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Izraelis buvo paprašęs J.T. 
leisti jo atstovam patikrinti visas 
J.T. laikomas karo nusikaltėlių 
bylas, bet, J.T. paaiškinus, kad 
J.T. narys gali susipažinti tik su 
konkretaus asmens byla, Izraelis 
nutarė paruošti kelių šimtų karo 
nusikaltimais įtariamų asmenų 
sąrašą ir prašyti leidimo susi
pažinti su jų bylom. Karo nusi
kaltimais kaltinamųjų asmenų 
sąrašų turi kiekvienas Karo nusi
kaltimam tirti komisijos narys, o 
tų komisijų sudarė: Australija, 
Belgija, Britanija, Kanada, Kini
ja, Čekoslovakija, Prancūzija, 
Graikija, Indija, Luksemburgas, 
Olandija, N. Zelandija, Norvegi
ja, Lenkija, Pietų Afrika ir JAV.

Po kelias dienas trukusių kovų 
Sov. S-gos ir afganų kariam pa
vyko užimti Afganistano partiza
nų Zha\var bazę prie sienos su 
Pakistanu, kur požeminiuose 
sandėliuose buvo laikomas tur
tas, ginklai, taisymo dirbtuvės, 
ligoninės ir kt., bet netrukus

Tada buvo, o gal ir tebėra, 
toks įsakymas, kad devynias 
dešimtąsias duoto sklypo skiria
ma gyvuliams ganyti ir tik vienų 
dešimtųjų dalį kolūkietis gali 
nusipjauti žiemai šienui. Žmonės 
darydavo priešingai — vienų 
dešimtųjų nuganydavo, o devy
nias dešimtųsias nusipjaudavo 
žiemai. Taigi, visi buvo kalti.

Valdžia tai žinojo ir grasino: 
“Kas šiokių dienų eis į talkų 
prie bažnyčios, to šieno atsarga 
bus patikrinta. Jei bus rasta 
daugiau, bus atimtas visas šie
nas”. Todėl žmonės į talkų ėjo 
ne šiokiomis dienomis, bet šven
tėse. Kai reikėjo stogas apkalti 
grebėstais, po pamaldų ant sto
go žmonių buvo pilna, lyg bičių 
prie medaus!

Pagaliau pasibaigė taip: baž
nyčios stogas jau buvo atstaty
tas, bokšto medinis supuvęs kry
žius pakeistas geležiniu, pakeisti 
arba naujai perdėti geležiniai 
kryžiai šventoriaus Kryžiaus 
Kelio stotelėse, o iškilminguose 
varpuose nudegusio kryžiaus

vietoje jau buvo geležinis kry
žius. Beliko vartuose įmontuoti 
du papuošalus, geležinius, gana 
originalius. Pasiliko įmontuoti 
todėl, kad tas, kas juos gamino, 
pavėlavo padaryti.

Skardžius Guoba vis žadėjo 
ir vis delsė. Pagaliau atvyko su 
sūnum, pasidarė stalažėlį, nuėmė 
vartų stogelį ir buvo beprade- 
dųs įmontuoti papuošalus, kurie 
turėjo būti iš abiejų kryžiaus 
pusių (jis ten dabar ir yra), 
kai į šventorių prisistato du vy
rai ir sako: “Aš — Kupiš
kio rajono architektas, o 
šis iš Vilniaus, iš pamink - 
lų apsaugos komiteto. Kokia teise 
vyksta šis remontas? Turit lei
dimų?”

Atsakiau, kad turim bendrų 
leidimų. Architektas rūsčiai 
tarė: “Tuojau baikite darbų, re- 
moųtuoti negalima”. Kaip galėtų 
meluoti toks inteligentas - ar
chitektas — aukštas pareigū
nas?! Aš patikėjau. Paprašiau 
skardžių Guobų viskų sutvarkyti 
kaip buvę ir remonto nebeda

ryti.
Po visko mane išvarė iš Pa- 

lėvanės, buvo atėmę leidimų eiti 
kunigo pareigas. Po kurio laiko 
apžiūrėti Palėvenės atvyko pats 
paminklų apsaugos komiteto 
jaunas žmogus. Gerb. kun. 
Jonas Uogintas, naujasis 
klebonas, ir sako: “Jūsų 
įstaiga tada ir tada buvo atsiun
tusi žmogų. Jis buvo atėjęs su 
rajono architektu, kuris tuomet 
uždraudė baigti nedidelį švento
riaus vartų remontų!”

Svečias pagalvojęs atsakė: 
“Ne. Tokiu laiku mes jokio žmo
gaus nebuvome atsiuntę!” Taigi 
Kupiškio rajono oficialus žmo
gus negarbingai melavo! Mat, 
šnipeliai buvo pranešę rajonui 
apie vartų remontą ir rajono 
vadovai atsiuntė savo architek
tų melu sutrukdyti darbų.

Darbų baigė kun. J. Uogintas, 
naujasis Palėvenės klebonas. 
Netrukus iš pareigų buvo atleis
tas. Aščiagalietis, žmonės pasa
kojo, kad už spekuliacijų kepyk
los miltais, o pirmininkas Pa
plauskas jau miręs.

partizanai įsibrovėlius vėl išvijo.
Prezidentas Reagan paragino 

ir arabų valstybes įsijungti į kovą 
prieš teroristus, nes JAV neko
voja prieš arabus, o tik prieš te
roristus globojantį Qaddafi.

Izraelio armijos ats. generolas 
Avraham Bar-Am. JAV apkaltin
tas bandymu parduoti Iranui 
ginklų, turi Izraelio vyriau
sybės įgaliojimą verstis ginklų 
preky ba ir pasirašyti sutartis.

Savo veikla besigarsindama. 
OSI pasiūlė Teisingumo sekre
toriui uždrausti buv. J T. gen. 
sekretoriui Kurt \Valdheim dėl 
jo įsivėlimo į nacių kariuomenės 
veiksmus prieš Jugoslavijos par
tizanus ir Graikijos žvdus atvykti 
i JAV.

Čilės opozicinės partijos, ne- 
pajėgdamos priversti krašto pre- 
zidentlą Augusto Pinoachet 
pradėti pasitarimus demokratijai 
krašte atstatyti, grasina susijung
ti su marksistinėm partijom ir 
komunistais.

JAV painformavo Australiją ir 
N. Zelandiją, kad jos numato for
maliai panaikinti ANZUS -gyni
mosi sutartį, bet su Australija ši 
sutartis galios ir toliau.

Sudanas, nuvertus jo prezi
dentą Nimairy, pasirašė bendra
darbiavimo sutartį su Libija ir 
pasidarė JAV priešas, nors pr. 
metais jis buvo gavęs iš JAV 
ūkinės ir karinės paramos už 450 
m ii. dol.

Atsiliepdamos į JAV raginimą 
griežčiau kovoti prieš teroristus, 
Europos bendrosios rinkos vals
tybės įsakė Libijos atstovybėm 
sumažinti savo tarnautojų 
skaičių ir suvaržė Libijos piliečių 
keliones.

Amerikos metodistų vyskupų 
taryba paskelbė ganytojinį laiš
ką, pasmerkiantį bet kokį bran
duolinių ginklų panaudojimą.

JAV numato skubiai padidinti 
Filipinam teikiamą ūkinę para
mą: paskubinti 200 mil. dol. pa
ramos perdavimą, paskirti papil
domai dar 100 mil. dol. ir 
lOOmil. dol. anksčiau duotą pa
skolą paversti dovana.

Jemene iš pravažiuojančio au
tomobilio šūviu- buvo sužeis 
tas JAV’ ambasados susižinojimo 
pareigūnas, o Prancūzijoj ir Va
karų Vokietijoj įvyko pasikėsini
mų prieš JAV ir Britanijos objek
tus, bet žmonių aukų nebuvo.

Libija įsakė išvykti JAV žur
nalistam.

SPROGIMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

The People Nearest the Damaged Reactor

Sovietų Sąjungos, Ukrainos sovietinės respublikos, Černobyl miesto branduoline energija var- 
omoj elektros jėgainėj įvyko labai didelė nelaimė. J vykus sprogimui ir užsidegus branduolinę reakciją 
reguliuojančiam grafitui į erdvę buvo išmesta daug radioaktyvios medžiagos. Spėjama, kad galėjo 
žūti iki 2000 žmonių, nors Sovietų Sąjungos žinių agentūra skelbia, kad tik 2 žuvo ir 197 sužeisti. 
Pa prašytais vedijos ir Vakarų Vokietijos nurodymų, kaip kovoti su branduoline energija varomoj 
įmonėje kilusiu gaisru. Amerikos pasiūlytos pagelbos atsisakyta. Iš viso Sovietų Sąjunga neduoda apie 
įvykį papildomų žinių ir neleidžia vakariečiams žurnalistams lankytis toje vietoje. Radioaktyvūs 
debesys per Lenkiją ir Pabaltijo valstybes pasiekė Švediją ir Suomiją. Pasikeitus vėjo krypčiai tokie 
debesys slenka Vakarų Europos kryptimi. Gegužės 1 dienos laidoje The N'ew York Times tilpęs 
žemėlapis parodo geografinę padėtį ir nuotolį nuo Lietuvos seinų. Kaip žalingi bus šios nelaimės 
padariniai — parodys ateitis.
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Pasakė savo credo redakcija 
— tai turi pasisakyti ir admini
stracija, kuri tame pačiame nu
meryje apie savo numatomus 
darbūs rašo:

“DARBININKAS” Nr. 1
Metai I — Organas Lietuvių 

Rymo-katalikų švento Juųžapo 
Darbininkų Sąjunga. So. Bos
ton, rugsėjo 19 d. 1915

J SKAITYTOJUS IR 
PRIETELIUS

L.D.S. išgyvavo vos tik kelis 
mėnesius, o jau išleidžia savo 
laikraštį. Pradžiai turėta vos tre
jetą tūkstančių dolerių, o mes 
drąsiai ryžomės pradėti leisti 
“Darbininką” tris kartus 
savaitėje. Iš kur ta drąsa? U-gi 
sparčiai kylančioji, atgyjančioji 
katalikiškoji visuomenė buvo 
mums paskatinimu ir pa
drąsinimu. Prie darbo buvome 
tiesiog stumte stumiami.

Darlx> buvo ir teliėra 
daugyl>ės, bet tuo darbu mes 
nesunkinamės, uoliems dar
bininkams ir veikėjams darbas 
neapsunkinimu yra, bet jis jiems 
priduoda sparnus. Taigi mieli 
broliai darbininkai ir sesers dar
bininkės į darbą, į darbą 
sujungtomis jėgomis, o paden
gimui didelių iškaščių “Dar
bininko leidimui lėšos savimi 
atsiras, kaip kad atsirado darbo 
pradžiai.

Pradedant L. D. S. organizuoti 
pasirodė jau didis prijautimas. 
Aišku, kad tokiai organizacijai 
jau buvo pritaisyta dirva, jau 
buvo atėjęs laiks panašiai tikrajai 
darbininkų organizacijai. Todėl 
jos kuopos tik dygsta, tik dygsta; 
jos nariai tik auga, tik auga. 
Galima pramatyti tai or
ganizacijai skaisčią ateitį; ji daug 
nuveiks gero savo nariams ir 
visai lietuvių tautai.

Tatai jaučiant tokią galingą be
sislepiančią katalikiškoj vi 
somenėj jėgą drąsiai stojame 
darban ir leidžiame “Dar
bininką”.

Pirm negu pirmą žingsnį 
“Darbininkas” galėjo padaryti, 
tai jam reikėjo pergalėti nemaža 
kliūčių. Todėl susivėlino įžengti 
svietan veik dviem savaitėm. 
Bet redakcija ir administracija 
tame nekalta. Spaustuvės 
mašinų ir įrankių kompanijos 
vėliau sugabeno dalykus, negu 
žadėjo; todėl spaustuvės išren- 
gimas susivėlino. “Darbininkas 
pasirodė ne pradžioje, kaip gar
sinta, bet viduryje rugsėjo.

Daugelis užsimokėjo SI.00 iki 
Naujų Metų. Tokiems pre
numeratoriams siuntinėsime 
laikraštį iki vasario 1 d. 1916 m. 
ir tokiu būdu atsilyginsime.

“Darb.” Administracija

Turbūt įtikinančiai savo nau
jiems skaitytojams paaiškino su
sidariusią to meto padėtį ir šio 
naujojo laikraščio tikslus atskiru 
straipsneliu:

“DARBININKUI” 
PASIRODANT

“Šiandie išvysta pasaulį naujas 
lietuvių budintojas “Darbinin
kas”. Ir pasklysta jisai po visas 
lietuvių kolonijas. Vieni jį pasi
tinka su džiaugsmu, sveikina jį, 
gi kitiems jis kinkas sudrebina. 
Kitaip, žinoma, ir būti negali. 
l>et “Darbininko” pasirodymu 
didžiuma nudžiugo, o mažuma 
šyptelės “Naujas klerikalas 
gimė”.

Mes lietuviai katalikai statėme 
lig šiol ir tebestatome bažnyčias, 
steigėme mokyklas, įkūrėme 
vienuolyną, pritverėme draugi
jų. Bet buvome apsileidę viena
me dalyke ir tai labai svarbiame, 
būtent: nesirūpinome apie savo 
spaudą. O veltui statysime 
bažnyčias, veltui steigsime mo
kyklas ir kitokias įstaigas, jei 
žengdami pirmyn, nestiprinsi
me kartu geros, tikros, katalikiš
kos spaudos. Visi mūsų darbai 
bus išgriauti, jei negriebsimės 
spaudos apsiginti ir užpulti ant 
savo priešininkų, kurie išplatinę 
savo spaudą, griauna mūsų įstai
gas ir organizacijas.

Tatai nubuskime, griebkimės 
tinkamo apsigynimui ir užpuoli
mui ginklo, t.y. griebkimės kata
likiškos spaudos, remkime ją, 
platinkime ją savųjų tarpe, mes
kime sašlavynan bedieviškus 
raštus, kuriuose spjaudoma ant 
katalikiškų, niekinama jų organi
zacijos, veikėjai, liaukimės rėmę 
laikraščius, kuriuose mes pra
vardžiuojami klerikalais ir kito
kiais vardais.

’ "Mes lietuviai katalikai, ištiki
mi tautai ir Bažnyčiai, tveriame 
įstaigas, kur kūrenasi Dievo, ar
timo ir tėvynės meilės ugnis. 
Steigiame labdaringų ir idėjinių 
organizacijų. Laisvamaniai ir 
socialistai, atsiskyrę nuo 
Bažnyčios ir tautos, per savo 
spaudą niekina, šmeižia tas 
mūsų organizacijas ir įstaigas, 
kurias steigdami mes tiek triūso 
ir pinigų padėjome. Jei neap
sižiūrėsime, tai atskalūnai daug 
suklaidys mūsų gerų tautiečių, 
įves netvarką į mūsų įstaigas ir 
organizacijas ir pakrikdys jas 
arba sutrukdys jų darbus.

...seka puslapio pabaigoje 
trūkstamo teksto. Sekančioje 
skiltyje tęsinys taip skamba:

....priešininkų užpuolimus, 
bet išjudins plačiąją liaudį ir 
įtrauks ją veikimo, naudingo vei
kimo sukūri n.

Pas visas tautas yra atskalūnų, 
krikščionybės priešų, kurie savo

(nukelta į 2 psl.)

LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS VILNIUJE IR ROMOJE

Balandžio 14 popiežius Jonas 
Paulius II privačioje audiencijo
je priėmė Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininką Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijų apašta
linį administratorių arkivyskupą 
Liudą Povilionį.

Pokalbio metu Sv. Tėvas gyvai 
domėjosi visais Lietuvos 
Bažnyčios reikalais l>ei proble
momis. Ypač daug dėmesio pa
rodė krikščionyl)ės įvedimo Lie
tuvoje jubiliejui. Arkivyskupas 
•♦Povilonis supažindino popiežių 
su pasirengimais jubiliejaus 
minėjimui, kurie pagal vyskupų 
nustatytą planą vyksta visose 
Lietuvos vyskupijose ir parapijo
se.

Centrinis minėjimas įvyks 
Vilniuje 1987 m. birželio 28 d. 
Jonas Paulius II išreiškė viltį, 
kad drauge su Lietuvos katalikų 
l>endruomene krikščionyliės 
įvedimo Lietuvoje šešių šimtų

metų jubiliejų paminės ir visuo
tinė Bažnyčia panašiai kaip pa
minėjo Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero mirties .500 metų jubi
liejų.

Pagrindinis minėjimas įvyks 
Romoje Sv. Petro bazilikoje 
1987 birželio 14 d.

Sv. Tėvas tikisi, kad krikščio- 
nyl>ės įvedimo jubiliejinių metų 
proga galės būti paskelbtas palai
mintuoju arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis, kurio l>eatifikacijos 
byla jau yra pasibaigusi.

Arkivyskupas Povilonis po
piežių ir jo l>endradarbius apdo
vanojo gintariniais rožančiais. Po 
audiencijos Jonas Paulius II Lie
tuvos vyskupų konferencijos pir
mininką pakvietė į savo privatų 
butą pietų. Taip audiencijoje 
pradėtas pokalbis Lietuvos 
Bažnyčios klausimais buvo 
pratęstas prie pietų stalo.



2 • DARBININK AS • * 1986 gegužės 9, Nr. 18 PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI
A——————m———m—

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos meuo darbuotojų 
rūmuose pradėtas naujas rengi
nių eiklius — “Prisiminimų vaka
rai". Įvairių susirikimų, pokal
bių metu klausyte-jai galės arti
miau susipažinti su įžymiųjų 
Lietuvos kultūros veikėjų gyve
nimu. Pirmasis vakarius buvo 
skirtas liaudies artusto Kipro Pe
trausko atminimi.’. Apie daini
ninko gyvenimų i- kūrybą papa
sakojo vakaro veliantysis meno
tyros mokslų kandidatas, muzi
kologas J. Bruveris, prisimini
mais pasidalijo nusipelniusios 
artistės E. Žili i n kevičaitė-Pe
trauskienė ir A. Ruzgaitė. Klau
sytojai taip pat turėjo progos iš
girsti pirmuosius bei vėlesnius 
dainininko įrašus, kuriuos ko
mentavo diskofilas A. Motieka.

— Meno darbuotojų rūmuose 
įvyko trumpos novelės vakaras. 
Dalyvavo J. Aputis, G. Isokas, 
E. Ignatavičius, J Ivanauskaitė, 
V. Juknaitė, S.T Kundrotas, E. 
Liegutė, D. Mušinskas, V. Pa
pievis, N. Pranckevičiūtė, S. 
Šaltenis. Jie skaitė savo noveles. 
Vakarui vadovavo literatūros ki i- 
tikas A. Zalatorius.

