokas. Antradienio 
vakare Raimundas Lapas Essex 
viešbutyje parodė Motuzų su
suktų filmų iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų o jaunas delegatas 
Jonas Stundžia iš Bostono apy
linkių parodė skaidrių iš prieška
rinės ir dabartinės Lietuvos, o 
taip pat ir SLA istorijos.

Trečiadienio vakare buvo iš 
kilmingas banketas Martiniąue 
salėje, Evergreėn Parke. Čia su
sirinko apie 4<M) svečių, kurie ne 
tik pavalgė, pašoko, bet taip pat 
išklausė eilę kalbų, bei solisto 
Algirdo Brazio dainavimų. Čia 
buvo pagerbtas ilgametis SLA 
pirmininkas Povilas Dargis, ku
riam įteiktas grašus dail. J. 
Daugvilos padarytas medžio dir
binys.

Tiek seimo salėje, tiek pasi
linksminimų vietose vyravo 
graži, lietuviška nuotaika, kaip 
ir tinka šimtmetį mininčiai orga
nizacijai.

DEXTER PARK PHARMACY ra! 
‘M’’ Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. 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.

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

296-4130

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.

Ed. Šulaitis

17 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

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

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

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

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.

DARBININKO SKAITYTOJAM
13 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE

13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA. ITALIJA

SKAITYTI 'J AM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumerata 1986 metam

Vardas ir pavardė

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros k daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, 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
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Apylinkės lapai
Birželio mėnesį pradėtas leisti 

žiniaraštis “Apylinkės lapai lie
pos mėnesį neišėjo dėl atostogų, 
kaip buvo skelbta iš anksto. Šiuo 
metu renkami jo prenumerato
riai. Šiuo reikalu parašyta ir iš
siųsta daugybė laiškų. Ligi šiol 
teatsiliepė 25 asmenys, kurie už
sisakė tų žiniaraštį. C) nuo prenu- 
maratorių skaičiaus priklausys to 
naujagimiio ateitis. Jei susidarys 
reikalingas prenumeratorių skai
čius tai žiniaraštis bus leidžiamas 

ONAI ŽUKAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, sūnui aktoriui Vitaliui ir jo šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

A. A.

ONAI ŽUKAUSKIENEI
mirus Lietuvoje, jos sūnui Vitaliui ir jo šeimai gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

J. P. Baįldai
L. Jankauskienė
E Bozumirskienė

PADĖKA

\TTAC7T7 PRAPUOLENIUI

Worcester, Masss., mirus, ta proga giminės, draugai 
ir pažįstami pareiškė mūšy šeimai užuojautas per laik
raščius, užprašė mišias, dalyvavo laidotuvėse ir 
padėjo kituose reikaluose.

Dabar už visa tai nuoširdžiai dėkojame.
Taip pat dėkojame parapijos kunigams ir laidotuvių 

direktoriui.
Stasys Prapuolenis
su šeima

reguliariai kits mėnesį. O jei ne, 
tai teks jo leidimų sustalnlyti jei 
prenumeratorių skaičius greitai 
nepakils, tai Apylinkės lapai” 
išeis tik rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesiais. Tolimesniems jo nu
meriams nebus lėšų. Ligšioli
nius prenumeratorius sudaro 
maždaug lygiomis vyresniosios, 
viduriniosios ir jaunosios kartos 
atstovai. “Apylinkės lapų" me
tinė prenumerata— 11 dol. Pre
numeratų. aukos ir visa kita 
medžiaga siunčiama adresu: 
Apylinkės lapai, P.O. Box 1081. 
W rentham, MA. 02093.

Mirties aukos

vių eiles. Štai birželio 19 S o. 
Bostone mirė Paulina Kalvai-

H . E. Andruska 

tienė, ilgametė Bostono A ukš- 
tesniosios lituanistinės mokyklos 
mokytoja ir uoli skautų veikėja. 
Liepos 12 Lowellyje mirt* Bruno 
Griauzdė, Aleksandro Griauz
dės brolis. Liepos 23 Dorcheste- 
r\ je mirė Kazys Šimėnas, kuris 
reiškėsi Amerikos Lietuvių na
rvinis sietus skyriaus, LB Bosto
no apylinkės, KKV - s-gos Ra
movės skyriaus, Š aulių ir Balio 
veikloje, o taip pat rėmė lietuvių 
skautus.