— Klaipėdoje surengtas vaikų 
piešinių maristine tematika kon
kursas. Uostamiesčio Jūrų mu
ziejus ir akvariumas drauge su 
dailės mokykla jau penkti metai 
puoselėja šį konku są, propa

guojantį gamtosaugos idėjas, 
skatinantį domėtis jūreivyste. 
Grafikos lakštuose, akvarelėse 
moksleiviai stengėsi atspindėti 
spalvingų vandenų pasaulį, uos 
to gyvenimą, žvejų ir jūrininkų 
darbus. Muziejaus premijų 
pelnė Klaipėdos dailės mokyklos 
auklėtinė M. Kondrataitė, Lie
tuvos jūrų laivininkystės apdo
vanojimas įteiktas rygiečiui M. 
Zvirbuliui.

— Lietuvos architektų sąjun
goje susumuoti šios kūrybinės 
organizacijos paskelbto geriau
sių 1985 metų projektų konkurso 
— apžiūros rezultatai. Tarp pa
statų projektų geriausiu pri
pažintas Komunalinio ūkio pro
jektavimo instituto architektų A. 
Aleknos, G. Telksnio ir L. Vaičio 
darbas, pagal kurį rekonstruoja
mi Vilniaus aerouos 
to rūmai. Urbanistinių darbų 
grupėje pažymėtas A. Leckienės 
ir D. Rusecko (Miesto statytais 
projektavimo institutas) projek
tas. skirtas naujojo Vilniaus gy
venamojo masyvo — Pašilaičių 
monolitinių namų kvartalui. 
Buvo taip pat pažymėtas 
mažosios architektūros formos 
projektas, pagal kurį įrengta 
Molėtų kolūkinė turgavietė. 
Auatorius — šio rajono architek
tas R. Narušis.

— Lietuvos meno darbuotojų 
rūmuose įvyko jaunųjų Valstybi
nio akademinio operos ir baleto

trijulė dažnai linksmino mokinius ir svečius pne įauzo ir 
šokiuose. Iš k. Danius Kesminas — iš Australijos, Da
rius Sužiedėlis iš JAV ir Marytė Balaišytė iš Kanados.
Nuotr. M.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, lati 
Northporth, N.Y. 11731. Tat 615 365-3740. Namą tdrtonM vakarais 
tik Ulmtinais atvejais 516 757-2671. New Yorto ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th 8t, Richmond HM, N.Y. 11410. ToL 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HigMand Blvd., galima įsigyti 
I totuvlikų Ir angliukų knygų apie Lietuvą plokštelių, svoklnlmo kortelių, 
gintaro, baltinukų. Juostų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
Fway St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 296 - 2244.

BUYUS FUNĘJtAL HOME. Mario Tetaelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office* 426 Lafayette St (Cor. WNson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šalddmas. 
Daug vištos automobHiam pamatyti.

Vasario 16 gimnazijoje statomas naujas berniukų bendrabu
tis. Dešinėje dalis mergaičių bendrabučio. Nuotr. M. Šmitienės

JUOZO ANDRIUŠK) Real Ėst ate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Into r Garden Tavom. 
1883 Madlspn St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef.-821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

KENFIELD TUNERAL HOMES — Beach Memprial Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Poteraburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Paaadona 
MemoHal Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St Poteraburg, FL 33707. 

' 813 345-9393.

Prezidentas Reagan, vykda-

teatro muzikantų-pianisto R. 
Kalpoko ir smuikininko V. Mar
tišiaus bei dainininkės L. Domi- 
kaitės kūrybos vakaras. Atlikėjai 
pasidalijo mintimis apie savo 
darbų teatre, apie koncertinę 
veiklų. Buvo atlikti kompozito
rių C.M. von Weber, A. Scarlat-

mas į Vakarų pramoninių valsty
bių galvų ūkinę konferencijų Ja
ponijoj, pakeliui aplankė kai ku
rias pietryčių Azijos valstybes.

Afganistano partizanai, po 
sunkių kovų sugrįžę į savo įtvir
tintų Zhavvar bazę, panaudojo 
nelaisvėn paimtus sovietų ir af
ganų karius minų pašalinimo 
darbam.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl viešu pareiškimu 
gynė buv. J.T. gen. sekretorių 
Kurt Waldheim nuo nepagrįstų 
puldinėjimų.

Vakarų diplomatai teigia, kad 
per paskutinę sovietų didelę 
ofenzyvų prieš partizanus galėjo 
žūti iki 100 partizanų, bet turėjo 
nemažai žūti ir sovietų bei afga
nų karių.

Etiopijoj dėl Vakarų valstybių 
suteiktos maisto produktų para
mos nuo bado mirties buvo iš
gelbėta apie 7 mil. žmonių.

Pagarsėjęs Libano teroristų 
vadas Abu Nidai, arba Sabry al- 
Banna. prisipažino. kad jo 
grupės teroristai Jeruzalėj 
nužudė britų turistų ir kad jie 
yra pasiry žę nužudyti tris ameri
kiečius. jų tarpe ir ats. gen. Sin- 
glaub.

Vasario 25 nežinia kur dingęs 
Radio Liberty Muenchene re
daktorius Oleg A. Tumanov pa
sirodė Maskvoj surengtoj spau
dos konferencijoj, bet atsisakė 
pasaky ti, kaip jis ten atsirado. 
Jis, 1965 m. būdamas sovietų 
karo laivyno jūrininku, nušoko 
nuo laivo ir pasiprašė JAV poli
tinės globos.

Norvegijos min. pirmininko 
Kaare VVilloch vadovaujamas 
koalicinis ministerių kabinetas, 
netekęs parlamento pasitikėji
mo, atsistatydino. Naujuoju 
min. pirmininku numatoma 
siūlyti opozicinės Darbo partijos 
vadė Harlem Brundtland.

Indijos Punjab valstijoj gyve
nų kraštutinieji sikai paskelbė 
sudarę naujų Khalistan valstybę 
ir paprašė svetimų valstybių jų 
pripažinti.

Balandžio 29 Maskvos aero
drome nusileido pirmas nuo 
1979 m. Amerikos komercinis 
lėktuvas, vėl pradėjęs tiesioginį 
keleivių susisiekimų tarp JAV’ ir 
Sov. Sąjungos.

ti, J. Haydn. J. Brahms, F organizacijos

ir kitų miestų. Parodos-konkur
so laureatais tapo G. Didelytė. 
X . Kisarauskas. A. Kivis (Tartu), 
X . Jucys ir 1. Labutytė. Parodų 
sostinėje surengė artimai ben
dradarbiaudami Pakruojo Aki
račio ir Vilniaus knygos bičiulių 

ekslibrio klubai.
Schubert ir kitų kameriniai kūri
niai. Koncerte dalyvavo pianistė 
L. Bakienė.

— Ekslibris, ilgus amžius 
buvęs kuklus, tarp kny gos virše
lių paslėptas ženklas, pastarai
siais dešimtmečiais praaugo savo 
pritaikomųjų paskirtį. Jis tapo 
parodų, kolekcionavimo objek
tu, įvykių įamžintoji!. Apie tai 
byloja ir ekspozicija “Pakruojui 
— 400”, atidaryta Vilniuje ‘‘Lie
tuvos kino teatre. Tai paroda- 
konkursas, kuris buvo paskelb
tas pernai ir susilaukė plataus at
garsio Pakruojo 400-jų metinių 
proga. Daugiau kaip šešias
dešimt Lietuvos ir kitų dailinin 
kų sukūrė beveik 250 knygos 
ženklų rajono įžymiems 
žmonėms. įmonėms bei organi
zacijoms. Ekspozicijoje—deko
ratyvūs A.V. Burbos, S. Me- 
dytės, P. Saučiūno, liaudiška, 
rupia ražysena atlikti V. Jucio ir 
kitų dailininkų lino raižiniai. 
Daug ofortų — preciziška meta
lo technika iš autorių pareikalavo 
didelių įgūdžių. Tai liudija G. 
Didelytės. I. Labutytės, N. Šal
tenytės ir kitų ekslibrio meis 
trų darbai. Senųjų technikų — 
vario graviūrų atgaivina V. Pana- 
skovas, o V’. Kisarausko ofortus 
praturtina istorinės-literatūrinės 
sentencijos. Lengvi žaismingi]. 
Jacovskio ir M. Petrulio darbai. 
Neliko nuošalyje spalvos 
mėgėjai. Tai matyti B. Matijošai- 
tytės, R. Kmieliauskaitės, T. 
Vėbros kūrybiniuose darbuose. 
Reikšminga tai, kad j šių parodų- 
konkursų įsijungė dailininkai iš 
Talino, Tartu, Rygos, Kijevo, 
Gorkio, Zdanovo, Volgodonsko

— Rūtai Indrašiūtei — tik de
vyniolika metų. Kai ši mergaitė 
iš Kauno apskr., Jadagonių kai
mo atvežė, savo žiestas, puo
dynėles į Lietuvos liaudies meno 
draugijos Kauno sky rių —jomis 
skyriaus darbuotojai negalėjo at
sigėrėti. Saviti, liaudiškai iš
paišyti R. Indrašiūtės molinukai 
papuošė “Saulutės" salone su
rengtų jauniausiųjų Kauno zonos 
liaudies meistrų darbų parodų. 
Joje savo išdrožtas prieverpstes, 
mezginius, iš vytelių pintus 
dirbinius, keramikų, metalo kal
dintus. tapy bos darbus šį kartų 
rodė tik jaunimas. Tai studentai, 
profesinių technikos mokyklų 
moksleiviai, mokytojai, vairuo
tojai, besidomintieji liaudies 
menu, senaisiais amatais. Aštuo
niasdešimt busimųjų liaudies 
meistrų pateikė parodai apie 4(X) 
darbų.

— Lietuvos žemės ūkio eko
nomikos mokslinio ty rimo insti
tute buvo surengta Antano 
Ališausko fotografijų paroda, ku
rioje fotomenininkas eksponuoja 
45 nuotraukas. A. Ališauskų foto
meno gerbėjai įsidėmėjo seniai. 
Prieš 16 metų pasaulinėje foto 
reporterių partnloje “World 
Press Photo — 70 Hagoje jis 
laimėjo aukso medalį už fotogra
fijų “Posūkis". Šioje parodoje pa
teiktos dviejų pastarųjų metų fo
tografijos. Eksponuojami niekur 
neskelbti autoriaus darbai daili 
ninko Jono Kaminsko portretas, 
“Talkininkai", “Nusilenk tėvy
nei", “Džiaugsmas" ir kiti.

— Trisdešimt metų Lietuvos 
valstybiniame rusų dramos teat 
re dailininku dekoratoriumi dir

“DARBININKO” KELIAS
(atkelta iš 1 psl.)

spauda bando pakenkti jai. 
Todėl velionis popiežius ir per
sergėjo, priminė apie spaudos 
svarbų. Mūsų tarpe įsigalėję yra 
atskalūnai ir velionies po
piežiaus žodžiai mums labai tin
ka ir paragina prie stiprinimo 
savo spaudos.

Lietuviai darbininkai, ištikimi 
tautai ir Bažnyčiai, vienykitės.

Šiuomi skaitytojai buvo pil
niau supažindinti ne tik su re-

ha Antanas Račas. Nė vienas teat 
ro spektaklis neišvydo rampos 
šviesos be jo talentingo triūso. 
Pažymint A. Račo šešiasdešimt
metį, teatro fojė įvyko persona
linė dailininko kūrinių paroda.

— Pavasario darbymetį 
pradėjo žemės ūkio aviacijos

daktorių ir administratorių 
rūpesčiais, liet ir išsamiau 
paaiškinta tos naujos sąjungos 
išlaikomo ir leidžiamo laikraščio 
tikslai ir atkreiptas tinkamas 
dėmesys į spaudos — ypač1 
katalikiškos spaudos — reikšmę.

Peršasi analogija: kad daugiau 
nei prieš 70 metų rašytas straips
nis yra kai kurių savo minčių 
gilumu ir šiandien aktualus ir 
tinkantis mūsų dienoms.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai“, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

lėktuvai ir sraigtasparniai. Ten, 
kur žemė jau pradžiūvę, jie beria 
mineralines trąšas. Aviatoriai 
numetė iš oro apdoroti 100 tūks. 
ha žemės' naudmenų daugiau 
negu pernai.

— Vilniaus aviacijos įmonės 
stiuardesių tarnybos kolektyvas 
paskyrė Taikos fondui premijų, 
gautų už pergalę skirtame socia
listiniame lenktyniavime.

— Panevėžyje surengta chorų 
savaitė. Jos metu čia koncertavo 
septynių miestų chorai ir buvo 
atvykę svečių iš kitur.

— Vilniuje įvyko VI Balio 
Dvariono jaunųjų atlikėjų kon
kursas. Jame dalyvavo Lietuvos 
vaikų muzikos ir specialiųjų mu
zikos mokyklų moksleiviai.'

— Vilniuje šveicarų filmų sa
vaitėje buvo rodomi šeši filmai: 
“Širdžių kaitra , “Be šaknų”, 
“Marijaus Ričio mirtis", “Žmo
gus be atminties “Praeities il
gesys ir “Mesidoras .

— Valstybinės filharmonijos 
estradinis orkestras ‘ Oktava”, 
vadovaujamas Mindaugo Ta
mošiūno, sugrįžo iš gastrolių po 
penkias Afrikos kontinento val
stybes. Angoloje, Botsvanoje, 
Mozambike, Zambijoje ir Zim
babvėje kolektyvas surengė tris 
dešimt koncertų.

— Vilniuje, respublikinėje 
bibliotekoje, surengta literatū
ros paroda, skirta filologo,, res
publikos nusipelnusio mokslo 
veikėjo, prof. Merkelio Račkaus
ko gimimo 100-osioms metinėms.

— Vilniuje, Dailės parodų rū
muose, surengta respublikos nu
sipelnusio meno veikėjo Kęstu
čio Ramono personalinė kūrinių 
ekspozicija. Grafikos darbuose 
— sostinės gyvenimo ir darbo 
realijos, taip pat eksponuojami 
antikariniai kūriniai. Nemažą 
parodos dalį sudaro dailininko 
sukurti ekslibriai, knyginės ir 
pramoninės grafikos kūriniai.

— Kauno paveikslų galerijoje 
atidaryta natiurmortų paroda. 
Joje eksponuojama daugiau 
kaip pusė šimto paveikslų iš 
TSRS dailininkų sąjungos 
fondų.

— Akademiniame operos ir 
baleto teatre įvyko respublikos 
nusipelnusiųų artistų Edmun
do Kuodžio ir Jono Girijoto kon
certas. skirtas šio vokalinio due
to kūrybinės veiklos 25-mečiui.

S.L.K.

fa sol i po 

4 NENORIAIS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI lA NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS 

19 3 3 + 1 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300
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Gegužės 13-ąją minint

MARIJOS STATULOS KELIONĖ

Prieš 35 metus gegužės 13 
dienų lietuviai vyskupai užsieny
je paaukojo Lietuvą Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai. Jie tai 
įvykdė Romoje, Lietuvių Švento 
Kazimiero kolegijos koplyčioje. 
Vyskupai ragino kas metai pa
siaukojimų minėti ir gegužės 13- 
tųjų pašvęsti Marijai - Lietuvos 
Karalienei, Nekalčiausiai jos 
Širdžiai.

Pastaruoju metu jau visi Lie
tuvos ir užsienio lietuviai vys 
kupai, pritariant bei laiminant 
Šv. Tėvui, vėl kreipiasi į lietu
vius tikinčiuosius. Rengiamės 
minėti Lietuvos Krikšto 600 
metų sukaktį. Vyskupai kviečia 
sukakčiai rengtis dvasiniai: šiais 
metais ypač pajusti, kų Krikštas 
reiškia, pagilinti tikėjimų, būti 
labiau Kristaus. Esame raginami 
geriau pažinti tų tikėjimų, kurį 
priėmėme per savo krikštų, ir 
kurį, kiekvienais metais, sųmo- 
ningai ir iškilmingai atnaujinam 
Kristaus Prisikėlimo Šventėje - 
Velykose.

Prie Jėzaus per Marijų! 
Bažnyčia nuolatos primena, kad 
per Marijų galima lengviau pa
siekti gilesnį Kristaus ir jo moks 
lo pažinimų. Kad atsilieptume į 
mūsų Bažnytinės Vyresnybės 
kvietimų ir tobuliau imtume gy
venti krikštu, pasiveskime Ne
kalčiausiai Marijos Širdžiai, ypač 
šiuo metu, kai mūsų tauta pergy 
vena sunkias valandas. Lietuva, 
Marijos žemė, liko ištikima Kris 
tui ir jo mokslui per 600 metų. 
\ ienas Dievas težino kokiais 
kry žiaus keliais, per šimtmečius 
iki šiol, teko lietuviams eiti 
tėvynėje ir svetur. Už Dievo 
apreikštų tiesų, už dorų ir 
tikėjimų, už pasiaukojimų dėl ar
timo, Lietuvos sūnų ir dukterų 
aukos neliko be prasmės. Dievo 
malonė ir žmonių pastangos vi
suomet veda į pergalę. Kristaus 
Bažnyčia Lietuvoje kažin ar 

buvo kada tokia atspari ir gyva 
kaip šiandien. Kartu su mumis 
viso pasaulio katalikai stebisi ir 
didžiuojasi dvasine stiprybe 
mūsų mažos, tačiau didvyriškos 
tautos.

GEGUŽĖS TRYLIKTOJI, 
mums lietuviams, turi ypatingų 
reikšmę. Kreipkimės į Marijų, 
Kankinių Karalienę, į visuomet 
ištikimų Mergelę, į motiniškų jos 
Širdį. Ji mūsų neapleis. Paveski
me save ir savuosius Nekalčiau
siai jos Širdžiai kuri jautri 
kančiai. Marijos tartas “Fiat” pil
nai išsipildė tik jai iškentėjus 
Sūnaus mirtį. Kokia kita širdis 
galėtų geriau suprasti dabar Lie
tuvoje persekiojamų ir kankina
mų Kristų mūsų broliuose?

Iš Romos, kur krikščionybės 
širdis, kur yra Kristaus Vietinin
kas, drįstu kreiptis į visus lietu
vius tikinčiuosius su ypatingu 
prašymu. Atnaujindami savo pa
siaukojimų Nekalčiausiai Mari
jos Širdžiai, prašykime Dievo 
Motinų vienos svarbios malonės: 
išmelsti daugiau pašaukimų į ku
nigus. Didžiausia malonė — do
vana žmonijai yra Dievo Sūnus. 
Jis atėjo į pasaulį per Marijų. Ma
rijos Sūnaus darbų tęsia kunigai, 
jo pašaukti, jo bičiuliai. Mums 
lietuviams, šiandien vis labiau 
reikia naujų, jaunų ir šventų ku
nigų, tokių, kurie būtų mieli 
Marijos ir Kristaus Širdžiai. Vai
ko pašaukimo šaknys dažniau
siai prasideda motinos širdyje. 
Visų Dievo vaikų Motinos Mari
jos širdis turėtų būti jautri ypač 
tai žmonių maldai, kuri kyla dėl 
jo Sūnaus reikalų.

Jau arti 40 metų Dievas laimi
na mūsų Seminarijų-Kolegijų 
Romoje, tai jo Apvaizdos stebuk
las. Tačiau mes privalome jam 
talkinti. Pirmiausiai maldauti, 
kad siųstų daugiau darbininkų į 
savo piūtį. To prašyti, to melsti 
ragina pats Kristus. Salia maldos 
svarbu taip pat sukurti palankių 
aplinkų šeimose, kad pašaukimo 
malonė galėtų pilnai atsiskleisti.

Lietuvių Mėlynosios Armijos 
Sąjūdžiui ir kai kurioms lietuviš
koms parapijoms prašant, Lie 
tavos vyskupai Romoje 1952
gegužės 13 paaukojo Lietuvą 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai.

1953 metais L.M.A. Sąjūdis 
iškėlė mintį, kad Popiežius pa
šventintų specialiai Lietuvai skir 
tų Nekalčiausios Marijos Širdies 
statulų. Tam pritarė vyskupas V. 
Brizgys ir to meto ALRK Kunigų 
Vienyl>ės Centro Valdytai, ku

riai tuo metu vadovavo prela-

Visi kartu karštai ir ištvermin
gai, kreipkimės į Dievų Tėvų, 
melsdami siųsti daugiau darbi
ninkų į Kristaus vynuogynų lie
tuvių tautoje.

Gegužės 13 dienų Fatimoje 
apsireiškusi Marija atkreipusi 
krikščioniško pasaulio dėmesį į 
savo Širdį, tesuteikia vilties,- sti
prybės ir ištvermės mums vi
siems lietuviams laisvajame pa
saulyje ir kenčiančioje tėvynėje. 
Žvelgiame į Marijų ir-vis iš naujo 
pasivedame jos Nekalčiausiai 
Širdžiai, trokšdami glolx>s 
žemėje lx*i užtarimo am
žinybėje.

Prel. Algimantas A. Bartkus
Šv. Kazimiero Kolegijos- 

Seminarijos Rektorius

1954 sausio 5 popiežius Pijus XII Romoje pašventino Nekalčiausios 
Marijos Širdies statulų , skirtų Lietuvai. Kairėj vysk. V. Padolskis, 
dešinėj prel. L. Tulaba.

tas P. Juras.
1954 metų sausio 5 d. Romoje 

Popiežius Pijus XII pašventino 
istorinę N. M. Širdies statulų, 
skirtų tik Lietuvai. Statulų šven
tinant, Lietuvai Romoje atstova
vo vyskupas V. Padolskis ir Šv. 
Kazimiero kolegijos* Romoje rek
torius prelatas L. Tulaba.

Šios istorinės statulos tikslas 
yra aplankyti viso pasaulio lietu
viškas parapijas, paskleisti N. M. 
Širdies prašymus lietuvių tarpe 
ir sujungti juos liendrai maldai 
už Lietuvos laisvę ir pasaulio tai
kų, ir galų gale nuvežti jų į Lie
tuvų, kad ten ji pasiliktų spe
cialiai skirtoje N. M. Širdies gar
binimui Šventovėje.

1954 - 1955 metais prelato P. 
Juro rūpesčių statula aplankė vi
sas lietuviškas parapijas Šiaurės 
Amerikoje.

1955-56 metais prelatui J. 
Balkonui vadovaujant, statula 
aplankė visas lietuviškas parapi
jas Kanadoje.

Tiek S. Amerikoje, tiek ir Ka
nadoje lietuviškose parapijose 
statula buvo iškilmingai sutinka
ma; buvo organizuojamos M.

Širdies garl>ei pamaldos, ir plati
nami Dievo Motinos prašymai, 
pasakyti 1917 metais Fatimoje.

1986 metų pradžioje, prita
riant vyskupui Pauliui Baltakiui, 
statula aplankė kaikurias lietuvių 
kolonijas Pietų Amerikoje.

Statulos kelionės tikslas į Pie
tų Amerikų buvo dvejopas. Pir
ma;—religinis, tai yra »su

ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VALDYBA

Ateitininkų federracijos dva
sios vadas — kun. dr. Valdema
ras Cukuras, Immaculate 
Conc. Convent, Putnam, CT. 
06260. Tel. (203) 928-9830.

Ateitininkų federacijos vadas
— Juozas Polikaitis, 7235 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago, III. 
60629. Tel. (312) 434-2243.

Generalinė sekretorė — Gra
silda Petkuvienė — 69 North 
Edgewood La Grange, III. 60525. 
Tel. (312) 352-3405.

Iždininkas — Stasys Tamu- 
lionis, 409 50-th PI. Westem 
Springs, III. 60558. Tel. (312) 
246-5390.

Protokolų sekretorė — dr. Da
nutė Saliklytė, 6720 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, IH. 60629 
Tel. (312) 737-1258. $

Narė spaudai ir informacijai
— Ramunė Kubiliūtė 1408Elm- 
wood, 2 North, Evanston, III.

NAUJOS LB APYLINKĖS

Naujos JAV LB apylinkės or
ganizuojamos Las Vegas, Neva- 
da, ir Lansing, Michigan.

Las Vegas mieste prieš metus 
buvo susiorganizavus The Lithu- 
anian Association of Nevada. 
LB Vakarų apygardos pirmi
ninkei Angelei Nelsienei apsi
lankius šios draugijos posėdyje 
ir davus pranešimą apie pasau
liniu mastu susiorganizavusią 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, 
buvo parodytas stiprus noras 
įsijungti į Lietuvių Bendruome
nės tinklą. Šiuo metu persiorga
nizavimo procesas gerokai pa
sistūmėjęs į priekį. Nevados or
ganizuotų lietuvių pirmininkė 
Mary Yanauskas jau užmezgė ry
šium su LB Krašto valdybos pir
mininku Algimantu Gėčių.

pažindinti žmones su pagrindi
niais Marijus prašymais.

Antras tikslias buvo tautinis: 
sujungti lietuvius l>endrai mal
dai ir darini už Lietuvos laisvę, 
kad išliktume lietuviais ir ne
pražūtume kitataučių jūroje, o 
taip pat, kad išlaikytume savo 
tėvų gi mt^ kalbų.

Lietuvių Mėlynosios Armijos 
Sąjūdis

60201. Tel. (312) 869-9686.
Narys specialiems reikalams

— Juozas Baužys, 7225 W. Hig- 
gins Rd., Chicago, III. 60656. 
Tel. (312)775-1163.

Sąjungų referentai: Jaunųjų 
ateitininkų sąjunga — Ramunė 
Račkauskienė (pirm), 10425 S. 
Kenton Avė., Oak Lawn, III. 
60453 Tel. (312) 4254266.

Moksleivių ateitininkų sąjun
ga — dr. Dalia Katiliūtė-Boyds- 
tun, pirm, 7014 S. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629. Tel. 
(312) 434-0298.

Studentų ateitininkų sąjunga
— Raminta Pemkutė, 1022 Beau 
Brummel Dr., Dundee, III. 
60118. Tel. (312) 426-3120.

Ateitininkių sendraugių sąjun
ga — Kazys Pabedinskas, 7151 
S. Califomia Avė., Chicago, III. 
60629. Tel. (312) 434-0211.

Lansingapylinkės organizavi
mui vadova.uja Romualdas ir 
Gražina Kriaučiūnai'. Jų na
muose (1816 Tecumseh River Dr. 
Lansing, MI 48906, tel. 517 
321-0091)įvyks ta apylinkės stei
giamasis susirinkimas. Į susi
rinkimą i! Detroito atvyksta JAV 
LB Tarybos prezidiumo pirmi
ninkais Algis Rugienius.

Nežiūrint pesimistinių balsų 
apie Amerikos lietuvių grirnz- 
dimą jau į si mbolinę balą, naujų 
apylinkių o rganizavimas rodo 
viltingas gyvastingumo apraiš
kas.

— “Grandinėlės”, taurinių šo
kių ansamblio, šokėjų ir muzi
kantų sąskrydis ir "koncertas 
Clevelande įvyks gegužės 24-26.

I KELIONĖ SU 1
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Sut
kus. susipažinęs su padėtimi, 
nutarė jau prieš malūną valtį iš
traukti į krantą ir su vežimu vežti 
gal kokius 6 kilometrus ar dau
giau iki tos vietos, kur upės vaga 
bus tinkama plaukti žemyn.

Kad visa tai galėtume atlikti, 
pirmiausia turėjome surasti di
delį vežimą su stipriais arkliais 
ir mažiausiai 6 vyrus užtraukti 
valtį ant vežimo.

Diena buvo nekokia, lynojo ir 
dar dvelkė šaltas vėjas. Praėjo 
pusė dienos, kol viską su 
tvarkėme. Valtis buvo pririšta 
prie vežimo, o kitame vežime 
susidėjome savo daiktus. Patys, 
palindę po brezentu, slėpėmės 
nuo lietaus. Patraukėme per 
miestelį palei upę duobėtu, ak
menuotu vieškeliu pietų link. 
Sutkus su valties vežiku sekė 
upės vagą, kuri buvo čia pat 
mūsų kelio dešinėje pusėje.

Pasiekus tą vietą, kur atrodė, 
kad galėsime tęsti kelionę, valtis 
buvo nuleista į vandenį.

Labai lyja -i
Atsirado ir kita bėda. Naste la

bai persišaldė, drebėjo. Nekaip 
jautėsi ir • mano sesuo Elena. 
Todėl vežikas jas nuvežė pas ne
toliese esantį ūkininką nakvynei. 
Mes pasistatėme didelę palapinę 
ir, sudėję daiktus, sulindę vi
dun, snaudėme. Lietus lijo kaip 
iš kibiro. Viskas aplinkui buvo 
šlapia. Kitos dienos rytas nieko 
gero nežadėjo. Pilkas dangus, 
dar šiek tiek lynojo.

Sutkus ieško telefono
Sutkus pėščias nuėjo į miestelį 

ieškoti telefono. Kur tik jį ras
davo, skambino į Kauną tar
nybos reikalais. Tais laikais tele
fonas buvo retenybė, jo 
neradome pakelyje nė viename 

kaime, net miestelio vandens 
malūne jo nebuvo. Reikėjo eiti 
j policiją arba į paštą, bet tokių 
įstaigų upės pakrantėse nebuvo.

Pietų metu visa įgula 
susirinko prie valties, ir. Sutkui 
sukomandavus, atsirišome nuo 
kranto. Diena buvo šalta, 
drėgna, todėl teko nieko 
nelaukus ieškoti tinkamos vietos 
nakvynei. Netrukus ją radome 
ant aukšto kranto, sename storų 
medžių pušyne.

Radom daug baravykų
Čia prisirinkome tiek 

baravykų, kad nebuvo kur jų 
dėti. Nastė patarė juos 
džiovinti, suvėrus ant virvelės ir 
pakabinus saulėje. Tą mes ir 
padarėme, bet saulės nesimatė.

Tą naktį aš buvau sargylx>je. 
Kada iš ryto ant primuso išviriau 
kavą ir baigiau ruošti pusryčius, 
į mūsų stovyklą atvyko du jauni 
vyrukai, kurie stebėjosi mumis 
ir mūsų juoda valtimi. Jie 
pasirėdė esą studentai iš Kauno, 
kurie vasaros atostogas leido 
kaime pas savo tėvus. Netrukus 
jie atnešė mums sviesto, sūrio, 
varškės, duonos ir pieno . Prie 
valties susirinko ir s tel >ė jos i visas 
būrys įvairaus amžiaus vaikų. 
Visi jie padėjo rinkti baravykus, 
kurių kuo ne pusę valties prik
rovėme.

Studentai pasisiūlė plaukti 
kartu. Sakėsi pažįstų apylinkes 

iki smulkmenų, net upės dugne 
kiekvieną didesnį akmenį.

Kartu plaukia ir studentai
Padėję jų dviračius ant valties 

rago, pradėjome šios dienos ke 
lionę. Pakeliui studentai rodė 
vietoves ir aiškino, kur 1863 
metų sukilėliai rinkosi, kur buvo 
jų stovyklos, kur su kazokais 
susidūrė. Buvome sustoję prie 
vieno piliakalnio, kur jie aiškino, 
kad čia kovota su Livonijos or
dinu.

Prie medinio tilto per upę at
sisveikinome su mūsų šios 
dienos vadovais. Netrukus su 
stojome nakvynei. Nastė su
sirūpino, kad grybai nesukir- 
mytų, t(xlėl juos teko džio
vinti viršum žarijų, suvėrus 
ant vielos.

Naktis atnxlė bus drėgna ir iš 
ryto tiršta migla, tai moterys 
nuėjo nakvoti pas netoliese 
esantį ūkininką. Pasiėmė su savi
mi didelę pintinę gry bų, tikėjosi 

°juos tenai pąs ūkininką prie kros 
nies šiek tiek apdžiovinti.

Mes likę stovy kloje iki pusiau
nakčio džiovinome baravykus vir 
šum žarijų. Turėjome bėdos su 
gryl>ais, liet įnešti juos per lx>rtą 
niekas nenorėjo.

Prakiuro laivas
Be grybų bėdos atsirado kita 

rimtesnė bėda. Plaukiant dar 
prieš Anykščius Sutkus pranešė, 
kad turėsime laivą statyti j 

doką“.
Pirmomis dienomis dar Duse

tų ežere į valtį lėtai sunkėsi van
duo. Nieko blogo, tai normalus 
reiškinys. Vandenį visuomet kas 
nors iš mūsų plaukiant sėmė ir 
pylė lauk su specialiai tam reika
lui padirbtu samčiu.

Dabar nuo trynimosi į smėlį 
ir į akmenis, valties ne tik smala, 
bet ir blankus buvo giliai iš
graužtos. Atplaukę į Anykščius, 
sustojome prie kranto malūno 
tvenkinyje.

Pas rašytoją A. Vienuolį
Mus pasitiko rašytojas A. Vie

nuolis, kuris buvo per visą buvi
mo laiką Anykščiuose mūsų 
glol>ėja.s. Iš valties visi daiktai 
buvo iškrauti ir su vežimu 
nuvežti į Vienuolio namus.

Taip darydavome visuomet, 
kai Sutkus nuleisdavo valtį iš 
mūsų malūnų tvenkinių per van
dens nuleidimo taką.

Paprastai vandens nuleidimo 
tįiko dugnas būdavo išklotas rąs
tais ir dar sutvirtintas storomis 
lentomis. Apačioje primėtydavo 
akmenų, kad krioklio vanduo 
neišplautų gilių duobių upės du
gne.

Sutkus plaukia per krioklį
Anykščių malūno vandens kri

timas mūsų valčiai atrodė pavo
jingas. Be to, buvo sekmadienio 
popietis, malūno turbina ne
veikė. Tuo pačiu krioklys buvo 
stipresnis.

Pakrantėse prisirinko minios 

žmonių. Visiems buvo įdomu, 
kaip tasjuodas laivas plauks per 
krioklį Vienuolis ir nuovados 
viršininkas mėgino Sutkų at
kalbėti, kad jis nerizikuotų nu
leisti valtį per “spnską”.

Malūnininkas žadėjo nemoka
mai perkelti j kitą tvenkinio 
pusę, bet Sutkus nesidavė pri
kalbamas. Ilgai svarstė, vaikščio
damas pakrante ir pylimu, kol 
nutarė plaukti.

Kaippap rastai tokiais atvejais, 
stovėdamas valties užpakalyje, 
dviem irklais vairavo tiesiai į vi
durį tako. Stiprios srovės pagau
ta, valtis pasviro šonu, smeigė 
ragu žemyai. Sutkus nukrito ant 
dugno. Valtis apsisuko ir toliau 
srovės nešama užplaukė ant sek
lumos. Mes ir kiti, stovėdami 
krante, paplojome drąsuoliui 
Sutkui.

Pilnį vaiidens valtį vyrai tuoj 
ištrauk ant kranto ir apvertė. 
Pasirodė, kad krisdama valtis 
atsimušėį akmenį. Viena blanka 
buvo įlaužta. Čia pat Vienuolis 
suradomeistnis, kurie žadėjo vis 
ką sutaisyti ir persinaluoti dug
ną.

Svečiuose pas rašytoją
ūsų globėjo namuose, kurie 

man atrodė gražiausi miestelyje, 
vakarais susirinkdavo daug 
svečių, vaišindavosi, diskutavo, 
dainavo ir 1.1.

(tins (Įauginti)
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PRAŠO PASIMATYMO SU VICEPREŽIDENTU

JAV LB KULTŪROS TARYBOS
ŠEŠTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ

1 
J ■ . ,:<;p

Susipažinimas su laureatais ir premijų įteikimas.
Meninę programų atlieka Clevelando dainoe-muziko* vienetas “Uždainuokime!”

Premijų šventė vyksta 1966 gegužės 17, šeštadienį, 7 vai. vak. Amerikos Lietuvių Piliečių Klube, 368 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūšy kūrėjais Ir pasidžiaugti jų įnašu j lietuvių kultūrų.
Premijų šventę rengia JAV LB Kultūros Taryba, globoja—LB Bostono apygardos valdyba.

Ryšium su sovietų atominio 
reaktoriaus sprogimu ir pavo
jinga radijacija okupuotose Balti
jos valstybėse, Baltų Laisvės 
Lyga pasiuntė telegramų vice
prezidentui George Bush, pra
šydama priimti delegacijų 
dėl humanitarinės Amerikos 
pagalbos nelaimės ištiktiems

■
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonėms.

Lygos paprašytas Mykolas 
Dranga Chicagoje l>ando susi
siekti su baltiečiais atominės fizi
kos mokslininkais pavojaus ly
giui Baltijos valstybėse nustatyti 
ir atitinkamai Amerikos visuo
menę painformuoti.