Lietuvis — kandidatas 
j Bostono burmistro vietų

Juozas (atsparas iš So. Bosto
no yra vienintelis lietuvis, kuris 
dalyvauja Bostono politiniame 
gyvenime. Jau antram terminui 
jis yra išrinktas nariu Bostono 
mokyklų komitete, kuriame gy
vai reiškiasi, dažnai patekdamas 
j televizijų. Dabar jis jau apsi
sprendė būti kandidatu į Bosto
no miesto burmistro vietų. Taigi, 
ateinančiuose rinkimuose jam 
teks susigrumti su dabartiniu 
burmistru Raymond Flynn, ku
ris neabejotinai bus kandidatas 
a n t r a m terminui. Liepos 20 
dienraštis The Boston Globė 
skyriuje Focus paskelbė platų 
straipsnį apie Juozų Casperų. 
įsidėdamas jo nuotraukų ir nuro
dydamas eilę jo būdo bei veiklos 
savybių savotiškoje šviesoje. 
Nors tas straipsnis vietomis 

MIRĖ ARCH. A. GUDELIS

Liepos 8 po sunkos ligos mirė 
architektas Algis Gudelis. 51 
metų, gyvenęs su šeima \Vykofi. 
N. J. Palaidotas liepos 11 iš Sv. 
Kazimiero bažnyčios Patersone, 
N. J., Cypress Hills kapinėse, 
Brooklyne. Nuliūdime liko žmo
na Rūta Žukaitė - Gudelienė, sū
nus Marius ir dukra Lina.

Velionis buvo gimęs 1935 
gruodžio 12 Lietuvoje. Karo 
metu su tėvais pasitraukė į \ (>- 
kietijų. iš ten atvyko į Amerikų, 
apsigyveno Brooklyne. Jo tėvas 
pasižymėjoe kaip geras ir išra
dingas meistras — stalius. ,

Algis architektūros studijas 
baigė Rensselear Polytechnic in
stitute Troy. N.Y. Baigė 1960m. 
Paskui dvejus metus tarnavo 
Amerikos kariuomenėje, kariuo
menės ryšių dalinyje Alaskoje.

Iš kariuomenės grįžęs dirbo 
įvairiose architektūros bendro
vėse. atliko įvairius užsakymus, 
suplanavo ir pravedė statybas. 
Nuo 1983 metų buvo vyriausias 
architektas ir darbų vadovas 
Schumacher and Forelle. Ine., 
statybo bendrovėje ir dirlxi 
Great Neck. N.Y. Buvo vedęs

prašovė pro šalį, liet vistiek jis 
sudarė Juoizui Casperui plačių 
reklamų. Jame nurodyta, k a d 
Juozas (3asper sėkmingai veda 
laidotuvių namus, dalyvauja lie
tuviškame gyvenime, lanko lie
tuvių parengimus, daugelį metų 
buvo išrenkamas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos di
rektoriumi.

Amerikos laisvės ir 
Sovietų S-gos vergija

Brocktone leidžiamas dienraš
tis “Enterjiri.se skyriuje “laiš
kai redaktoriui" paskelliė Lais
vės Varpo angliškosios dalies tal
kininkės Birutės Duobaitės - Sil- 
via rašinį “Salote to America, the 
lieautiful”. Tai tas pats rašinys, 
kuris buvo perduotas Laisvės 
Varpo liepos 6 d. programoje, 
minint JAV nepriklausomybės 
šventę. Tame rašinyje labai taik
liai vaizdžiai ir įtikinančiai iške
liamas skirtumas tarp JAV 
laisvės ir Sovietų S-gos vergijos, 
užkartos taip pat Lietuvai. To 
rašinio paskelbimas — tai dar 
vienas įrodymas, kad įvairiomis 
progomis galima pakliūti į ame
rikiečių spaudų lietuviškais rei
kalais, tik reikia, kad būtų kam 
tuo rūpintis. Laisvės varpas 
stengiasi tuo reikalu išnaudoti 
kiekvienų progų.

Bostoniškiai Lietuvių Fonde
Bostono ir apylinkės lietruviai 

Architektas Algis Gudelis

Rūtų Žukaitę, kurios motina 
Aleksandra Žukauskienė gyvena 
VVoodhavene, N. Y. Dar tebėra 
gyva ir velionio architekto moti
na ir gyvena sūnaus namuose.