LOS ANGELES, CALIF

PRISIMINKIME NUKENTĖJUSIUS

Maloniai kviečiu visus lietu
vius krikščioniško solidarumo 
ženklan jungtis prie ukrainiečių 
vyskupų organizuojamų viešų ir 
privačių maldų už žuvusius ir 
sužeistus, įvykusioje atominės 
jėgainės nelaimėje Ukrainoje. 
Nėra žinomi! kiek žmonių, jų tar
pe ir lietuvių, yra paliestų ato
minės radiacijos, kurios pa

PABALTIECIAI BERNE
Nuo balandžio penkioliktos 

ligi gegužės dvidešimt-šeštos 
dienos Šveicarijos sostinėje 
Berne vyksta Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferen
cijos ekspertų pasitarimai žmo
nių santykiavimo klausimais. Pa
sitarimuose apžvelgiama, kaip 
Helsinkio baigiamąjį aktų pasi
rašiusios valstybės vykdo šioje 
srityje prisiimtus įsipareigoji
mus. svarstomos galimybės 
išplėsti žmonių santykiavimų 
tarp Rytų ir Vakarų palengvinti 
profesines ir turistines keliones, 
atskirtų šeimų susijungimų, jau
nimo tarpusavio bendravimų ir 
1.1.

Berne vykstančius pasitari
mus nuo pat jų pradžios stebėjo 
ir lietuvių atstovai — du Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto delegatai; komiteto pir
mininkas dr. Kazys Bobelis ir 
Šveicasrijoje gyvenantis žurnali
stas Algis Klimaitis.

Pažymėtina, kad Berno konfe
rencijoje jos dalyviam susita
rus, be oficialiųjų 35-kių valsty 
binių delegacijų, stebėtojų 
teisėmis gali dalyvauti ir vadina
mos nevalstybinės organizacijos, 
kuriom atitinkamu akreditavi
mu, valstybinei delegacijai 
pasiūlius, yra suteikiamas oficia
lus statusas.

Tokį oficialų statusų, ameri
kiečiam pasiūlius, yra gavę ir Vy - 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovai, taip pat estų 
bei latvių organizacijų stebėto
jai. Tai pabaltiečiam, suteikė ga
limybę Berno konferencijos na
muose laisvai judėti, nevaržo- 
žomai susitikinėti su valsty binė 
mis delegacijomis, spaudos dar
buotojais.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto atstovai ta gali
mybe plačiai pasinaudojo. Jau 
konferencijos išvakarėse lietu
viam. latviam ir estam susitarus, 
buvo sudarytas pabaltiečių spau
dos ir informacijų biuras, ku
riame valstybinės delegacijos 
ir žurnalistai turėjo progos susi
pažinti su gerai paruošta infor

LB Clevelando apylinkės pirm. V. Cyvas įteikia Švietimo 
Tarybos skirtas aukas, skirtas paremti lituanistinę mokyklų ir 
neakivaizdinius kursus. Priima S. Stasienė ir V. Bučrnienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

sekmės išryškės tik ateityje.
Klelxmai yra prašomi vien u ar 

kitu būdu įsijungti šiį intencijų 
į sekmadienų liturgijų.

Arki vyskupui Metropolitui 
Steponui Sulyk, ukrainiečių vys 
kopų pirmininkui, yra pasiųsta 
užuojautos telegrama.

Vyskupas Paulius A.
Baltakis, OFM

macine medžiaga apie Pabaltijį 
ir jo problemas, tai pat pasi 
kalbėti su pabaltiečių atstovais, 
iš jų gauti papildomų žinių.

Informacijos biuro vedėju 
buvo Algis Klimaitis. Lietuvių, 
latvių ir estų atstovai Berne jau 
pirmųjų konferencijos savaitę 
aplankė iš viso 26-ių valstybių 
delegacijas. Jom buvo įsteiktas 
specialiai Baltų Santalkos pa
rengtas memorandumas, kuria
me Sovietų Sąjunga yra smer
kiama už trijų Pabaltijo valsty bių 
neteisėtų įjungimų į Sovietų Sų- 
jungų. sulaužant Helsink io susi
tarimų pažeidimus. Iškelti so
vietų vykdomi žmogaus teisių 
pažeidimai yra pailiustruojami 
konkrečiais pavyzdžiais, išsamia 
dokumentacija apie pavieniu 
asmenų arba asmenų grupių 
teisių pažeidimus.

Pažymėtina, kad lietuvių de
legatas Algis Klimaitis konferen
cijos pertraukos metu priėjo prie 
sovietų delegacijos vadovo Kač- 
levo ir jo pavaduotojo Cekalovo, 
siekdamas su jais už
megzti pokalbį apie Helsinkio 
susitarimų vykdymų Pabaltijo 
kraštuose.

VLIKo atstovas priminė so
vietų pareigūnų tvirtinimus, kad 
dalykiški ir atviri pokalbiai visa 
da yra naudingi, pažymėjo, kad 
norįs ramiai pasikeisti nuo
monėmis. J tai sovietų delegatai, 
kurie buvo apsupti daugelio žur
nalistų. atsakė VLIKo atstovui, 
kad nesikalba su organizacijom, 
kurios nepripažįsta dabartinių 
Sovietų Sųjungos sienų. Klimai
tis. iš savo pusės, tada pažymėjo, 
jog pagal tokį principų, sovietai 
privalėtų pasitraukti iš konfe
rencijos, nes beveik visi V akarų 
kraštai nepripažįsta prievartinio 
Pabaltijo kraštų įjungimo į So
vietų Šųjungų. VLIKo atstovas 
dar pridūrė, kad Baltų Santalka 
griežtai protestuoja prieš tebesi
tęsiančių sovietinę okupacijų Pa
baltijyje. Sovietų delegatai čia 
demonstratyviai apsisuko ir 
greitais žingsniais išėjo iš salės.

Pabaltiečių veikla Berno kon-

Ona Mikulskienė ir P. Neimanas įteikė “Dainos” vieneto at
stovams lietuviškas kankles. Iš k.: D. Urbaitytė, O. Mikulskie
nė, “Dainos” vadovas Paul de Boer, Marga GrooT ir P. Neima
nas. Nuotr. V. Bacevičiaus

ATEITININKŲ
JUBILIEJINĖ STOVYKLA
IR NEPAPRASTOJI KONFERENCIJA

1986 m. ateitininkai užbaigs 
savo sųjūdžio jubiliejinius me
tus, kuriuos pradėjo Ateitininkų 
Kongresu 1985 m.

1910-1911 metų laikotarpis 
buvo ateitininkijos pradžia. 1986 
m. ateitininkai peržvelgs savo 
nueitų kelių Jubiliejinėje stovyk
loje ir Nepaprastojoje konferen
cijoje. 1985 m. Kongrese išrink
tas Federacijos vadas Juozas Po- 
likaitis kartu su Federacijos val
dyba dažnai posėdžiauja Chica- 
goje. Tuo tarpu komitetai smar
kiai dirba Detroite (Jubiliejinė 
stovykla bus Dainavoje) ir To
ronte (Nepaprastoji konferencija 
vyks Toronte).

Jubiliejinė stovykla vyks 
rugpjūčio 10-14. Stovykloje nu
matoma aptarti ir diskutuoti 
ateitininkų sferų. Simpoziumų ir 
paskaitų temos įvairios: “Tauti
nis Sąmoningumas už Lietuvos 
ribų — jo svarba ir pasireiškimo 
būdai ”, “Mes bendroje kovoje 
su tauta dėl tikėjimo, asmeninės 

ferencijos rėmuose susilaukė 
gana plataus atgarsio spaudoje, 
radijo ir televizijos programose.

Didžiausias šveicarų katalikų 
dienraštis “Die Ostschvveiz ’ jau 
konferencijos išvakarėse pa
skelbė ilgų straipsnį “Viena Eu
ropos tragedijų . Jame skaityto
jai buvo plačiai painformuoti 
apie dabartinę sunkių Pabaltijo 
kraštų padėtį. Įtakingasis Berno 
dienraštis “Der Bund” paskelbė 
informacijų apie pabaltiečių 
stebėtojų dalyvavimų Berno 
konferencijoje ir jų užsibrėžtus 
uždavinius.

Plačiai žinomas Vakarų Vokie
tijos dienraštis “Frankfurter All- 
gemeine Zeitung aprašė Algio 
Klimaičio susirėmimų su sovietų 
delegatais Apie tai pranešė ir vo
kiečių radijo stotis “Deutschland 
Funk . Itališkosios Šveicarijos 
televizija perdavė pabaltiečių 
jaunimo Berne surengtos de
monstracijos vaizdus. Demon
stracijų taip pat filmavo Vakarų 
Vokietijos ir Turkijos televizijos. 
Baltų Santalkos Berne surengto
je spaudos konferencijoje daly
vavo apie 20 užsienio žurnalistų. 
Spaudos konferencijoje estai vy
ras ir žmona Randpere, latvė Va
lentina Lasmanis ir Galina 
Pakėnienė iš Lietuvos paaiškino 
spatidos atstovam jų perskirtų 
šeimų padėtį, išreiškė troškimų 
vėl susijungti su atskirtais jų šei
mų nariais. Pabaltiečių atstovai 
taip pat atšakinėijo į įvairius žur
nalistų statomus klausimus. 

bei valstybinės laisvės”. “Socia
linis atsakomingumas krikš
čionybės šviesoje”, “Ateitinin- 
kija IX) 11 Vatikano suvažiavimo 
— vakar, šiandien ir rytoj”, 
“Ateitininkas lietuviškos visuo
menės narys”, “Ateitininkas — 
pasaulinės politikos arenoje”, 
Šeimos svarba, šeimos moralė, 

šeimos paskirtis — Dievui, tau
tai, žmogui . Vyks diskusijos ir 
įvairios vakarinės programos. 
Paskaitininkų ir simpoziumo da
lyvių pavardės bus skelbiamos 
kitu laiku. Ketvirtadienį po pie
tų stovyklautojai vyks link To
ronto (Tiesa, stovyklon kviečia
mos šeimos, nes bus mažų vaikų 
priežiūra.)

Nepaprastoji konferencija 
vyks rugpjūčio 14-17 (oficialiai 
prasidės rugp. 15). Nepaprastoje 
konferencijoje bus planuojama 
tolimesnė ateitininkijos veikimo 
metodika. Konferencijoje išank.s 
to sukviestos sekcijų komisijos 
svarstys įvairius klausimus ir da
lys pranešimų: programinė ko
misija, konstitucijos peržiū
rėjimo komisija, akademi
kų veiklos bei paskirties komisi
ja, kūrylx)s iniciatyvos komisija.

Pagrindinė Nepaprastos kon
ferencijos tema būtų: “Ateitinin
kijos prasmė ir paskirtis šių die
nų perspektyvoje”. Konferenci
jos dalyviai rinksis kartu mal
doms, diskusijoms, svarstyboms 
ir vakarinėms programoms. Yra 
numatyta pagerbti ateitininkijos 
pirmūnus St. Šalkauskį ir P. Do
vydaitį akademija šeštadienio 
vakarų. Ateitininkų Federacijos 
vadas ir Ateitininkų Tarybos pir
mininkas tars žodžius Nepapra
stoje konferencijoje.

Ateitininkai entuziastiškai pa
rodė savo sųjūdžio gyvastin
gumų. Ateitininkų kongreso 
metu Chicagoje. Tikimasi, kad 
praėjus vieneriems metams, 
sųjūdžio tolimesnį kelių 
apibrėžti susirinks gausus būrys 
1986 m. Dainavoje ir Toronte.

PHILADELPHIA, PA.

Kalantos minėjimas
Romo Kalantos didvyriško 

žygio minėjimas, kuris yra tapęs 
tradiciniu Pbiladelphijoje, yra 
rengiamas gegužės 18, sekma
dienį. Minėjimas, kaip visuo
met, prasidės su procesija ir 
mišiomis 10 vai. 30min., Šv. An
driejaus bažnyčioje (19th & Wal- 
lace Sts.), ir tęsis parapijos 
salėje, kur bus pietūs ir pritaiky-

Netekome tauraus bičiulio
Inž. Juozas Truškauskas, su

laukęs 90 m. amžiaus, iškankin
tas ilgos ligos, mirė vasario 24. 
Po gedulingų pamaldų Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioje vasario 27 palaidotas 
Forest Lawn kapinėse.

J. Truškauskas buvo gimęs 
Liepojoje, Latvijoje. Pirmo pa
saulinio karo metu kaip Rusijos 
armijos karininkas dalyvavo 
frontuose. Vėliau įsijungė į dali
nius, kovojusius prieš bolševi
kus. Grįžęs į Lietuvų kaip 
inžinierius dirbo Klaipėdos uo
ste ir Šventosios uosto statylx>je. 
1944 m. vasarų frontui iš rytų 
priartėjus prie Lietuvos, išvyko 
į Vakarus.

Karui pasibaigus, atvyko su 
šeima į JAV ir apsigyveno Los 
Angeles, dirbo Pietų Califomi- 
jos universitete. Buvo įsijungęs 
į vietos organizacijų veiklų — 
vienas iš steigėjų JAV Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles 
apylinkės ir buvo išrinktas į pir
mųjų valdybų iždininku. Dalyva
vo Šv. Kazimiero bažnyčios ko
mitete, Balfe. Priklausė prie 
amerikiečių organizacijų. Rėmė 
lietuvių spaudų, organizacinę 
veiklų ir savo parapijų.

Sulaukęs senatvės, velionis 
nors asmeniškai negalėdamas 
dalyvauti organizacijų veikloje, 
Lietuvos reikalais laiškais kon
taktuodavo senatorius ir kongres 
manus. Kol galėjo vairuoti auto 
mobilį, kiekvienų sekmadienį at
važiuodavo į Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčių; vėliau 
jį vežiojo žentas L Bandziulis. 
Giliai liūdėdamos liko žmona 
Elena ir dukterys “Draugo 
redaktorė Irena Regienė ir Ele
na Bandziulienė su šeimomis.

Ig. M.

Religinė poezijos ir 
muzikos valanda

Šiemet kovo 20-23 rekolekci
jas vesti Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje buvo pakviestas kun. 
dr. Antanas Paskųs iš Amerikos 
rytinio pakraščio žinomas savo 
rašiniais. Jis savo gražiais pa- 
Mickutė, taip pat solistė B. Viz
girdienė ir vyrų kvartetas: 
A. Polikaitis, R. Dabšys, E. 
Jarašūnas ir B. Seliukas, var
gonais pritariant komp. B. 
Budriūnui.
mokslais, paremtais realaus gy
venimo faktais ir žymių žmonių 
pareiškimų citatomis gražia for
ma sugebėjo paveikti klausyto
jus pasiruošti didžiajam krikščio
nijos įvykiui — Kristaus pri
sikėlimo šventei.

Rekolekcijas užbaigiant, buvo 
religinės poezijos ir muzikos va
landa, atliekant poeto Balio 
Gaidžiūno parašytus “Septynis 

ta programa.
Kalliėtoja yra pakviesta Asta 

Banionytė Connor, jaunosios 
kartos atstovė, buvusi dviejų 
Amerikos kongresmanų vykdo
moji asistentė Washingtone, o 
dabar ruošianti efektingų mūsų 
politinės veiklos projektų.
, Minėjimo meninę programų 

smuiku atliks Julius Veblaitis iš 
Union, Nevv Jersey. Jam akom- 
ponuos Darlene Linkutė.

Lietuvių Moterų Federacijos 
Philadelphijos Klubo valdyba 
maloniai kviečia visuomenę gau
siai minėjime dalyvauti. Ponios 
ir panelės yra prašomos pasi
puošti tautiniais drabužiais ir įsi
jungti į procesijų liažnyčioje. 
Salėje pietūs ir programa pra
sidės apie 12 valandų.

Sn. 

paskutinius Kristaus žodžius lie
tuvio maldose”, kuriuos skaitė 
su giliu menišku įsijautimu Los 
Angeles dramos sambūrio nariai: 
A. Kungys, V. Jatulienė, M. 
Saulius, A. Kiškis, E. Dovydai
tienė ir pats režisorius P. 
Maželis. Nuostabiai skambėjo 
žodžiai: “Ateikį mūsų žemę, kur 
tiek numirusių už laisvę, kur tiek 
vilties sudėta į Tavo šventus 
kryžius”...

Priderintų muzikinę dalį atli
ko smuiku R. Mickus ir fleita K.

Koncertas buvo įspūdingas, 
daugeliui padėjęs atitrūkti nuo 
kasdieninių reikalų ir susikaupti 
laukiant Velykų, krikščionybės 
triumfo šventės, kuri, deja, šia
me kontinente nėra tiek įsipilie- 
tinusi kaip Kalėdos! O po šven
čių vėl pamažu grįžtama į kas
dienybę su jos smulkmenomis 
ir nuolatiniais rūpesčiais dėl 
duonos, dažnai užmirštant dva
sinius reikalus.

Ig. M.

CHICAGO, ILL.

Teatro premjera

Neseniai įsisteigęs “Vaidi
lutės” jaunųjų teatras, tu 
rėš pirmųjų savo premjerų 
gegužės 18, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo Centro didžiojo
je salėje. Čia bus su 
vaidinta linksma komedija 
“Uošvė į namus — tylos nebus”. 
Šiame vaidinime pasirodys pen
ki vaidintojai, kurių amžius nuo 
23 iki 30 metų ir kai kurie iš jų 
jau yra pasireiškę amerikiečių 
scenose, nors dar ir puikiai kalba 
lietuviškai.

Šio teatro valdybos pirminin
ku yra visuomenininkas dr. Pe
tras Kisielius, o jama talkina 
būrelis lietuviško teat 
ro entuziastų, kurie tikisi, 
jog jų, o taip pat ir aktorių 
pastangos bus gausiai publikos 
paremtos. Jeigu taip įvyks, tai 
Chicaga gal vėl galės turėti pa
stovų teatrų.

Šimtmečio minėjimas
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje (SLA) šių vasarų Chicagoje 
rengia savo sei
mų, kuriame bus paminėtas 
šios organizacijos šimtmetis. 
Seimas įvyks birželio 30-liepos 3 
Chicagos miesto centre — Essex 
Inn viešbutyje, 800 S. Michigan 
Avenue.

J Chicagų tomis dienomis 
suvažiuos daugiau negu 100 de
legatų iš visos Amerikos ir Kana
dos. Čia bus ne tik posėdžiai, 
bet ir eilė kitokių pramogų, ku
rie bus skirti ir plačiajai visuo
menei.

Chicagoje sudarytas platus ko
mitetas, kuris rūpinasi, kad sei
mas ir minėjimas kuo geriau pa
sisektų.

(eš.)

— Andrius Kazlauskas ba
landžio 2 Clevelando valstybi
niame universitete sėkmingai 
apgynė disertacijų "Ląstelių au
gimo reguliavimas” ir įsigijo che
mijos daktaro laipsnį. Formalus 
diplomo įteikimas bus birželio 
15. Tolimesniam tyrinėjimo dar
bui Andrius ir žmona Lionė ru
denį kelsis į Seattle, Wash.. kur 
žada įsijungti taip pat ir į te
nykštę lietuviškų veiklų, nuo ku
rios nebuvo nutolę ir Cleve- 
lande
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JUDRUS 
SAVAITGALIS

Pirmasis šių metų gegužės sa
vaitgalis atskuliėjo pas mus ap
dovanodamas New Yorką 
saulėtomis dienomis, stipriu 
vėju ir gan žema temperatūra. 
Toks neįprastas šiuo laiku oras 
buvo labai naudingas kultūrinei, 
dvasinei ir materialinei veiklai.

Šeštadienį gegužės 3 iš ryto 
Lietuvių Kultūros Židinyje 
įvyko Tautos Fondo suvaažiavi- 
mas.

Vakare apatinėje Kultūros 
Židinio salėje buvo susibūrę 
Liet. Atletų klubo bingo darbi
ninkai pasidžiaugti savo darini 
vaisiais, jie liesidarbuodami per 
ištisus metus paaukja daugelį va
landų, kad gautu pelnu galėtų 
padėti Kultūros Židinio išlaiky 
mui.

Tą pačia dieną (taip pat vaka
re), didžioje salėje vyko rinktinė 
lietuvių meno paroda. Ją rengė 
“Galerija”. Parodos atidarymas 
įvyko 7:30 .v.v. Parodą atidarė 
Romas Kezys, pakviesdamas 
“Galerija vedėją Algimantą Kezį 
tarti žodį. Jis savo kalbą pradėjo: 
“Menas galingas ir stebuklin
gas“. Glaustai apibūdino meno 
reikšmę žmogaus gyvenime, 
kiek ilgėliau sustodamas ties 
dail. V. Petravičium, kuriam, 
anot kalbėtojo, pradeda plačiau 
atsiverti Amerikos galerijų ir 
muziejų dury s.

Po Alg. Kezio kalbos buvo pa
rodytas gan meniškai jo paties 
susuktas filmas apie Simą 

jo

revizijos komisijos pranešimas ir 
kiti einamieji “Kasos" reikalai. 
“Kasos” prezidentas Vytautas 
Velx*liūnas, neilgoje kallx>je, 
paryškino šios kredito unijos 
reikšmę lietuviams ir ragino 
visus tapti jos nariais.

Susirinkimą uždarius susirin
kusieji “Kasos nariai" ir svečiai 
dar ilgai svečiavosi besišne
kučiuodami ir liesivaišindami 
“Kasos” patiektomis gausiomis

p. palys

CICERO “ATEITIS’

apie 
Sužiedėlį, filmą žiūrėjo ir 
sūnus Antanas Sužiedėlis.

Parodoje buvo išstatyta 
Petravičiaus, V. \ irkau, 
Dom- 
šaičio, V. Igno, R. Viesulo, 
Marčiulionienės (keramika), 
Kezio (fotografija) ir kitų darbai. 
Viso parodoje buvo per 60 dar
bų. Parodą per dvi dienas 
aplankė apie 250 meno gerbėjų.

Sekmadienį, gegužės 4, per 
11 valandos mišias Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje šventiškai 
pasipuošę du berniukai ir ketu
rios mergaitės priėmė pirmąją 
komuniją. O kaip buvo malonu 
stebėti jų džiaugsmu švytinčius 
veidukus, kurie ir mus pačius 
grąžino į tas laimingas dienas, 
kada ir mes patys su drebančio
mis iš džiaugsmo širdimis arti
nomis prie To. kuris kvietė sa
kydamas: “Leiskite mažutėlius 
prie manęs”... Pamokslo metu 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis 
sveikino šiuos šešios laimingus 
vaikučius ir linkėjo jiems per 
visą savo gyvenimą pasilikti su 
Tuo. kurį jie šiandieną pasi 
kvietė į savo širdis.

Po komunijos, kiekvienas iš 
jų, gražia ir taisyklinga lietuvių 
kalba, paskaitė po posmelį iš 
prasmingų ir tai dienai atitin
kančių eilėraščių.

Štai šie šeši jaunuoliai: Lina 
Penikaitė, Aušra Siminkaitė, 
Jūra Vainiūtė, Kristina Silbajo- 
rytė, Petras Ąžuolas ir Aidas 
Kuolas. Juos pirmąjai komunijai 
gražiai ir rūpestingai paruošė se
selė Marija Urbana, OSF.

Po sumos, pagal lietuvišką tra
diciją, parapijos salėje. Liet. Ka
talikių Moterų 29-ji kuopa su
rengė motinos dienos minėjimą. 
Minėjimo metu trumpą kalbą 
pasakė parapijos Tarybos pirmi
ninkas Alfonsas Samusis. Po 
minėjimo, kiek pasivaišinus mo
terų suruoštomis vaišėmis, dau
guma skubėjo į Kultūros Židinį, 
kuriame buvo Lietuvių Federa
linės Kredito Unijos “Kasa” susi
rinkimas.

Šį šeštąjį metinį “Kasos” su
sirinkimą atidarė jos vicepirmi
ninkas Vyt. Alksninis. Tylos mi
nute pagerbus per praeitus me
tus mirusius “Kasos” narius, 
maldą sukalbėjo Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, prašydamas 
Aukščiausiąjį apdovanoti “Ka 
sos" narius dvasinėmis ir medžią 
ginėmis gėrybėmis. Buvo pa
tiektas "Kasos" finansinis stovis.

p

Cicero “Ateities” krepšinio 
komandą, kuri Vid. Vakarų spor
to apygardos krepšinio pirme
nybėse užėmė I vietą, galima pa
vadinti brolių komanda. Joje 
žaidžia trys broliai Ovvensai ir du 
broliai Sulaičiai (vienas iš jų E. 
Šulaitis yra komandos kapito
nas). du broliai Ovvensai pirme
nybių išvakarėse atstovavo Cice
ro All-Star rinktinei tradicinėse 
rungtynėse prieš Berwyną, kurį 
įveikė. Vienas iš brolių Owensų 
buvo paskelbtas rungtynių 
“most valuable” žaidėju.

Dabar “Ateities’’ komanda 
rengiasi dalyvauti S. Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynėse Ha
miltone, Kanadoje, kurios bus 
gegužės mėn. pradžioje.

Klubas norėtų sudaryti vyną 
ir moterų tinklinio komandas, 
liet dar trūksta žaidėjų, taip pat 
trūksta ir lėšų. Kas norėtų pri
sidėti prie klubo veiklos vieno
kioje ar kitokioje srityje prašomi 
susisiekti su klulxi pirmininku 
Edvardu Sulaičiu. 1330 S. 51 
Avė., Cicero, IL 60650. Tel. 
752-6825.

Vid. Vakarų sporto apygardos 
krepšinio pirmenybėse kovo 22- 
23 Chicagoje Cicero “Ateitis" 
nugalėjo CIevelando "Žaibą 60- 
-58 ir tada baigmėje tik po sun
kios kovos turėjo nusileisti buvu
siam S. Amerikos lietuvių mei
steriui Chicagos ‘’Lituanicai” 61- 
64. ' '

Lietuvos gen. konsulė J. Daužvardienė sveikinasi su Tau
tinės Sąjungos pirmininku dr. L. Kriaučeliūnu jos garbei 
surengtoje vakarienėje Tautiniuose Namuose Chicagoje. Prie 
stalo sėdi Lietuvos gen. konsulas New Yorke A. Simutis, 
vysk. V. Brizgys ir kiti.

Vasario 16-osios minėjime Clevelande. Nuotr. V, Bacevičiaus

ELIZABETH, N.J
LB N.J. apygardos suvažiavi

mas
Balandžio 26 Šv. Petro ir Po

vilo parapijos klebonijoj įvyko 
metinis LB New Jersey apygar
dos suvažiavimas. Jo metu buvo 
apžvelgta apygardos valdybos 
veikla, perskaitytas kontrolės 
komisijos protokolas ir pasitarta 
įvairiais bendruomeninį gyveni
mą liečiančiais klausimais.

Apygardą sudarančios LB 
apylinkės dėl gerokai sumažėju- 

<e . šio lietuvių skaičiaus atskirų ren-

— Lietuvių Centras Argenti
noje yra viena iš seniausių Ar
gentinos lietuvių organizacijų. 
Ji rūpinasi savišalpa ir kultū
ros palaikymu. Šiemet švęs 60 
metų sukaktį.

ginių nepajėgia suorganizuoti, 
bet kiekvienais metais suorgani
zuoja Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paminėjimus ir

DEXTER PARK
PHARMACY B 

Wm. An&stasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER

296-4130

SAVITARPĖS
PAGALBOS
REIKALAI

Š. m. vasario 1 suėjo dveji me
tai kai VVoodhavene, N.Y., vei
kia Savitarpės Pagalbos Komite
tas, kuris 1984 balandžio 14 LB 
New Yorko apygardos metinio 
suvažiavimo nutarimu buvo 
įjungtas į LB New Yorko apygar
dos Socialinių Reikalų Tarnybą 
kaip jos padalinys.

Savitarpės Pagalbos Komite
tas turi 23 narius, visi pensinin
kai ir ne visi pilnai pajėgūs. 
Tačiau ačiū jiems, jie neatsisako, 
ir kiek pajėgia padeda reikalin
giems pagalbos. Jaunesnių jėgų 
nepavyko surasti, nors buvo 
kreiptasi į juos raštu ir žodžiu. 
Suprantama, jaunesni dirba, au
gina savo prieauglį, tai ir laiko 
trūksta kitiems įsipareigoji
mams. Taigi -belieka patiems 
senjorams vienas kitam padėti.

Savitarpės Pagalbos Komite
tas atlieka šias paslaugas: lanko 
ligonius jų namuose, ligoninėse, 
prieglaudose; nepajėgiems su
perka maisto; reikalui esant, pa
lydi nesveikuojančius pas gydy
tojus, į ligonines, klinikas; ser
gantiems, negalintiems toliau 
vaikščioti, 
“Meals on

išrūpinai maistą 
Wheels" iš^enior ci-

tizens centrų; padeda užpildyti 
įvairias formas, kaip medicare, 
sočiai seeurity, food stamps ir 
kt.; turintiems regėjimo proble
mų. parašo laiškus; nepajėgiems 
senjorams parašo sveikinimus 

. gimtadienių, didžiųjų švenčių 
progomis. Už suminėtas paslau
gas nereikalaujama atlyginimo.

SP Komitetas nuo savo 
įsikūrimo pradžios iki šiol yra 
įvairiai padėjęs dvidešimčiai vy
resnio amžiaus lietuvių. Ir dabar 
atsiranda vis naujų pagalbos 
prašančių.

Jei kam reikalinga pagalba 
namų ruošos darbams, kaip buto 
sutvarkymas, maisto gaminimas 
ir panašiems kitiems fiziniams 
darbams SP Komitetas pasisten
gia surasti asmenį, kuris sutiktų 
kartą savaitėje, dažniau ar rečiau 
padėti. Tačiau tokie fiziniai dar
bai atliekami už atlyginimą pagal 
susitarimą, ir tik pirmoje eilėje 
nepajėgiems, vyresnio
am žiaus, ar neturintiems arti 
giminių, ar artimų, ir kuriuos 
lengva pasiekti autobusu ar 
požeminiu traukiniu, nes SP Ko
mitetas neturi savų susisiekimo 
priemonių.

Primintina, kad Savitarpės 
Pagalbos Komitetas įkurtas ne 
kurios veikiančios organizacijos 
vardu pasitarnauti tik savo orga
nizacijos nariams. Savitarpės Pa
galbos Komitetas yra pasiryžęs 
padėti kiekvienam nelaimės iš
tiktam lietuviui, nes to reikalau
ja tikroji artimo meilė ir lietuviš
koji pareiga.

Savitarpės pagalinus reikalais 
galima skambinti I. Banaitienei, 
tel. 718 296-3684, M. Klivečkie- 
nei tel. 718 296-0406, M. 
Ulėnienei stel. 718 441-7653.

I. Banaitienė
LB NY apygardos Soc. Reikalų 

Tarybos vicepirmininkė

įsijungia į bendrą, dažniausiai 
su Lietuvos vyčiais veiklą. Per 
Vasario 16 šventės minėjimus vis 
dar sugebama, nepaisant pra
retėjusio dalyvių skaičiaus, su
rinkti palyginti žymios sumos pi
nigų. Čia jau nuo seno yra įsi
galėjęs įprotis pagerbti kiekvie
no aukotojo valią, nors šventę or
ganizuoja LB apylinkė.

Apygardos valdybos pasi
ryžimas surengti didesnio masto 
kultūrinę pramogą vietos lietu
viam dėl grynai techniškų 
kliūčių negalėjo būti įgyvendin
tas. nes. nebuvo įmanoma sude
rinti kviečiamųjų programos 
atlikėjų laisvalaikio su renginiui 
patalpų gavimu. Valdyba su
gebėjo surengti adv. Povilo 
Zumbakio paskutiniojo leidinio 
Soviet Evidence in North Amer
ican Courts supažindinimą, ku
riame dalyvavo ir pats autorius. 
Americans for Due Process veik
lai paremti dalyviai suaukojo 727 
dol.

Darbo pareikalavo ir LB XI- 
sios tarybos rinkimai. Apygarda 
gali pasigirti, kad joj išrinkti Ta
rylios nariai yra visi įsijungę ir į 
vietinę LB veiklą. Vienos LB 
apylinkės iždininkui vis nesu
randant patogaus laiko paprašyti 
solidarumo įnašo, šį kelerius me-

tus vykusį apsileidimą pataisė 
vienas Tarylx>s 'narys ir surinko 
net kelis šimtus dolerių.

Apygardos rilx>se veikianti dr. 
Vinco Kudirkos lituanistinė mo
kykla netrukus liaigs mokslo me
tus, kurių metu mokyklą liaigs 
net keli vyresniosios grupės mo- 

I kiniai, ar į jų paliktas vietas atsi
ras pakankamas skaičius naujų 
mokinių, šiuo metu sunku pasa
kyti. Reikia visų talkos, kad mo
kykla ir toliau galėtų veikti. Apy
linkių valdybų nariam ir šiaip lie
tuvišku švietimu susirūpmusięm 

Į lietuviam reikėtų labai sukrusti 
raginti mokyklinio amžiaus vai
kų turinčius tėvus, kad jie 
ryžtųsi savo vaikus į mokyklą 
įjungti.

Nuosmukio ženklų rodo ir čia 
gražios veiklos rodžiusi tautinių 
šokių grupė Liepsna, sėkmingai 
atstovavusi lietuviškam jauni
mui tautinių šokių šventėse, Bal
tų festivaliuose, N.J. valstijos 
kasmetiniuose etniniuose fes
tivaliuose ir daugyliėje kitų ko
legijų ar amerikiečių organizaci
jų ruošiamose šventėse. Bet šiuo 
metu šokėjų entuziazmas yra iš
garavęs, šokių pamokos aplei
džiamos, ir grupėj rodosi 
nykimo žymių. Valdyba numato 
birželio mėn. sukviesti šokėjus, 
jų tėvus ir busimuosius šokėjus 

, j pavasarinį pabendravimą kuria- 
• me nors parke ir pasikalbėjimą, 

kuriuo būdu sugrąžinti grupę į 
jos žydėjimo meto nuotaikas ir 
ryžtą.

Kitur pagyvėjęs LB susirūpi
nimas pensininkų socialiniais 
reikalais čia didesnio atgarsio ne
suranda, nes turint galvoj plato
kai išsidėsčiusius lietuvių telki
nius, reikia, kad kiekvienoj LB 
apylinkėj atsirastų žmogus, galįs 
skirti tokiam darbui savo laiką. 
O kam nors įsipareigojančių 
žmonių šiuo metu yra kebliausia 
surasti.

Jaunimo reikalais besirūpinąs 
apygardos valdybos narys 
Arūnas Bitinas yra pagaminęs iš 
paskutiniosios tautinių šokių 
šventės vienos valandos vaizda
juostę, kurioj koncentruojamasi 
apie šventėj dalyvavusią tautinių 
šokių grupę Liepsną. Visiems, 
net ir buvtįsiem šios grupės 
šokėjam, jų tėvam, giminėm ir 
draugam yra sudaroma proga šo
kius pamatyti ekrane gegužės 
18, sekmadienį, Sv. Petro ir Po
vilo parapijos salėj 1 vai. popiet. 
Bus parūpinta užkandos, veiks 
baras. Tad neužmirškime atsi
lankyti ir pabendrauti.

Suvažiavime buvo atstovauja
mos 4 apylinkės, penktoji 
nežinia kodėl nepajėgė dalyvau
ti.

Zita

K.J.

— A. a. kun. Petras Patlaba 
staiga mirė balandžio 25 rytą 
Hot Springs, Ark., kur jis pas
kutiniu metu gyveno. Velionis 
buvo gimęs 1909 gegužės 1. Ku
nigu įšventintas Telšiuose 1934 
gegužės 26. Nepriklausomoje 
Lietuvoje daugiausia buvo gim
nazijos kapelionas. Amerikoje il
giausiai buvo Cicero Sv. Antano 
lietuvių parapijos vikaras. Palai
dotas-balandžio 30 Chicagoje.

— Dainavos ansamblio stato
mų “Lietuviškų vestuvių” jauno
sios vaidmenį atliks
Soliūnaitė, o jaunojo — Aras 
Li n takas. Spektaklis
gegužės 11, šį sekmadienį, 3 vai. 
popiet. Chicagos Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje, An
sambliui talkina Lemento tauti
nių šokių grupė “Spindulys”.

- Vytautas Volertas gegužės 17 
JAV LB Kultūros Tarylios šešto- 

! joje premijų šventėje Bostone 
įteiks LB Krašto valdybos moks
lo premija Broniui Kvikliui.

--- “Uošvė į namus — ty 
los nebus” — tai vardas komedi
jos, kurios premjera bus gegužės 
18 Chicagos Jaunimo Centro 
salėje. Ją suvaidins naujai įsi
steigęs Chicagos jaunųjų vaidin
tojų kolektyvas “Vaidilutė”.

Česlovas Mickūnas, LB Bostono 
apygardos pirmininkas,
nuoširdžiai rūpinasi šeštosios 
premijų šventės rengimu. 
Šventė įvyks gegužės 17, šešta
dienį, 7 vai. vak. Amerikos Lie
tuvių Piliečių klube Bostone.