Velionis susirgo staiga. 
Gegužės mėnesį jam buvo pada
ryta operacija. Po to visų laikų 
liga blogėjo ir didėjo.

savo įnašais jungiasi į Lietuvių 
Fondų, kaip finansinę instituci
jų, kurioje jie išlieka gyvi net po 
mirties, nes to fondo pagrindinio 
kapitalo nuošimčiais remiama ir 
ugdoma lietuvyliė. Gegužės ir 
birželio mėnesiais Lietuvių Fon
das gavo iš Felikso ir Marijos 
Mandeikių iš Cape (aido testą 
mentinį palikimų 20,(MX) dol. su
moje. Valterio Beržinsko iš Cape 
Codoį našų 1,000 dol. sumoje 
mirusios žmonos Otilijos atmini
mui, Juozo ir Anelės Januškevi
čių Cap-e (aido įnašu 200 dol. 
sumoje, Jadvygos Širvinskaitės 
iš Brocktono, Julijos Leščin
skienės iš Dorchesterio ir Elž
bietos Ribokienės iš Brocktono 
įnašus po 1(X) dol.. iš viso, 
21,500 dol. Lietuvių Fondo įga
liotiniais yra Bostone — Petras 
Viščinis, o Cape ('ode — dr. 
Eduardas Jansonas. Jie ne tik 
pririima įnašus, bet taip pat pa
deda sutvarkyti kitus reikalus, 
kurie įeina į Lietuvių Fondo 
veiklų.

Dariaus - Girėno skrydžio 
simbolika

Kasmet minėdamas Dariaus ir 
Girėno skrydžio per Atlantu su
kaktį. Laisvės Varpas vis iškelia 
naujus to skrydžio aspektus. Šie
met liepos 6 d. programoje buvo 

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrų, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

kreipiamas klausytojų dėmesys į 
Dariaus - Girėno skrydžio ir jų 
palikto testamento simbolikų. 
Programos vedėjas Petras Višči
nis savo kalboje pabrėžė, kad 
tiek tragiškas skrydis, tiek palik
tas testamentas sudaro raginimų 
lietuviams atlikti tuos uždavi
nius, kurie kiekvienu pietų išky
la prieš lietuvių tautų. Šiandien 
nėra reikalo organizuoti tokį 
skrydį per Atlantu, kokiu prieš 
53-jus metus Darius-Girėnas 
iškėlė aukštai Lietuvos vardų pa
saulio akyse, liet yra kitų uždavi
nių, kuriuos būtina atlikti Lietu
vos labui. Tai tikroji Dariaus - 
Girėno skrydžio ir testamento 
simlxilika.

RENGINIAI

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. Taf bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės Varpo renginys.

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

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

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

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

BnnK-BV-mnii 

Postugepoid both umys 
Fost, tonuenent,priuate, soffe,free! 
Thm-siuhat BnnKinG BVinnRis^*: " /•' 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- - <
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlnga Į<7

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti | ban- ’’ 
M |uo« atsiimti, tai gallto atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavps, bankas tuoj p 
traukis sumą Į sąskaitą. Prisideda ir užtikrink

mes, kad Jūsų pinigai P*fno eukščlauslua
i procentus, /
č ESBr leidžlsmus įstatymų. » 

DM lengvo taupymo bū- . •
do per paštą skambinkit Mr. **' 

Oonahue 268-2500 ĮFj 
arba rašykit paduotais sdresais. "

-.m sua&npK

Šių mėty birželio mėn. 11 po sunkios ligos mirė 
mūšy mylimas Vyras. Tėvas ir Senelis

A.A.
DR. ANTANAS V. SNIEŠKA

Nuoširdžiai dėkojame mūšy mielam vysk. P. Bal
takiui, OFM, už atlaikytas mišias užsienyje, mūsų 
senam bičiuliui klebonui kun. Jonui Pakalniškiui už 
ligonio lankymą namuose, maldas šermeninėje.

Dėkojame gerbiamiems kunigams, atlaikiusiems 
Mišias ir palydėjusiems Velionį j paskutinę poilsio 
vietą.

Ačiū Tėvams pranciškonams už užuojautas.
Didelis ačiū mielam draugui inž. V. Alksniniu! už 

giedojimą Mišių metu.
Mūsų gili padėka visiems, visiems draugams, 

pažįstamiems ir pacientams, lankiusiems Velionį jo 
ligos metu, taip gausiai atsilankiusiems į paskutinį 
atsisveikinimą, į bažnyčią ir palydėjusiems Velionį į 
kapus, išreiškusiems mūšy Brangiausiam taip daug 
meilės ir paguodos.

Dėkojame už užprašytas Mišias, Darbininko laik
raščiui už informaciją ir visus skelbimus, Laisvės 
Žiburio radijui už informacijos skelbimą.

Dėkojame už gėles, aukas Kultūros Židiniui, 
Tautos Fondui ir American Cancer Society.

Dėkojame už mums pareikštas užuojautas 
žodžiu, raštu mūšy sunkiose dienose.

Dideliame liūdesy likę:

žmona Janina Snieškienė
sūnūs Kazimieras ir Vytautus 
jų šeimos ir giminės

A.A.
PRANUI SALPUKUI,

buvusiam Great Necko lietuvių vyrų choro nariui, 
mirus, sūnui Agiui ir šeimai, sesutei Juozei Cipllc- 
kienei gilią užuojautą reiškia

Eufemija Cibienė ir 
Vaclovas Butkys

Brangiai Žmonai, Motinai ir Močiutei
A.A.

MONIKAI DULIENEI
mirus, vyrą Kazj, visą šeimą ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Kibirkščiai ir
Vilgaliai

A.A.
ADUI AIDUKUI 

mirus, žmoną Juzę, Antaną Aiduką su šeima Ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu liūdime.

Liusė ir Stasys Mikniai, 
Angelė ir Laima su šeima, 
Kristina Senulienė, 
Sigutė ir Mindaugas.

>

ALFRtO W ARCMtSALD WStOENT

South Boston / 
Savings Bank v

'ALUMS TH[ L£AD£P"

‘Arpber HoHdays”
1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 16
Liepos 21
Rugpjūčio 14

— 1731.00
— $1348.00

— 1555.00

Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1 
Gruodžio 26

— 1866.00
— 1421.00
- 1538.00
- 1476.00

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

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

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

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIUNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and are subject to 
changes.

%25e2%2580%259cEnterjiri.se
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Brooklyn, N.Y. 11207

Redakclja..... .(718) 827-1352
Administr........... (718) 827-1351NEW (atkelta iš 5 psl.)

BAIGĖ AUKŠTESNIĄJĄ MOKYKLĄ

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235*5962 
Vyskupas ... (718) 827*7932 
Salė (kor.)..... (718) 827*9645 
Salės adm. ... .(718) 235-8386

klausos (šv. Florijono, šv. Izido
riaus artojo) jau nebėra, ir Kul- 
pavičius daro tik minėtus siuže
tus: rūpintojėlius, Aušros Vartų 
Marijos koplytėles, įvairius kry
žius, Sv. Kazimiero jubiliejiniais 
metais pamėgo ir šv. Kazimiero 
statulėlį*.

1944 su karo audrų banga pa
sitraukė iš Lietuvos į Vokietijų, 
pokario metais gyveno Eich- 
staetto stovykloje, mokytojavo 
lietuvių gimnazijoje, vadovavo 
"Tautodailės” grupei, kuri dirbo 
visokius rankdadrbius.

Prel. Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoje, yra atvykęs atostogų 
pas savo mamytę ir seserį Nijolę 
Baltrulionienę, kurie gyvena Ja- 
maica. N.Y.

Apreiškimo parapijos b a ž- 
nyčioje rugpjūčio 3, sekmadienį, 
buvo iškilmingos pamaldos 
Sumų koncelebravo net 5 kuni
gai: prel. Algimantas Bartkus, 
prel. Kazimieras Dobrovolskis, 
kun. kleb. Jonas Pakalniškis, 
kun. Antanas Račkauskas, kun. 
\ ytautas Pikturna.

Tautos sukilimo 45 metų su
kaktis bus paminėta rugsėjo 28 
Kultūros Židinyje. Kalbės 1941 
metų sukilimo aktyvūs daly viai: 
dr. Adolfas Darnusis ir pulk. J. 
Vėbra. Meninę programos dalį 
atliks Perkūno choras ir Nevv 
Yorko tautinu šokių ansamblis 
Tryptinis, vadovaujamas Jadvv- 
gos Matulaitienės.

Apreiškimo parapijos pikni
kas buvo rugpjūčio 3 tradicinia
me Plattdeutsche Parke. Atsi
lankė apie 2(X) žmonių. Buvo 
puikus oras, gera nuotaika, gera 
šokių muzika. Grojo brolių Ke- 
zių orkestras. Daug gyvumo 
įnešė įvairūs žaidimai, kuriuos 
pravedė vargonininkas Viktoras 
Ralys. Spalvingai praėjo ir visi 

' laimėjimų traukimai. Viskas 
baigėsi apie 9 v.v.

Maironio lituanistinė moky k
la naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 6. šeštadienį. įprastinėje 
vietoje. Holy (Shild Jesus parapi
jos mokykloje, kuri yra 111 St. 
ir 85 Rd. kampas. Richmond 
Hill. \ isi vaikai laukiami, visi 
tėvai prašomi leisti savo v aikus į 
š i ų aukšto lygio lituanistinę 
Maironio vardo mokvklų.

A. a. Onai Žukauskienei mi
rus Lietuvoje, vietoje užuojautų 
spaudoje jos sūnui aktoriui \ ita- 
liui Žukauskui ir jo šeimai Iza
belė Kumpikienė ir jos dukra dr. 
Giedrė Kumpikaitė skiria 50dol. 
aukų Kultūros Židiniui.