— Lietuvių Fondas šiemet 
1 yra mecenatas trijų LB Kultūros- 

Tarybos premijų: dailės, muzi
kos ir teatro. Premijos bus įtei
kiamos gegužės 17 Bostone.

— Kun. Mečys Pusčius jau 42 
metus gyvena pietų Čilėje, neto
li Ugnies Žemės, dirbdamas su 
jaunimu, darbininkais, vargšais 
ir ligoniais. 30 metų kapelionavo 
Punta Arenas apskrities ligo
ninėje. Tai salezietis misijonie- 
rius, sulaukęs jau 78 m. amžiaus.

— Sol. Aldona Stempužienė 
po pernai puikiai sudainuotos 
Eboli partijos “Don Carlo” ope
roje šiemet vėl grįžta Chicagon, 
kur, Lietuvių Operos pakviesta 
atliks “Viliaus Telio” operoje 
Jadvygos, Viliaus Telio žmonos, 
partiją birželio 14 ir 15 d. spek
takliuose.

bus

II

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

gegužės 29 d. Iki birželio 12 d.
$1,590.00

birželio 14 d. Iki birželio 28 d.
$1,890.00

liepos 17 d. iki liepos 31 cU,
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
$1,935.00

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

spalio 3 d. Iki spalio 17 d.
$1,480.00

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

— Tomas Mockus du mėne
sius vaidino VVashington, D.C., 
Kennedy Centre vieną pagrindi
nių vaidmenų Čechovo dramoj 
“Žuvėdra". Gegužės 31 jis bus 
pasakotojas — Lietuvos savano
ris Dariaus Lapinsko operos 
“Dux Magnus" naujoje laidoje.

KELIONE NR. 1 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 2 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 3 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Ii Niujorko

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

(Nakvojant dviese kambaryje), Įskaitant visas auaialtklmo išlai
das, viešbučius, malate operos, teatro arba baleto bHletus, 
Įvairias ekskurstyas Ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandtyoslnlu Naujų motų 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 — 3,000 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. BOK 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

— “Tėviškės Aidų” savaitraš
tis, leidžiamas Australijos lietu
vių katalikų federacijos, veda
muoju vasario 6 primena savo 
trisdešimtmetį. Pirmas šio laik
raščio numeris buvo išleista 
1956 vasario 11. Trisdešimties 
metų laikotarpyje skaitytojus 
pasiekė 1500 numerių. Savait
raštį redagavo kun. dr. P. Ba- 
činskas, B. Zumeris, kun. P. 
Vaseris, o nuo 1973 redaguoja 
kun. dr. P. Dauknys. Adminis
truoja J. Beliokas. Laikraštis turi 
savo spaustuvę, veikiančią Mel- 
boumo lietuvių parapijos na
muose*.

—N’luji Darbininko skaityto
jai: J. Slankus, Binghamton. N. 
Y.. H. Čepas, Reading, Mass. 
Užsakė ki Žukas, New
Londoh, Conn. — 
Watermrd, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiems skaityto
jams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 12dol. At
naujinant — visiems 15 dol me
tams.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mo
kestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

25 dol. —Judith Landers, Po- 
ąuonock, Conn.

20 dol. — A. Keršis, Worce- 
ster, Mass.

Po 15 dol. —S. Bulovas, Ron- 
konkoma, N. Y., M. Lūšys, 
AVoodhaven, N.Y., A. Brazdžio
nis, Oakville, Conn., M. Svel- 
nis, Xeedhain, Mass., A. Rama
nauskas, Brockton, Mass., V. 
Dragūnevičius, Mamanoreck, 
X. Y., W. Sinus, Massapequa, 
X.Y., V. Stanislovaitis, Chicago, 
III., V. Šoliūnas, Lemont, 111., 
A. Puzinas, San Mateo, Calif., 
G. Palionis, Brooklyn, X.Y., A. 
Macelis, Commack, X.Y., Sis 
terš of the Immaculate Concep 
tion, Montreal, Que., A. Draz 
dys, Baltimore, Md., G. Rajec
kas, Maspeth, X.Y., dr. A. Du- 
nojevvski. Ozone Park, X.Y., H. 
Yantosh, Rahvvay, X.J., A. Bar
kauskas, Point Pleasant, X.J., J. 
Hoff. Huntington Park, Calif., 
V. Plaušinis, Ridgevvood. X.Y., 
K. Kulys, Allendale, X.J., P. 
Xormantas, Elizabeth, X.J.

Po 12 dol. .— J. Plečkaitis. 
Xew Britam. Conn., A. Knašas, 
Quincy, Mass.

Po io dol. — \V. Dargis. Ri
verdale, X.Y., P. Rasimas, Lin- 
denhurst. X.Y., dr. E. Lenkaus 
kas. Pepper Pike. Ohio, J. Raš
kauskas. Toronto. Ont., A. 
gaitis, Glen Ridge, X.J., I.

ca, N.Y., A. Mažeika, Treasure 
Island, Fla., J. Ližaitis, Lauder- 
dale, Fla., A. Tumas, Nevvbury 
Park, Calif., R. Novak, Los An
geles, Calif., V. Paprockas, 
Brooklyn, N.Y., dr. J. Simaitis, 
Forest Hills, N.Y., J. Svirskas, 
Haverhill, Mass, S. Grigana- 
vičius, So. Boston, Mass., A. 
Rubonis, North Haledon, N.J., 
J. Jacobus, Fair Lavvn, N.J., dr.
J. Masilionis, Dayton, Ohio, V. 
V. Daugėla, Washington, D.C.,
K. Bugenis, Ringwood, N.J., A. 
Zabela, Jersey City, N.J., A. 
Maskeliūnas, Shrewsbury, 
Mass., Our Lady of Sorrovvs 
Convent, Brockton, Mass., B. 
Zdanys, W. Hartford, Conn., Z. 
Dreslius, Hartford, Conn., kun. 
S. Morkūnas, Sioux City, Iowa, 
dr. A. Valiūnas, Reston, VA, H. 
Kontrimas, Onnond Beach, 
Fla., G. Bielskienė, Lighthouse 
Point, Fla., prel. V. Martuse- 
vičius, Philadelphia, Pa., R. Do
vydaitis, Dalton, Pa., J. 
Janiūnas, Stratford, Conn., B. 
Kondratas, Quaker Hill, Conn., 
kun. K. Baldys, Amsterdamu, 
N.Y., V. Kazakaitis, So. Boston, 
Mass., M. Biknaitis, Santa Mo- 
nica. Calif, J. Poderis, South- 
field, Mich., A. Ošlapas, Dear- 
born. Mich., kun. J. Matulis, 
Hartford. Conn., P. Stanelis, St. 
Petersburg Beach, Fla.

Po 8 dol. —G. Čapkauskienė, 
La Šalie, Que., Z. Dabrila, Wor- 
cester, Mass., A. Jaunas, Clark.

Raz
Ma-

M.
III..Grigoravičienė. Belleville.

K. Martinkus, Chicago, III.. V. 
Povilauskas, Brooklyn, N. Y.. L. 
Staškevičius, Riverdale, X.Y., I. 
Kučiauskas, Baltimore, Md.. P. 
Šimkus. Quincy. Mass.. O. Ivaš
ka, So. Boston, Mass., O. Sie- 
maška. Woodhaven,X. Y., J. 
Vastūnas, Richmond Hill, X.Y., 
C. Vilnis, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Balbata, Palm Beach, 
Fla., A. Merker, Teaneck, X.J.,

Milukas. Arlington. Mass., J. 
Levonas, Jackson Hgts., X.Y., 
dr. B.
X.Y.. J. Palonis, Green Brook, 
X.J.. S. Plechavičius. Dobbs 
Ferry. X.Y.. E. Laukys. Fort 
Salonga, X Y., A. Pilvelis. \V. 
Hartford. Conn.. V. Burneika, 
Hartford. Conn.;* J. Chapulis. 
Brick Town. X.J., I. Ozalas, 
Garxv(x>d. X.J.. V. Jonynas, 
Hollis. X.Y., B. Sutkus. Jamai-

Maspeth.

Po 5 dol. J. Černauskas, 
VVoodhaven, N. Y., V. Ūselis, 
Flushing, N.Y., J. Vaitkūnas, 
Lenox, Mass., \ . Rastenis, Mar- 
stons Mills, M ass., B. Zapasnik, 
So. Orange, N. J., G. O’Brien, 
VVestvvood, N. J., P. Kidulius, 
Hartford. Conn.. J. Vaitkus, 
Rocky Hill. Conn.. kun. M. Ja
rašiūnas. Gilberton, Pa.. V. 
Žmuidzinas, Rochester, X.Y., 
M. Žukauskas, Yonkers, X.Y., 
A. Packevičius. VVorcester, 
Mass., \V. Botscharovv, Xevv- 
ton, Mass., Sandara Club, Ine., 
Brockton, Mass., V. Augustinas, 
St. Petersburg Beach. Fla.. T. 
Jakelaitis. VVoodhaven, X.Y., A. 
Žukas. \Voodhaven, X.Y., J. 
Morkūnas. Philadelphia. Pa., A. 
Šermukšnis. Momingdale, 
Mass., X. Pranckevičius, Wor- 
cester, Mass., M. Patrick; Mill-

stesr, Mass., A. Bačiulis, Quin- 
cy, Mass., P. Urbutis, Lighthou- 
se Pt.» Fla., J. Smith, Fort 
Myers, Fla., A. Butas, Woodha- 
ven, N. Y., A. Lukoševičius, 
Woodhaven, N.Y., E. Orentas,
W. Hartford, Conn., V. Valu- 
kas, New Haven, N.Y, E. 
Orentas, W. Hartford, Conn., 
V. Valukas, New Haven, Conn., 
V. Jankus, Delran, N.J., J. Pe
tronis, Mount Holly, N.J., F. 
Andriūnas, Wyncote, Pa.,JDai- 
nauskas, Chicago, III., G. Bart-' 
kus, Richmond Hill, N.Y., A. 
Ūselis, Ridgewood, N.Y, K. 
Nenortas, Dorchester, Mass., 
V. Leveckis, Canton, Mass., E. 
Donohue, Union, N.J., J.Saba
liauskas, Blairstovvn, N. J., kun.
J. Gasiūnas, So.. Pasadena,Fla., 
V. Jackūnas, Spring Hill, Fla.,
M. Šulaitis, Glen Cove, N.Y.,
K. Butkus, Jamaica, N.Y., A. Pi
nas, Lavvrence, Mass., E.Cibas, 
Milton, Mass., R. Ukrinas,Sara- 
sota, Fla., V. Sinkevičius, So. 
Woodstock,. Conn., J. Cibuls 
kas, Glendale, N.Y., M. Dir 
mantas, Glen Cove, N. Y., B. 
Raugas, Delran, N.J., B. Karaš- 
ka, Delanco, N. J., S. Šlapelis, 
Centerville, Mass., E. Minei
kienė, Centerville, Mass., S. 
Kuchynskas, Brooklyn, N. Y., 
J. Alekna, Elmont, X. Y., D. Ko- 
jelytė, .Addison. 11., J. Baužys, 
Chicago, iii., A. Ridikas, Alton,
X. Y., R,. Masiulionis, Buflfalo,
N. Y., X. Labukas, Brockton, 
Mass., K. Miklas, Plainvievv, 
N.Y., T. Giržadas, Br<x)klyn, X.
Y. , M. Bučinskas, Bronx, N.Y., 
G. Velyvis, North Adams, 
Mass., O. Merkienė; So. Bos 
ton. Mass., C. Staknys, Kear 
ny, N. J.. V. Kinkys, Somerville, 
N. J., A. Žusinas, Pittsburgh, 
Pa., C. Kazakauskas, Philadel 
phia, Pa., R. Jarosch, Riclge- 
vvood,
N. Y., A. V’olotkevieius, Ridge- 
w(x>d, X. Y., T. Boyce, VValpole, 
Mass., I. Ju<xlaitis, Holden, 
Mass., dr. J. Trojanas, Bayside. 
X. Y., M. Menčiūnas, VVoodha- 
ven, X.Y., J. Šaras, Plymouth, 
Mass., C. Vielskis, Stoughton, 
Mass., A. Rygelis, Kinnelon, X. 
J., S. Skripkus, Keamy. N. J., 
V. Majauskas, Onnond Beach, 
Fla., O. Alekna, M i am i Beach, 
Fla., A. Jankauskas, XV(x>dha- 
ven. X. Y., E. Sirgėdas. Brook- 
Ivn, X.Y., V. Grvbauskas,

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite

Aktyvas: 53 milijonai dolerių

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

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

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.

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

NAUJA PLOKŠTELĖ
Širdis dar gyva. — Montrealio 

vyrų okteto įdainuota plokštelė, 
11 lietuviškų kūrinių: Ramovė- 
nų maršas, Čia mano tėvynė, 
Onytė, Prie skaidrios versmės, 
Tėvynė, Širdis dar gyva, N’aktis 
graži, Mano kraštas, Ką kalbė
jo saulė žiedui. Kaina 10 dol. 
Persiuntimo išlaidoms pridėti 
dar 1 dol.

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

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

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ - LIETUVA IR SUOMIJA

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

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

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

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

don, Conn., K. Praleika, Little 
Falls, X.J., R Remeza, Ozone 
Park. X.Y., H. Kock, Glendale, 
N.Y., dr. \V. Vaitkus. Worce-

Brockton, Mass., R. Girnius, 
Westford, Mass.
Richmond Hill, X Y., P Jakai
tis, Bnx)klyn, X. Y., V Sakas, 
Lake VVorth, Fla., J. Baužys.

A. Ničiulis,

fine jewelry 
precious stone#

Piscatavvay, X. J., P. Lanys, 
EJizabeth, X. J., B. Veitas, Mil- 
ton, Mass., A. Jezukevičius, 
VVorcester, Mass., M. Baltaduo
nis, Bronx, X.Y., J. Lapurka.

Br<x)klyn, X. Y., J. Stiklorius, 
Wallingford, Pa., A. Gailiušis, 
Philadelphia, Pa., V. Budrys, 
Elizabeth, X. J.. W. Shestak, 
Mountainside N.J., E. Radiovo- 
vas, VVest Hartford, Conn., J. 
Kriaučiūnas, Putnam. ConYi., J. 
Jakubauskas, Juno Beach, Fla., 
R. Žinąs, Bethlehem, Pa., K. 
Šventoraitienė, Wo<xlhaven, X. 
Y., W. Yuska, W<xxlhaven, X. 
Y., dr. V. Vaitiekaitis, Chicago, 
III., dr. V. Xemickas, Riverside,

(nukelta į 7 psl.)

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

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

14 DIENŲ - LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA 
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

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

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

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

EMpORJ
ROUTE 25A. NO«THPO«T, LONG ISLANO. NEW YORK 11768 516/201-8028

Open daily, 9-6 Fridays until 9 
Sunday 12-6

Atvykite ir pamatykite mūsų gausų gintarinių papuo
šalų rinkinį iš Baltijos. Mes taip pat turime didžiulį 
brangakmenių ir papuošalų pasirinkimų.

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

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

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

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

UNION TOURS UNION TOURS UNION TOURS
DARBININKO SKAITYTOJAM

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

BALTIC DELIGHTS — MAY - AUGUST 1986 
TOURS TO VILNIUS, RIGA, TALUNN & HELSINKI 
EXCURSIONS TO KAUNAS, TRAKAI & DRUSKININKAI

12-18 DAY TOURS GREAT VALUE RATES FROM 
$1251.00-81920.00
5 Nights Vilnius MINI TOURS 10 Nights VILNIUS 
CULTURAL TOURS ,
PLEASE SEND 1986 BROCHURE

NAME.

CITY STATE

HONE HOME..........OFFICE

FOR INCORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI TOUI 
CALL STEPHANIE MORTON 212 683-9500 
PLEASE CORRESPOND IN ENGLISH

mas ši;
KAITYTOJAM palengvinti išsiųsti pienu^peratą Jeda- 

pelis. Prašome jį iškirpti, užpildvtj irpj^iųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Br<

Prašau pratęsti prenumerata 1986 metam

Vardas Ir pavardė ..

Adresas ----------------

' N.Y. 11207

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

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

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

DARBININKAS nau|iem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

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

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreipti!:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nupertam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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SU MILDA ATSISVEIKINUS

Washingtono lietuvius ba- I 
landžio 6, rytų pasiekė liūdna I 
žinia, kad šeštadienio naktį, ba- I 
landžio 5, mirė Milda Petrutytė, I 
Alfonso ir Reginos Petručių I 
duktė. Vos prasidėjus žydinčiam I 
pavasariui, Milda paliko mus I 
pačiame savo gyvenimo pavasa- I 
ryje, sulaukus tik 24 metus I 
amžiaus.

Milda Viktorija Petrulytė I 
gimė VVashingtono priemiestyje I 
Cheverly, Maryland, 1961 I 
gruodžio 28. su tėveliais ir se- I 
sutėmis Gitą ir Nora visų savo I 
amžių gyveno District Heights, j 
Maryland. Čia baigė pradžios 
mokyklų ir Suitland High 
School. Paskutinius kelerius me
tus Milda studijavo muzikų Prin
ce George Community College, 
kur dalyvavo keliuose pianino 
rečitaliuose. Iš tėvelio pa- 
veldėjus susidomėjimų fotografi
jai, Milda baigė kelis fotografijos 
kursus, su savo nuotraukomis 
dalyvaudav o fotografijos parodo
se kolegijoje. Tokiai parodai Mil
da ruošėsi prieš mirtį. Jai mirus, 
Mildos sesutė Nora baigė sutvar
kyti rėmus ir pristatė Mildos da
rytas nuotraukas kolegijos foto
grafijos parodai.

Milda baigė^ VVashingtono 
Kris
tijono Donelaičio lituanistinę 
mokyklų, nuo vaikystės dienų 
veikė VVashingtono lietuvių 
skaučių tarpe, buvo skiltininkė, 
visuomet padėdavo Kaziuko 
mugėse, savo rankdarbiais rem
davo šeštadieninės mokyklos lo
terijas, kiek galėdavo dalyvauda
vo minėjimuose, lituanistinės 
mokyklos renginiuose, lietuviš
kose mišiose, LB piknikuose ir 
kituose lietuvių susibūrimuose.