Iš Floridos atvyko 
Krulikienė, Madas ir
Balsiai pasisvečiuoti pas 
vaikus, taip pat lanko ir savo 
bičiulius. Anksčiau jie yra gy-

Aldona
Albina

savo

Janina Gerdvilienė. gyvenan
ti St. Petersburg Beacb. Fla., 
buvo atvykusi aplankyti savo 
dukros Molėtos. Ta pačia proga 
aplankė eilę bičiulių. į Floridų

Mirus a.a. Onai Žukauskienei 
Lietuvoje, v ietoje užuojautos 
spaudoje jos sūnui Vitaliui

Židiniui 
Kultūros 
už aukų

kūrvbos

Didelio gyvenimo nuotrupos
Sukakatuvininkas Vladas Kul- 

pavičius gimė 1896 liepos 16 
Raukštonių kaime Šimonių vals
čiuje. Panevėžio apskrityje. Šei
moje buvo 4 vaikai. Jis buvo vy 
riausias. Lietuviškai skaityti iš
moko prie ratelio, baigė Šimonių 
dviklasę mokyklų. Išlaikęs 4 kla
sių egzaminus, buvo gavęs sti
pendijų ir toliau mokėsi Rusijo
je. Pirmojo Pasaulinio karo metu 
buvo mobilizuotas; baigęs karo 
moky klų, buvo karininku, pulko 
vado adjutantu.

į Ameriką atvyko 1949 ir apsi
gyveno Br<x>klyne. Čia dirbo 
Balfo centrinėje įstaigoje. į pen
siją išėjo 1962 metais. Tada dar 
labiau atsidėjo savo drožinėji
mams. Tada jis padarė eilę lietu
viškų kanklių, kurios turi gražų 
toną. Tos kanklės papuoštos lie
tuviškais ornamentais. Į Floridą 
išsikėlė 1974 metais.

-o-

R.I - Ten nuo rudens pradės stu
dijuoti pritaikomąjį meną.
Ji yra dukra Nijolės ir dr. Jono 

l’lėnų- Nijolė Ulėnienė yra pia
nistė, muzikos mokytoja, taip 
pat mokytojauja ir Maironio šeš
tadieninėje mokykloje, kur iš 
vailcų yra sudariusį mokyklos 
chorelį. Dr. Jonas Ulėnas yra 
inžinierius, kompiuterių spec
ialistas. Jo dėka Lietuvių Reli-

Ji yra priimta į Rhode Island ?>r»eje Šalpoje įtaisytas kompiu- 
School of Design, Providence,

Vaiva Vakarė Ulėnaitė šiemet 
liaigė Half Hollow Hills aukštes
niųjų mokyklų (HS) su labai ge
rais pažymiais. Per trejus metus 
pasižymėjo meno srityje ir už tai 
gavo aukso medalį. Jos meno 
darliai buvo išstatyti įvairiose 
moky klose ir Dix Hills bibliote
koje. Ji buvo pagrindinė dekora- 
torė “senioro” klasės palaidi
nukės emblemos ir kita.

Į Lietuvą grįžo 1918, savano
riu stojo į Lietuvos kariuomenę. 
1920 jau buvo paskirtas Baisioga- 
los pradžios mokyklos mokytoju 
— vedėju. Tais metais jis ir vedė 
Albinų Malinauskaitę. 1932 iš
rinktas Šėtos viršaičiu. Juo buvo 
iki 1939, vėliau tarnavo Kėdai
nių apskrities valdyboje.

Baisiogaloje jo mokiniais buvo 
rašytojas Jurgis Jankus, poetas 
agronomas Balys Gaidžiūnas, 
Nevv Yorke gyvenąs visuomeni
ninkas Vincas Padvarietis.

Prel. Jonas Scharnus. Rut- 
herford. N.J., atsilygindamas už 
metinę Darbininko prenumera
tų, spaudos reikalam stiprinti at
siuntė 70 dol. Labai ačiū už 
mūsų spaudos palaikymą

S. Sergelienė. Weston, Ont 
Kanadoje, nors ir labai neregu
liariai gaudama Darbininką dėl 
pašto blogo patarnavimo, atsiųs
dama Darbininko metinę prenu
meratą. pridėjo dar 100 dolerių 
Dosniai spaudos rėmėjai nuošir
džiai dėkojame.

B. ir A. Reventai. Gulfport. 
Fla., nors abu rimtai sirgnėja. 
bet nepamiršta spaudos reikalų. 
Paskutiniu laiku Darbininkui pa
gerinti atsiuntė 50 dol. Gerada
riam nuoširdus ačiū.

J. Žukas, Pt. Waslūngton. 
N.Y.. su metine Darbininko 
prenumerata atsiuntė ir 40 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū.

vas Janusai Kultūros 
skiria 100 dol. aukų. 
Židinio administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Pauliaus Jurkaus
šventė rengiama rugsėjo 13 - 14 
Kultūros Židinyje. Ta proga bus 
jo tapyos darbų apžvalginė paro
da. bus išstatyti ir jo piešti kny gų 
viršeliai. Taip pat bus ir jo naujos 
knygos Kai Vilniaus liepos 
žy di sutikimas. J šventę atvyks
ta poetas Bernardas Brazdžionis, 
kuris kalbės apie P. Jurkaus kū
rybą. Šventę rengia specialus 
komitestas. kuriam- pirminin
kauja Romas Kezys.

Prel. Kazimieras Dobrovols
kis. lietuv iškos Šv. Kazimiero 
kolegijos ūkio administratorius 
prie Romos, pereitą savaitę atvy
ko į Nevv Yorką ir sustojo Man- 
battane. Rugpjūčio 3 jis daly va
vo pamaldose Apreiškimo para
pijos bažnyčioje, kur 5 kunigai 
koncelebravo mišias. Po mišių 
klebonijoje buvo vaišės ir buvo 
prisiminta parel. K. Dobrovols
kio 50 metų kunigystės sukaktis. 
J kunigus jis įšventintas 1936 
birželio 11. Kunigystės 50 metų 
sukakties proga popiežius jį 
pakėlė į tikrus prelatus, iki tol 
jis buvo Msgr. Prel. K. Dobro
volskis Amerikoje pabus kurį 
laiką. \\ aterbury jis turi savo se
serį. pas ją ir vy ksta atostogauti.

Apreiškimo parapijos remon
to—atnaujinimo fondas nuolat 

auga. Rugpjūčio 1 fondas jau tu
rėjo per 77,000 dol. Bažnyčios 
atnaujinimo — remonto darbai 
vykdomi visu tempu.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Išnuomojamas mažas kamba
rys su baldais VVoodhavene, prie 
parko, skambinti po 5 v. p.p. 718 
847 - 7.306.

Nemokamai duodamas 5 
kambarių butas gražiame Flem- 
ingtono. N.J., miestely, netoli 
Nevv Yorko. moteriai arba vyres
nio amžiaus porai už sveikos v y - 
resnio amžiaus moters ir namo 
priežiūrų. D ė 1 smulkmenų 
skambinti Danai Svetakienei 
dienos metu 718 642 - 2I(X). o 
vakare 718 779 - 4464.

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
ministracijų — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

“Bridges”, Lithuanian-Amer- 
ican Nevvs Journal, birželio nr. 
6 išėjo iš spaudos. Šiame nume
ryje duodama ištrauka J. Javio 
knvgos, pasikalbėjimas su N. 
Nelsiene. Balio Sruogos ir vysk. 
M. Valančiaus vertimų ištrau
kos. A. Čižausko Lietuvos istori
jos tęsinys. Laikraštį redaguoja 
Demie Jonaitis, administruoja 
kun. P. Ramūnas, OFM, ir E.

Ieškoma pirkti nepriklauso
mos Lietuvos banknotų, mone
tų. akcijų, žy minių ženklų, pašto 
ženklų, čekių, vekselių, nekilno
jamo turto aktų ir kitų verty bių 
dokumentų. Turintieji ir norin- 
tiejo parduoti prašomi rašyti nu
rodant objektų ir kainų šiuo adre
su: Edas A. Babušis, Babušis, 
Sydor 6c Senescy. Arcbitects, 
750 8th Avė., 602-B, Nevv York. 
N.Y. 100.36. Tel. 212302-1870.

Jonas Juodis, mokestinių for
mų pildytojas. draudimo broke
ris, gy venęs 10 metų su viršum 
Germantovvn, 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 VV. Sey- 
meria Dr., Beverly Hills, Fla. 
32665.

Palinkėjome sukaktuvininkui 
kuo geriausios sveikatos, sėkmės 
kūrybiniame medžio drožimo 
darbe. Palinkėjome ir jo žmonai 
Albinai kuo geriausios sveikatos. 
Kai ten sėdėjome prie stalo, ne
toliese ant sienos kabėjo įrėmin
tas raštas, kad jie esu seniausiai 
vedusių porų. Jie susituokė prieš 
66 metus.