Nors nuo mažens buvo silpnos 
sveikatos, vaikystėje išgyvenus 
sunkių širdies operacijų. Milda 
niekad nepasidavė ir užsispy ru
siai kovojo gyventi normalų jau
no žmogaus gyvenimų. Kiek 
pajėgė tęsė muzikos studijas; 
kiekvienų semestrų išklausyda
ma po du ar tris kursus. Prik
lausė prie kolegijos choro, lankė 
koncertus mėgo muzikų ir jauni
mo pasilinksminimus. Milda 
turėjo labai daug draugų ir drau
gių, kurie jų my lėjo ir globojo. 
Kelių artimesnių tarpe ji pralei
do ir paskutines savo gyvenimo 
valandas. Su dviem draugėmis 
ir draugu John, Milda buvo nu-

shingtono K. Donelaičio lituanis 
tinei mokyklai, lietuvių skautų 
fondui ir Pulmonary Hyperten- 
sion Research Center at Wa- 
shington Childrens Hospital.

Netekę brangios Mildos, 
. nuliūdę pasiliko tėvai Alfonsas ir 

Regina Petručiai, sesutė Gitą 
Petrulytė, Mildos dvynukė se
sutė Nora su vyru Mark Povvell, 
močiutė dr. Valerija Nor
vaišienė, Mildos draugas John, 
kiti giminės, šeimos artimieji ir

draugai. Pavasarį palikus mus vi
sus, džiaukis amžinu pavasariu, 
brangi Mildute!

Prince George Community 
College muzikos studentai ir 
profesoriai dedikavo jos atmini
mui — in memoriam — koncer
tu

Panašų koncertų žada suruoš
ti kolegijos choras, prie kurio 
Milda priklausė.

mirė Garbės šaulys
A. MANTAUTAS

Milda Viktorija Petrulytė

vy kusi į George tovvn, pasiklau
syti muzikos ir pasilinksminti. Iš 
ten Mildutė namo nebegrįžo.

"Nuvežus jų į Georgetovvn uni
versiteto ligoninę, gydytojams 
nebepavyko Mildos atgaivinti. 
Jaunų tarpe amžinai užgęso jos 
jauna gyvybė.

Mildos tėvai Alfonsas ir Regi
na Petručiai, gerai pažįstami 
VVashingtono lietuviams. Alfon
sas Petrulis trisdešimt metų su 
viršum išdirbęs "Amerikos Bal
so” lietuvių skyriuje, paskutinį 
dešimtmetį buvęs to skyriaus vir 
šininku, tik porų dienų prieš 
dukters mirtį, išėjo į pensijų. 
Skautininke Regina Petrutienė, 
viena iš VVashingtono lietuvių 
skaučių steigėja, eilę metų vado
vavus ir dirbus su skautėmis, 
atrado laiko ir kitoms organizaci
joms; kitiems darbams. Veikė 
LMKF VVashingtono moterų 
klube, moky tojavo lituanistinėje 
mokykloje, vienu metu buvo 
mokyklos vedėja. Didelę dalį 
savo laisvalaikio Regina skiria 
medžio deginimo kūrybai (piro- 
grafijai). Su savo kūriniais Regina 
yra daly vavus įvairiose parodo
se. festivaliuose mugėse, lietu
vių ir amerikiečių tarpe. VVa
shingtono apy linkėje ir kituose 
miestuose. Užtai atsisveikinti su 
Petručių dukra Milda ir jų pa- 
ly dėsdti į kapines susirinko dide
lis būrys lietuvių visuomenės, 
Petručių bendradarbiai, draugai 
ir kaimy nai. Taip pat Mildos lie
tuviai ir amerikiečiai draugai, jos 

i kolegijos muzikos fakulteto stu- 
; (lentai ir profesoriai. Mildos at

minimui surinkta aukų VVa-

Garbės šaulys, visuomeninin
kas Aleksandras Mantautas mirė 
1986 kovo 27 Matulaičio vardo 
glolx>s namuose. Palaidotas kovo 
31 Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų kongregacijos “Dangaus 
Vartų” kapinėse, šalia savo žmo
nos Sofijos — mirusios 1984 ba
landžio 5 — Putliame, Conn.

Aleksandras gimė 1895 kovo 
19 Lietuvoje. Mokėsi Trakuose 
ir Vilniuje, 1916 metais Tiflise 
baigęs karininkų mokyklų daly
vavo turkų fronte ir vėliau buvo 
išrinktas į Kaukazo armijos kraš
to tarybų.

Nuo jaunystės dienų pasi
reiškęs kaip organizatorius — vi
suomenininkas dalyvauja lietu 
v ių atstovų suvažiavime ir išren
kamas Kaukazo lietuvių tarybos 
vicepirmininku, o Kaukazo ar
mijos lietuvių karių suvažiavime 
— pirmininku.

Nuo 1918 Užkaukazio respu
blikoms — Armėnijai, Azer- 
beidžianui ir Gruzijai buvo Lie
tuvos atstovybės pirmuoju sek
retorium ir konsularinio skyriaus 
vedėju. Be tiesioginių pareigų 
gyvai reiškėsi visuomeninėje-so- 
cialinėje to meto lietuvių veiklo
je.

1920 sugrįžęs Lietuvon dirbo 
užsienio reikalų ministerijoj. 
Vėliau perėjo dirbti į Saulių 
Sųjungų, aktyviai dalyvavo 
Klaipėdos sukilime. Įsijungęs į 
įvairias organizacijas eina atsa
kingas pareigas užimamuose 
pos
tuose. Bendradarbiavo spaudoje 
ir paruošė Vlado Putvinskio-Put- 
vio biografijų kartu su žmona.

Dėl karo įvykių pasitraukė A. 
Mantautas su žmona ir dviem 
vaikais Vokietijon.

Po karo atvyko 1949 į JAV ir 
apsigyveno Brocktone.

1952-54 atkuriant Lietuvos

Šaulių Sųjungų Tremty išrenka
mas laikinosios centro valdybos 
pirmininku, o nuo 1958 Saulių 
S-gos garliės nariu — šauliu.

A. Mantauto iniciatyva Brock- 
tone steigiama Martyno Jankaus 
šaulių kuopa, nes atvykusių 
tremtinių tarpe atsirado 
nemažas būrys asmenų, priklau
siusių prie šaulių dar Lietuvoje. 
Sulaukęs pensijos amžiaus, kar
tu su žmona persikėlė į Putna- 
mų. Čia, kiek sveikata leido.

KAZIUKO MUGĖ
NEW YORKE

Nors skautų ir skaučių rengia
ma Kaziuko mugė įvyksta vienų 
kartų metuose, jų reikia prisi
minti ir jau šiemet pasižymėti 
sekančių metų kalendoriuje kad 
verta į mugę atsilankyti.

Šiemet New Yorko Neringos 
ir Tauro tunto skautai-ės su
traukė visuomenę į Kultūros 
Židinį, kur vyko metinė Kaziuko 
mugė. Visi skautai ir skautės uo
liai ruošėsi, kad ta mugė būtų 
įvairiais atvejais įdomi: puošė 
salę, prigamino rankdarbių, 
kepė ir virė.

Po,jauniino:,.inišių tyntininkė 
ps. Vida Jankauskienė pakvietė 
Nevv Yorko ilgametę visuomeni- 
ninkę, moterų veikėjų Irena Ba
naitienę oficialiai atidaryti mugę 
perkerpant juostų.. Ji ta proga 
tarė trumpų žodį.

Mugės metu veikė mažųjų 
mėgiamas lėlių teatras. Geri
manto Peniko rodomas video net 
dviejuose ekranuose domino vy
resniuosius, nes buvo galima pa
matyti vaizdus iš kelionių Lietu
voje, prisiminti praėjusias skau
tų stovyklas, Kaziuko muges, 
skautiškas šventes.

A.A.
MARGERIUI JESAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo seseris dr. Jūratę ir Da
nutę bei visus gimines.

“TEN, EKRANE SUŽIBUS” AUTORIAUS 
PADĖKA NEVV YORKO LIETUVIAMS

Jonas ir Dana Bitėnai

A.A.
EDVARDUI LIOGIUI

mirus, jo žmonai Birutei, sūnums Viktorui ir Tomui, bro
liams, seserims ir jųšeimoms reiškiame gilių užuojautų.

Jonas ir Dana Bitėnai

JUOZAS VIRŠKUS-VIRŠKEVIČIUS
mirė 1986 balandžio 24 West Palm Beach, Floridoje, su
laukęs 81 metų amžiaus. *‘

Gimęs Suvalkijoje, Vilki

Praneteme giminėms, draugams Ir pažįstamiems, kad 
Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas, inžinierius

kūviškio apskr.. Pusta pėdžių kai
me. 1

Palaidotas Royal Memorial Garden kapinėse, lietuvių 
sekcijoje.

Nuliūdę lieka: žmona Klara Poneiytė-Virškuvlenė, 
sūnus Vytautas au teima, dukros: Audronė Browning su 
teima Ir Danutė, 5 anūkai Ir kiti giminės.

Nuoširdžiai dėkoju Moterų 
Vienybei už šauniai paruoštas 
knygos sutiktuves balandžio 20 
Kultūros Židiny. Moterų Vie
nybės darbščiosios bitutės su 
energinga pirmininke Elena An- 
driušiene suspėjo ne tik materia
liškai paremti knygos išleidimų, 
bet ir imtis sunkaus darini, suda
rant programų, jų propaguoti 
spaudoje bei radijo bangomis. O 
kų bekalliėti apie jų triūsų, 
ruošiant puikias vaišes?

Kolegiškai tariu ačiū mano 
draugams Nevv Yorko lietuvių fi
latelistų draugijoj, kurie irgi pri
sidėjo prie šios kultūrinės po
pietės pasisekimo. Dėkoju kole
goms žurnalistams Darbininko 
redakcijai —kun. K. Bučiniui ir 
V. Žukauskui lxri radijo laidų 
red. dr. Jokūbui Stukui ir Romui 
Keziui už popietės garsinimų. 
Ačiū visuomenininkams Aureli
jai Balašaitienei, korijau kelintų 
kartų spaudoje nepagailėjo ilges 
nių straipsnių apie mano knygų 
liei asinenylię, lx‘i Vytautui Ve- 
lieliūnui už tartus šiltus ž<xlžiiis 
Darbininko puslapiuose. Ačiū ir 
Vienylx*s red. J. Valaičiui, kuris 
nuo pat projekto pradžios daug 
pritarimo tam darbui parodė.

Be galo džiugu, kad į Bnmkly- 
nų atvyko poetas laureatas Iko
nas lėtas-Adamkevičius. Jei jo 
kalba buvo sklandi ir įdomi, tai

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(atkelta iš 6 psl.)

III., E. Truškuuskas, Los Ange
les, Calif., H. Bajalis, Los Ange
les, Calif., K. Milukas, Rich
mond Hills, N. Y., G. Gobis, 
Amsterdam, N. Y., dr A. Šmulk
štys, Gibbstovvn, N. J., O. Jaku
bauskas, Seminole, Fla., J. Pu- 
pininkas, St. Petersburg Beach, 
Fla., L. Sprindžiūnas, St. Peter-

domėjosi šauliška veikla ir savo 
patarimais ar raštais prisidėdavo 
prie šaulių veiklos.

Laidotuvėse dalyvavo unifor
muoti Bostono Jono Vanagaičio, 
VVorcesterio dr. Vinco Kudirkos 
ir Brocktono Martyno Jankaus 
šauliai ir šaulės su vėliavomis.

Brocktono kuopos pirminin
kas inž. Juozas Stašaitis tarė atsi
sveikinimo žodį nušviesdamas 
Aleksandro turiningų gyvenimų 
l>ei apžvelgdamas jo atliktus dar
bus ir išreiškė užuojautų šeimos 
nariams ir šauliams.

Po gedulingų mišių ir kun. R. 
Krasausko gražaus pamokslo, 
karstas apdengtas trispalve pa
lydėtas į kapus. Čia žodį tarė 
Trakų rinktinės pirmininkas V. 
Bajerčius. Sugiedota Lietuvos 
himnas ir Viešpaties Angelas.

Polaidotuviniai priešpiečiai, 
paruošti seselių, buvo vienuoly
no salėje.

Amžinų atilsį garbės šauliui 
Aleksandrui Man tautui ir gili 
užuojautų sūnui prof. Vaide
vučiui ir dukrai Ramintai Molie
nei su šeimomis.

E. Ribokienė

sburg Beach, Fla., B. Steponis, 
Seven Hills, Ohio, A. Janušis, 
Livonia, Mich., Jesuit Fathers, 
Montreal, Que., J. Laskaus- 
kas, Baltimore, Md.» B. Uže- 
inis, Hot Springs, Ark., P* 
Balčiūnas, Hot Springs, Ark., B. 
Gaižauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Čampe, Water- 
bury, Conn., M. Korsack, Na- 
shua, N. H., A. Česonis, Harri- 
sonville, MO, A. Sadauskas, Hot 
Springs, Ark, ., M. Kairys, N. 
Providence, R.I., S. Vekteris, 
Doylestovvn, Pa., P. Tutinas, 
Seabrook, N. H.

Po 3 dol. — S. Karmazinas, 
Woodhaven, N. Y., L. Tamošai
tis, VVoodhaven, N. Y., J. Navi
kas, Ėast Hartford, Conn., V. 
Palubinskas, Cleveland Hts., 
Ohio, V. Adomaitis, Annandale, 
VA., J. Davis, Plymouth^ Mass*, 
S. Džekčiorius, Amsterdam, N. 
Y., M. Ulėnienė, Richmond 
Hill, N. Y.

Po 2 dol. — A. Beard, Nevv 
Paltz, N.Y., F. Dimas, Ridge- 
vvood, N. Y., P. Spakauskas, 
East Hartford, Conn., G. 
Vildžius, Ledyard, Conn., V. 
Linartas, Berryville, Ark., M. 
Bukauskas, Hyde Park, Mass., 
A. Migliore, Glendale, N.Y.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

Prityrusios skautės turėjo įdo
mių kavinę su skaniais pyragais, 
o virtuvėje mamos kepė ir virė 
pietus. Paskiros draugovės 
turėjo savo stalus; paukštyčių 
buvo gausiausias, nes ten visų 
laikų vyko loterija. Skautai pasi
statė-baidyklių namų, gąsdino ir 
juokino lankytojus. Pas vilkiukus 
buvo galima įvairius žaidimus 
žaisti, ir žaidimus su kompiu
teriu.

Vyr. skautės Zidinietės parda
vinėjo jau brangesnes prekes, 
kurias galima buvo įsigyti ne tik 
savo reikalams, bet ir dovanoms. 
Ps. Birutė Kidolienė su dukra 
pardavinėjo jų pačių drožinėtus 
ir degintus medžio dirbinius, 

Milda Kvedarienė
paįvairino mugę savo austomis 
juostomis, takeliais ir tautiniais 
drabužiais. Popeliai turėjo stalų 
su įvairiais lietuviškais gami
niais drobėmis, gintarais, inkru
stuotais paveikslais ir 1.1.

Daug triukšmo, daug pažįsta
mų ir daug įdomy bių! Ir maži ir 
dideli jauni ir vyresni — visi 
turėjo progos praleisti linksmai 
dienų, ir tokiu būdu prisidėti 
prie lietuviško jaunimno palai
kymo ir įvertinti skautų ir 
skaučių pastangas surengti pui
kių Kaziuko mugę Nevv Yorke. 
Lauksimi* kitų metų!

1įmos_
Meno paroda

Elenos Vasyliūnienės meno 
paveikslų paroda nuo gegužės 5 
d. iki 17 d. vyksta Cambridge 
Public Library patalpose, 449 
Broadvvay, Cambridge, Mass. 
Priėmimas su vaišėmis vyko 
gegužės 8, ketvirtadienį, bet ne 
atidarymo dienų.

RENGINIAI

sk.

ne vien dėl to, kad jis tiek Hart
forde, tiek ir Nevv Yorke suma
niai aptarė mano kny gos turinį, 
bet dėl to, kad Leonas yra jau
trus poetas bei skambių eilių 
kūrėjas. Merei millefois Leonai!

Neužmiršiu mūsų pagrindinio 
kaltintojo, “spiritus inovens 
Kazio Motuzo, kuris nuo pirmos 
dienos 1975 m. gm<xlžio mėn. 
aktyviai dalyvavo šiame projek
te, plytelė po plytelės rinkdamas 
medžiagų ir su tėviška ranka 
padėdamas statyti šį neeilinį 
kultūros paminklų išeivijos lietu 
viams. Jis energingai mobilizavo 
Nevv Yorke knygos mecenatus, 
kuriems esu irgi l>e galo dėkin
gas už suteiktų paramų.

Savaime aišku, pagarba ir 
Jums, brangūs Nevv Yorko lietu
viai, kurie nepagailėjote gražios 
popietės ir atėjote pasiklausyti 
“jaunikaičio iš sostinės" pamoks 
lo! Tikiu, įsigyta knyga "Ten. 
ekrane sužibus" atneš Jums 
džiaugsmo ir malonumo. įsigy
dami knygų, žinosite jog 
perėmėte nedėkingų. tremty gi
musio rašytojo lx*i knygnešio da
lių. Knygos įsigijimo reikalais 
malonėkite kreiptis į Kazį Motu
zų (107-33 117th Street, Rich- 
mond Hill. NY 11419). Iš visos 
širdies — ačiū visiems!!!!

Raimundas Marius talpas

Gegužės 17 Kultūros Tarybos 
premijų įteikimo šventė.

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

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

BOSTON MASS — WLYN 1360 
M bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 

yto. Veda S. Ir V. Minkai, 71i 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Torte f. 268*2515.

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

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEVV YORKO

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

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

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

Gegužės 7 — 1344.00 Rugpjūčio 14 - 1555.00
Gegužės 20 — 1665.00 Rugsėjo 2 - 1885.00
Birželio 18 - 1539.00 Rugsėjo 17 - 1421.00
Liepos 16 - 1731.00 Spalio 1 - 1538.00
Liepos 21 — $1348.00 Gruodžio 26 - 1476.00

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMOMIS IR ALBINA RUOZIUNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms - sutvarkome 
dokumentus.
Prie e s aro based on double occupsncy and are subfect to 
changes.
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DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Redakcija........ 4718) 827-1352
Administr.........(718) 827-1351

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 

^Vyskupas ... (718)827-7932 
Salė (kor.).......(718) 827-9645
Salės adm. . ...(718)235-8386

Kultūros Židinyje šį savait
galį: gegužės 10, šeštadienį, 
privatus pobūvis; gegužės II, 
sekmadienį, 10:45 vai ryto skau
tų sueiga, 12 vai. mišios, po 
mišių Kultūros Židinio pavasario 
šventė - gegužinė.