Abu ir išlydėjo į karštų saulėtų 
kiemelį, kur pilna žydinčių 
gėlių, kur gy vatvorės gražiai ap
karpytos. Ir čia žy di gyvenimas. 
Liepė pasveikinti visus Nevv 
Yorko lietuvius. Jiedu mosavo 
rankom, kai mašina ritosi iš kie
mo.

Sukaktuvininko tėvas gy veno 
105 metus. Ir jam palinkėjome 
būti darbingu ir gyventi dar 
daug daug metų, peržengti net 
šimto metų sukaktį, (p.j.)

NAUJA RELIGINĖ KNYGA
Leidykla “Krikščionis gyve

nime išleido naujų veikalų — 
"Raktiniai klausimai apie Kristų 
— Naujojo Testamento atsaky
mai”. Kny gos autorius Joseph A. 
Fitzmayer, SJ, iš anglų kalbos 
vertė Jurgis Strazdas, kalbų tikri
no Petras Balčiūnas, tituliniame 
puslapyje Rūpintojėlį nupiešė 
Paulius Jurkus. Išleidimo ir kny
gos sutvarkymo reikalais daug 
rūpinosi prof. kun. Antanas 
Rubšys. Išleista kun. Jono Kri
vicko lėšomis, spaudos darbus 
atliko N. Pr. Marijos seserys 
Putname. 199 puslapiai, įrišta į 
kietus viršelius. Kny gos kaina 6 
dol. Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoje.

PAMINĖTAS DARIAUS 
IR GIRĖNO ŽYGIS

Dariaus ir Girėno skridimas 
per Atlantą ir tragiškas jų žuvi
mas Vokietijoje buvo paminėtas 
liepos 19. šeštadienį. 3 v. popiet 
prie lakūnų paminklo Lituanica 
Sguare. Union Avė., Brookly ne.

Jau eilė metų, kaip minėjimų 
rengia paminklo statymo komi
tetas ir Darbininkų Draugijos 7 
kuopa. Ir statymo komitetui ir 
septintai kuopai pirmininkauja 
Bronė Spūdienė. Ji ir pasirūpin
davo visa*prograinų. Jai talkinda
vo Jonas Valaitis, kuris dažniau
siai ir pravesdavo programas.

Šiemet abu. ir Bronė 
Spūdienė ir Jonas Valaitis susir- 

bet minėjimas jau buvo sugO.

AUTOBUSAS J 
PENNSYLVANUOS 
LIETUVIŲ DIENĄ

Pennsylvanijos lietuvių diena 
šiemet įvyksta rugpjūčio 17, sek
madienį. Rocky* Glen parke — 
Moosic. Pa. Autobusas iš Kultū
ros Židinio kiemo išvyksta rug
pjūčio 17 d 8 v.r., sustoja ties 
Shalins Funeral Home Woodha- 
vene.

Kaina su įėjimu į piknikų — 
20 dol. Teirautis pas Marytę Sa- 
linskienę, tel. 718 296 - 2244 
arba. Darbininko administraci
joje. tel. 718 827 - 1351.

A. Rapalavičius iš Sarasota, 
Fla., spaudos palaikymui paau
kojo 100 dol. Dosniam gerada
riui nuoširdžiai dėkojame.

A. a. dr. Antanui Šnieškai, 
brangiam mūsų draugui, mirus, 
reiškiame užuojautų velionio šei
mai ir skiriame aukų: Maironio 
lituanistinei mokyklai 100 dol., 
Darbininko laikraščiui 50 dol. 
— Dr. Viktorija O. Bemier ir 
dukra Aina.

Juozo Audėno knyga “Lietu
vos valstiečiai liaudininkai” iš
spausdinta pranciškonų spaustu
vėje Brooklyne. įrišta į kietus 
viršelius, turi 307 psl., iliustruo
ta. Knygų redagavo D. Dundu
lis, kalbų taisė L. Žitkevičius. 
Autorius yra miręs 1982 spalio 
10 d. Knygos redagavimų ir tvar
kymų buvo pradėjęs pats velio
nis. Išleidimu rūpinosi velionio 
žmona Olga, duktė Daiva Audė- 
naitė - Banaitienė ir žentas Sigi
tas Banaitis. Knyga pasirodė lie
pos mėnesio pradžioje.

teris su lietuviškais rašmenimis. 
Jįj dukra Vaiva taip pat yra bai
gusi Maironio lituanistinę mo- 
liyklų, skambina pianinu, reiš
kiasi lietuvių skautų organizaci-

Vaiva Vakarė Ulėnaitė, 
baigusi aukštesniąją
mokyklą, pradeda studijuoti 
pritaikomąjį meną.

CLIFTON, N.J.

Džiugi šeimos šventė

tvarkytas. Jam vadovavo Lilija 
Šateikienė. Invokacijų sukalbėjo 
Apreiškimo parapijos vikaras 
kun. Danielius Staniškis. Pirma
sis kalbėjo dr. Jonas Lenktaitis. 
Jis prisiminė, kaip Darius atvyko 
iš Amerikos ir tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, kų jis veikė avia
cijoje. Jis kalbėjo lietuviškai. An
gliškai ta proga kalbas pasakė ad
vokatas Stepas Briedis ir Helen 
Kull>er. Lietuviškai dar kalbėjo 
Jurgis Zabelskis.

Tų dienų oras pasitaikė karštas 
ir gana tvankus, lx*t vistiek žmo
nių susirinko apie .50.

Kaip žinome. Dariaus ir Girė
no paminklas yra jau tokiame 
kvartale, kur daugiausia gyvena 
portorikiečiai. Tai prieš kiekvie
nų minėjimų reikia gerai aptvar
kyti visų aplinkų. Šiemet tų 
aplinkų sutvarkė ir išvalė Marytė 
Vasilka ir Charlis Martin. Ren
gėjai jiem už tai dėkoja.

Paprastai po minėjimo pirmi
ninkė savo namuose surengdavo 
vaišes. Šiemet tų vaišių nebuvo, 
nes pirmininkė sirgo.

Lietuvaitė norėtų įsigyti lie
tuviškų tautiškų kostiumų (dydis 
16). Negalint parduoti kostiu
mo, būtų gera gauti besnt for
mas. Kreiptis: Pat Marchulo- 
nes, 10000 Alkire St., Arvada, 
CO 80005.

Besibaigiant pavasariui, dažna 
šeima susilaukia eilę metų puo
selėto džiaugsmo, jų vaikų 
mokslo baigimo. Tokį nekasdie
ninį džiaugsmų patyrė ir čia gy
venantieji Ema ir Antanas Gra
žuliai, jų vienaturtei dukrai Ritai 
užbaigus pirmąjį jos studijij eta
pų ir birželio 1 įsigijus Fairleigh 
Dickinson universitete biologi
jos mokslų bakalaureatų. Rita yra 
pasiryžus studijuoti toliau ir pa
siekti dantų gydymo mokslų 
doktoratų ir yra jau priimta j 
New Jersey medicinos ir odonto
logijos universitetų.

1982 m. užbaigusi aukštesnių- 
jų mokyklų Cliftone, Rita buvo 
priimta į Fairleigh Dickinson 
universitetų, kur studijavo biolo
gijos mokslus. Studijuodama ji 
priklausė prie universiteto radi
jo stoties, biologijos ir jūrų bio
logijos draugijų valdybų ir visų 
laikų buvo dekano pasižymėju
siųjų studentų sąrašuose.

Reikia pabrėžti, kad Rita nie
kada nebuvo nutrūkusi ir nuo 
lietuviško gyvenimo. Ji baigė li
tuanistinę dr. Vinco Kudirkos 
mokyklų Elizabethe, priklausė 
prie čia veikiančios lietuvių 
skaučių draugovės, o nuo aukš
tesniosios mokyklos lankymo 
pradžios ir prie LB apygardos 
globojamos tautinių šokių 
grupės “Liepsna". Be to, Ritų 
kasmet galėdavai sutikti tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
N.J. gubernatoriui pasirašant 
Vasario 16 šventės proga prokla
macijų ar atstovaujant lietuviam 
kasmet čia rengiamuose etninių 
grupių festivaliuose Liberty Sta
te Park.

Ji visų laikų buvo rūpestinga 
tautinių šokių pamokų lankytoja 
ir šoko ne tik lietuvių tautinių 
šokių šventėse. bet dalyvavo ir 
visuose kituose grupės pasirody 
inuose lietuvių, amerikiečių ar 
kitų tautybių ruošiamuose rengi
niuose.

Rita taip pat priklauso ir prie 
Lietuvos vyčių 29 kuopos Ne« 
arke ir uoliai talkina visuose šios 
kuopos darbuose.

Šia švente pasidžiaugti birže
lio 21 į šeimos sodybų buvo su
kviesta nemažas Ritos artime-

Rita Gražulytė, baigusi
Fairleigh Dickinson
mokyklą.

sniųjų draugių ir draugų ir jos 
tėvelių artimųjų būrys. Prie iš
taigiai paruoštų valgių ir įvairių 
ggėrimų buvo praleista keletas 
malonių valandų, kurių metu Ri
tai buvo palinkėta pasiekti jos 
užsibrėžtų tikslų — įsigyti odon
tologijos mokslų doktoratų.

K J.
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