Kun. Domininkas A. Pocius, 
Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapijos klebonas, 
Kearny. N. J., klebonas, praneš
damas, kad arkivyskupas Peter 
L. Gerety jam atsiuntė žinių 
apie jo pakėlimų į prelatus. Dar
bininkui skyrė 1(M) dol. aukų. 
Administracija nuoširdžiai 
dėkoja ir sveikina naująjį prela
tų. Įvilktuvių iškilmės bus 
gegužės 21 Svč. Širdies katedro
je.

Baltų studijų Fondo įkurtuvės 
Nevv Yorko Y ach t klubo patalpo
se Manbattane, praėjo labai iš
kilmingai. Atsilankė daug studi
jų fondui pritariančių ir savo au
komis jį remiančių. Buvo pa
gerbti trys iškililesnieji baltai. 
Plačiau apie tai kitame Darbi
ninko numeryje.

Chicagos “Galerijos” iniciaty 
va suruošta grupinė lietuvių dai
lininkų paroda pavy ko. Atidary - 
mo dienų, gegužės 3, buvo paro
dytas filmas apie bu v. Darbinin
ko redaktorių prof. Simų 
Sužiedėlį. Tarp žiūrovų dalyva
vo ir profesoriaus sūnus Antanas 
iš Washingtono ir try s anūkai.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
centro valdybos posėdis ba
landžio 29 įvyko lietuvių pran
ciškonų vienuolyne, Brooklyne. 
dalyvavo vysk. P. Baltakis, 
OFM. pirm. kun. Albertas Con- 
tons, kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras, kun. Kazimieras Puge- 
vičius, kun. Jonas Rikteraitis. 
vietiniai kunigai.

A. Paliulis, Stamford. Conn.. 
nors tarny bos reikalais gyvenda
mas ilgesnį laikų Paryžiuje, jau 
keleri metai prie prenumeratos 
prideda ir stambesnę aukų. Šie
met vėl atsiuntė 115 dol. Dos 
niarn geradariui labai ačiū.

J. Ramanauskas-Ramas, Me- 
tuchen. N. J., prisimindamas 
Darbininko sukaktį, prie sveiki
nimų pridėjo 40 dol. Dėkojame.

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas-condominium Semi- 
nole. Fla. Butas gerame stovyje, 
netoli nuo bankų ir krautuvių, 
patogus vyresnio amžiaus 
žmonėrrt. Pirkinys labai papigin
tas. galima pirkti su baldais. St. 
Petersburg Beach prie pat jūros, 
parduodamas namas su dviem 
miegamais, su baldais. Čia pat 
krautuvės ir bankai. Informaci
jai, skambinti 1 813-360-3553.

DĖMESIO! DĖMESIO!
NEVV YORKO 

TAURO TUNTO SKAUTŲ IR 
NERINGOS TUNTO SKAUČIŲ

IŠKILMINGA TUNTŲ SUEIGA 
(atkelta ii gegužės 17)

Įvyks

Gegužės 11 Kultūros Židinyje 10:45 vai. ryto

Prašome visus skautus ir skautes dalyvauti unifor
muotiems. Po sueigos — 12 vai. pamaldos, o po to 
gegužinė.

Aušros Vartų bažnyčioje, 
Nevv York, N.Y., iškilmės įvyks 
gegužės 18, Sekminių sekma
dienį, 1 vai. popiet. Bažnyčios 
vidus pakeistas iš pagrindų: įsta
tyti šeši dail. V. K. Jonyno vi
tražai, anksčiau puošę Angelų 
Karalienės bažny čių, bažny čioje 
įrengti nauji suolai, altorius ir kt. 
Ši lietuviška bažnyčia yra prie 
pat į važias imo į Holland tunelį. 
Klebonas kun. \ y tautas Palu
binskas kviečia visus lietuvius 
dalyvauti atnaujintos bažnyčios 
atidary mo iškilmėse. Po pamal
dų vyks pietūs. į kuriuos iš anks 
to reikia rezervuoti vietas, 
skambinant 212 255-2648.

Kultūros Židinio Pavasario 
Šventė ir Motinos Dienos 
minėjimas įvyks gegužės 11, 
sekmadienį. Pamaldos bus 12 
vai.; po to iškilmės prie kry žiaus 
ir pasisv ečiav imas Židinio patal
pose. Kviečiame visus Motinos 
Dienų praleisti Židinio pa
stogėje.

Antanas Maceika mirė 
gegužės 6 prieš penkerius me
tus. Už jo vėlę bus aukojamos 
mišios gegužės 10 pranciškonų 
koplyčioje 10 vai. ryto. Prašome 
atsilanky ti. A. Maceika lietuvių 
bendruomenei padovanojo 
didžiulę biblioteka, kuria ir da
bar daug kas pasinaudoja.

LB N evvarko apylinkės meti
nis susirinkimas ir Motinos Die
nos minėjimas įvyks gegužės 10, 
sekmadienį, po 11 vai. mišių 
Švč. Trejyliės parapijos salėje 
Nevvarke. Dalyviams bus 
parūpinta kavos ir užkandžių.

Už a.a. Julių Kumpiką, mi
rusį gegužės 23 1985, mirties 
metinės mišios bus aukojamos 
gegužės 18, sekmadienį, pran
ciškonų koplyčioje Brookly ne 11 
vai. ryto. Užprašė žmona Iza
belė Kumpikienė ir duktė dr. 
Giedrė Kumpikaitė. Prašome 
dalyvauti mišiose ir pasimelsti 
už jo sielų.

Skautų-skaučių iškilminga 
tuntų sueiga yra atkeliama iš 
gegužės 17 dienos į gegužės 11 
dienų 10:45 vai. ryto. Prašoma 
visus skautus-es dalyvauti uni
formuotiems. Žiūr. skelbimų 8 
puslapyje.

Julius Botyrius, Darbininko 
administracijos talkininkas, svei
kindamas Darbininkų 70 metų 
sukakties proga. įteikė 20 dol. 
aukų. Ačiū labai.

Antanas ir Bronė Reventai, 
pastovūs Darbininko rėmėjai, 
negalėdami dalyvauti asmeniš
kai Darbininko jubiliejiniame 
koncerte, atsiuntė 50 dol. aukų 
Darbininkui paremti, nuoširdi 
padėka.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
gegužės 17 suteiks kunigystės 
šventinius dviem kunigams 
pranciškonams Kennebunkport, 
Maine. Gegužės 22 vys
kupas ilgesniam laikui išvyksta 
į Europą. Aplankys lietuvių tel
kinius Anglijoje, Škotijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje ir Šveica
rijoje. Užsuks ir į Romų. J Nevv 
Yorkų grįš liepos 14.

Gegužinės pamaldos Apreiš- 
Ikimo parapijos bažnyčioje vyks 
kiekvienų sekmadienį 15 min. 
prieš 11 vai. Mišias.

Rasa Kaye-Bobelytė-Brittain 
WLTW radijo stoties žinių di
rektorė ir pranešėja, yra vėl 
atžymėta. Jinai įtraukta į “Who’s 
Who in U.S. \Vriters, Editors 
and Poets’ rinkinį taip 10,000 
rinktinių šios kategorijos asme
nų. į šį rinkinį parenkama už 
y patingus pasižymėjimus spau
doje ar literatūroje arlia už kūry
binius straipsnius ai redaguotas 
knygas. Rasa Kaye, taip jinai 
žinoma radijo klausytojams, ne 
tik rašo, redaguoja, parenka ir 
prižiūri žinių perdavimų per šių 
radijo stotį, bet taip pat yra dau
gelio plačiai spausdinamų straip
snių autorė.

Ona Osmolskienė, Richmond 
Hill, N. Y., atsiųsdama metinę 
Darbininko prenumeratų, spau
dai paaukojo 40 dol. Dėkojame.

apreiškimo parapijos koncertas

Sena tradicija buvo tęsiama, 
kai Verbų sekmadienį, kovo 23, 
Apreiškimo parapijos choras atli
ko metinį bažnytinės muzikos 
koncertų.

Programų sudarė Paskutinie
ji septyni Kristaus žodžiai” (mu
zika — Theodore Du Bois). ir 
“On Great Lene Kilis” — iš
trauka iš Sibelijaus “Finlandia . 
Be to, du trumpus dalykėlius 
atliko Westside Brass kvintetas. 
Solistų dalis atliko sopranas An
gelė Kiaušaitė, tenoras Charles 
Abruzzo ir bosas Joseph Gusten. 
Prie vargonų buvo, dažnai į 
Apreiškimo parapijų kviečiamas 
muzikas Steven Frank. kuris
kaip visuomet savo pareigas 
atlieka su virtuozišku profesio
nalumu be. priekaištų.

Šiam klausytojui koncerto 
skaidriausias moments buvo 
pradžioje “Pirmajame žodyje”; 
kur tekstas, muzika ir atlikimas 
geriausiai susiderino. Sopranas 
Angelė Kiaušaitė ir vargoninin
kas Steven Frank sukūrė pačioje 
pradžioje kompozitoriaus reika
lautų niūrių nuotaikų, o bosas, 
tenoras ir choras sėkmingai 
sukėlė įniršusios minios nuotai
kų.

Tamsių ir liūdnų atmosferą at- 
gyvino paskutinė programos da
lis — “Finlandijos” ištrauka, 
kuri klausytoją paliko šviesioje - 
pakilioje nuotaikoje.

Muzikas Viktoras Ralys turi 
būti pagirtas, kad metai po metų 
mums suteikia veik profesionalų 
koncertą. Tų paruošti su grupe, 
kurioje daugiausiai yra tik

NAUJAUSI LEIDINIAI
J. Vilčinsko stambus veikalas 

“Lietuvos Socialdemokratija ko
voje dėl krašto nepriklauso
mybės”. 15 dol. Įrišta į kietus 
viršelius — 20 dol.

P. Čepėno “Naujųjų laikų 
Lietuvos Istorija’ II tomas. Įriš
ta į kietus viršelius. 25 dol.

K. Jūros “Peržengsiu Rubiko
nų". Eilėraščiai. 4 dol.

B. Raugo “Sv. Kazimiero 
penk-
šimtis”. Įrišta. Istorinė apžval 
ga. 15 dol.

P. Erklėno “Vėjo vartai”. No
velės. 7 dol.

į. Gintario “Žodžiai nuo Ne
muno". Eilėraščiai iš Lietuvos. 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos plokštelės, suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N Y., T12&7.

Solistas Verikaitis dainuoja “Darbininko” sukaktuviniame koncerte.
Akomponuoja William Smiddy. i Ntiotr. !.. Tamošaičio

mėgėjai, su tik keliais profesio
nalais muzikais, tikrai reikia 
daug kantrybės ir dedikacijos. 
Kaip amerikiečiai sako: “a labor 
of love . Pagirtini visi atlikėjai, 
y patingai choristai kurie su va
dovu šiam koncertui rengėsi il
gas valandas.

Po koncerto, Viktoras Ralys 
jau planavo kitų'metų koncertų, 
jis numato šiame koncerte solis 
tų dalis parinkti iš choro narių 
ir profesionalų solistų. Tai jis 
daro dviem tikslam — išryškinti 
choristų individualų talentų ir 
tuo pačiu paremti vietinius dai
nininkus, kaip pavyzdžiui An
gelę Kiaušaitę.

Nors kitų metų koncerto pro
grama yra dar tik bandymo stadi
joje, bet direktorius Ralys joje 
planuoja pristatyti ištraukas iš 
kelių ilgesnių veikalų, tarp jų ke
lis retokai girdimus.

Svarbu koncertų tradicijų iš
laikyti, nes jie tikrai yra verti 
mūsų paramos kaipo parapinis, 
muzikinis ir lietuviškas įvykis.

Danielius Staniškis

Jungtinė dailės paroda, 
turėjusi įvykti Kultūros Židinyje 
Vasario 16-osios artumoje, dėl 
tam tikrų aplinkybių buvo 
atidėta į gegužės 24-25. Toms 
pačioms aplinkybėms tebe
sitęsiant, paroda atidedama ne
ribotam laikui. Greičiausiai tai 
bus derinama su 1987 m. Vasario 
16-osios minėjimu. S. m. 
gegužės 24. šeštadienio po
pietėj, Kultūros Židinio apatinę 
salę perėmė “Darbininkas”, o 
didžioji salė tų dieną kol kas yra 
laisva. Gegužės 25, sekmadienį, 
Kultūros Židinio abi salės yra lais 
vos.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos au
kos Tautos Fondui nurašomos 
nuo fedemlinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu: Tautos Fon
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. P.O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

“Darbininkas” yra vienintelis 
Siaurės Amerikos lietuvių laik
raštis, kuris turi savo pastovų 
ir pilnai akredituotą korespon
dentą Jungtinėe Tautose jau 
daugelį metų. Kęstučio Miklo 
pavardė su “Darbininko” vardu 
visad minima Jungtinių Tautų 
oficialių korespondentų sąrašuo
se.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos abiturientų išleistuvės 
įvyks gegužės 31 Kultūros Židi
nyje. Programų atliks tautinių 
šokių grupė Tryptinis. Gros bro
lių Kezių orkestras.

Jono Aisčio, įžymaus lietuvių 
poeto eilėraščių rinktinę, pava
dintą POEZIJA, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 
Knyga didelė, per 600 psl., 
išleista 1961 metais, išleido Ro
muvos leidykla. Įrišta į kietus 
viršelius. Kiekvienam verta įsi
gyti, padovanoti jaunimui. Kai
na 6 dol., persiuntimo išlaidom 
reikia pridėti dar 1 dol. Rašy
ti: Darbininkas, 341 HighlanK 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

LAUKIAME DAIL. PRANO 
LAPĖS NEW YORKE
Dail. Pranas Lapė po ilgesnio 

laiko vėl su savo meno dar 
bais atvyksta į Nevv Yorką

Dail. Lapė gimnaziją baigė 
Kaune 1941 metais. Studijavo 
Taikomosios Dailės Institute 
Kaune iki 1944 m. Studijavo gra
fiką. Karo įvykiai jį nubloškė per 
Suomiją, Norvegiją į Švediją. 
Ten lankė Ander.s Beckmann 
meno mokyklų Stockholme. 
Baigęs toje pačioje mokykloje 
1947-49 m. dėstė piešimą.

Į Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyko 1949 m. Apsigyvenęs 
Nevv Yorke, reiškėsi, kaip knygų 
iliustratorius, dirta) amerikiečių 
žurnalų redakcijose kaip daili
ninkas; dirlxi ir knygų leidyklose 
ir kaip laisvas dailininkas, ilius 
tratorius.

Nuo 1956 m. pradėjo mokyto
jauti: Wilton, N. H., Darien, 
Conn., Rovvayton, Conn., Bel- 
mont, Mass. Dėstė piešimų, ta

VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS “VILIJA” MALONIAI 
KVIEČIA JUS ATSILANKYTI

J DAIL. PRANO LAPĖS meno darbų

PARODĄ
kuri Jvyks 1986 m. gesgužės 17-18 dd.

Kultūros Židinyje, Brooklyn, N.Y. i 
Paroda bus atidaryta: šeitadienj 12 - 9 vai. vak. 
ieštadienj 7 v.v. atidarymas

Kalbės dali. PRANAS LAPĖ
sekmadienį 12 - 3 v. popiet

i
Dali. Pranas Lapė yra žinomas menininkas Ir ypatingo 
talento kalbėtojas, kviečiame visus sgausiai dalyvauti Ir su 
dail. Pranu Lape susitikti.

RENGĖJOS

Darbininko skaitytojams, ku
rie dar neužsimokėjo savo pre
numeratos, paskutin jomis dieno
mis buvo išsiųsti atvirukai su 
priminimu, kad jau laikas atsily
ginti už laikraščio siuntinėjimą. 
Darbininko administracija ir 
redakcija dėkoja skaitytojam, 
kurie prie eilinio prenumeratos 
mokesčio prideda ir auką, ypač 
70 metų sukakties proga.

Arūnas Čiuberkis, New Yor
ko teatro jaunas aktorius, vado
vaus LB Kultūros Tarytais šešta
jai premijų šventei, kuri įvyks 
gegužės 17 Bostone.

Dail. Prano Lapės kūrinių pa
roda įvyks gegužės 17-18 dieno
mis Kultūros Židinyje. Parodų 
organizuoja ir globoja vyr. 
skaučių “Vilija” židinys.

LDK Birutės draugijos Nevv 
Yorko skyriaus narių susirinki
mas įvyks gegužės 10, šešta
dienį, 3 vai. popiet pas Birutietę 
K. Šven torai tienę, 85-39 89th 
St., Woodhaven, N.Y. Tel. 718 
849-0629.

N. Y. lietuvių vyrų choro 
“Perkūnas” metinis koncertas ir 
balius įvyks birželio 7, šešta
dienį, Kultūros Židinio patalpo
se.

“Lietuvos Atsiminimų” radijas 
ruošia 10 dienų ekskursiją į 
Aliaską birželio 2 - 12. Iš New- 
ark aerodromo skrendama iki 
Anchorage miesto. Septynias 
dienas keliaujama prancūzų lai
vu po įdomesnes vietas Aliaskos 
pakrašty. Po to autobusu važiuo
jama iki Vancouverio (Britų 
Kolumbijoj, Kanadoj) aplankyti 
“Expo” pasaulinę parodą; Vie
nas vakaras laive bus skiriamas 
lietuviam, su lietuviško stiliaus 
maistu. Dėl informacijų kreiptis 
į kelionės vadovą dr. J. Stuką, 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 
07060. Tel. 201 753-5636.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvėj: 
Paremk ją savo auka!

pybą, keramikų, ir 1.1. Nuo 1978 
m. apsigyvenęs Chamberlain, 
Me., atsidėjo tapybai. Jis yra 
iliustravęs ir sukūręs per 300 
knygų viršelių švedų, ameri
kiečių ir lietuvių knygoms. Iš lie
tuvių pažymėtini jo monumen
talūs darbai — A. Baranausko 
“Anykščių šilelis”, taip pat kny
gos apipavidalinimas Maironio 
“Baladės”.

Dailininkas, gyvendamas 
Maino valstijoje prie jūros, gi 
liai jaučia jūros ritmų ir pajūrio 
gy venimų, todėl ir jo darbuose 
jaučiasi jūros pulsas ir persiduo
da į gaivalingų kūrybą, kaip ir 
pati jūra. Mes kviečiame Nevv 
Yorko ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti, atsivesti draugus, pa
sigėrėti talentingo menininko 
darbais ir praleisti malonią va
landėlę labai puikioje meniškoje 
nuotaikoje.

Rengėjos




