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JAV ginybos sekretorius 
Caspar W. VVeinberger ir Va
karų Vokietijos kancleris Hel- 
mut Kohl pasirašė susitarimą dėl 
Vokietijos dalyvavimo prezi
dento Reagan vykdomo nuo erd
vės ginklų apsigynimo plano ty
rimuose.

Nikaragvos kariuomenės apie 
1500 karių įsibrovus į Hondūrą, 
prezidentas Reagan įsakė JAV 
karo aviacijai imtis nepaprastų 
priemonių padėti Hondūro karo 
aviacijai gabenti karius į įsibro
vimo vietą ir suteikė Hondurui 
karinės paramos už 20 mil. dol.

Prancūzijos ministeriu pir
mininku buvo išrinktas rinki
mus laimėjusios konservatyvių
jų koalicijos naujųjų gaulistų 
partijos vadas, Paryžiaus bur
mistras Jacąues Chirak, kuris 
pažadėjo grąžinti privatiem sa
vininkam suvalstybintas pramo
nės įmones ir vėl grįžti prie 
senos rinkimų sistemos.

Į Turkiją nuvykusiam valst. 
sekr. Schultz nepavyko susitar
ti dėl tolimesnio JAV karinių 
bazių laikymo Turkijoj, bet pa
sitarimai vyks ir toliau. Turkija 
reikalauja, kad jos prekių impor
tas būtų pakeltas iš 120 mil. 
dol. per metus iki 400 mil. dol.

JAV ir Sov. S-gos derybos 
dėl Nato ir Varšuvos pakto ka
riuomenių skaičiaus Europoj su
mažinimo buvo pertrauktos, ne
pasiekus jokio susitarimo, nors 
JAV ir atsisakė ankstyvesnio 
reikalavimo nustatyti dabar ten 
laikomų kariuomenių tikrą skai
čių.

Haiti, susikivirčijus karinin
kui su taksio šoferiu, prasidėjo 
demonstracijos ir riaušės, reika
laujančios ūkinių ir socialinių 
reformų. Dėlto iš kraštą valdan
čios tarybos pasitraukė visuome
nės pasitikėjimą turįs teisingu
mo ministeris Gerard Gourge. 
Riaušėm nenurimstant, tarybos 
pirmininkas gen. Henry Nam- 
phy sumažino tarybos narių 
skaičių iš 6 iki 3.

Kinija ir Sov. S-ga pasirašė 
susitarimą pasikeisti inžinie
riais ir technikais, kad sovietų 
technikai galėtų užbaigti prieš 
kuri laiką Sov. S-gos pradėtus 
Kinijoj vykdyti projektus.

JAV, siekdamos užsitikrinti 
savo laivam teisę veikti tarptau
tiniuose vandenyse, vykdė ke
lias dienas vykusius karo laivy
no pratimus Viduržemio jūroj 
prie Libijos įlankos, kurią Li
bija laiko savo vidaus vandenim. 
Karo laivyno lėktuvam perskri
dus Quadaffi nustatytą “mirties 
1 iniją”, į juos buvo paleista kele
tas raketų. Dėlto JAV karo lėk
tuvai nuskandino 5 prie JAV lai
vyno artėjančius Libijos pakran- 
čių apsaugos laivus ir raketom 
puolė raketų bazę Libijos teri
torijoj. Nors Qadaffi grąsino ne
vengti net ir karo savo teisėm 
apsaugoti, bet karines priemo-
nes prieš Sidra įlankoj vykdan
čius karo laivyno pratimus nu
traukė.

Sov. S-ga aprūpinimo raketa 
Progress 25 pristatė į vasario 
20 išmestą pastovią erdvės la
boratoriją M ir degalų, vandens, 
maisto ir kt. reikmenų. Nuo 
kovo 15 toj laboratorijoj jau dir
ba du sovietų kosmonautai Leo- 
nid Kizin ir Vladimir Soloviov.

Egiptas, Jordanas ir PLO pa
siuntė JAV tris taikai Art. Ry
tuose pasiekti formules ir pa
prašė prezidentą Reagan forma
laus atsakymo. Kiekviena formu
lė reikalauja, kad palestiniečiam 
būtų suteikta teisė laisvai apsi
spręsti, jei norima, kad PLO 
pripažintų J.T. 242 ir 338 re
zoliucijas.

1976 rugpjūčio 1 per Šv. Do
mininko atlaidus Palėvenės baž
nyčia (Kupiškio raj.) šventė 300 
metų jubiliejų. Pamokslą iškil
mėse pasakė šioje bažnyčioje 
dirbęs kun. Pranciškus Masilio- 
nis. Jis trumpai paminėjo Palė
venės bažnyčios, prie jos įsikū
rusio domininkonų vienuolyno 
ir jų vadovaujamos mokyklos 
bei knygyno istoriją, nušvietė ir 
kitų Lietuvoje buvusių pana
šių Palėvenei šventovių bei mo
kyklų, kaip Kaune Pažaislio, 
Vilniuje Šv. Petro ir Povilo, Šv. 
Mikalojaus, Bernardinų, Ty
tuvėnų, Linkuvos, Kražių reikš
mę. Tai buvę meno ir mokslo 
židiniai, turėję lemiamos įtakos 
krašto pažiūrų ir papročių for
mavimuisi:

“Visa tai prirengė lietuvius 
toms kovoms ir kančioms, kurios 
jų vėliau laukė.

Visa tai lietuvius gaivino ir 
stiprino sunkiausiose valandose.

Visa tai lietuvius žadino išsi
laikyti, vaduotis.

Visa tai lietuviams kėlė pasi
grožėjimo, pasitikėjimo, net 
švento pasididžiavimo jausmus. 
Ir dabar tai yra mūsų tautos 
brangenybės dovanotos protė
vių, mus kviečiančios išsilaikyti 
tikėjime ir tėvynės meilėje” — 
kalbėjo kun. P. Masilionis.

Pamokslininkas priminė klau
sytojams, kad Palėvenės baž
nyčią lankė ir vienuolyno Va
dovaujamoje mokykloje mokėsi berniuką paprašiau, kad užliptų 
ir garsusis Lietuvos architektas ant bažnyčios ir skubiai numestų (Bus daugiau)

Amerikos Italų Fondas paskyrė La Guardia žymenį kongresmanui Frank Annunzio 
(D.-I1L). Baltųjų Rūmų Viešųjų santykių direktorius Linas Kojelis perduoda prezidento 
Reagan sveikinimus. Viduryje italų kilmės kongresmanas Peter Rodino (D.N.J.).

B. GAJAUSKUI 60 METŲ
Vienas iš žymiausių lietuvių 

sąžinės belaisvių yra Balys Ga
jauskas. Vasario 26 Baliui Ga
jauskui suėjo šešiasdešimt me
tų amžiaus. Šešiasdešimtąją gi
mimo dieną jis minėjo toli nuo 
Tėvynės Kučino griežto režimo 
lageryje.

Kalėjimuose ir lageriuose jis 
jau yra iškalėjęs 33-jus metus. 
Tai didesnė jo gyvenimo dalis.

JAV, nepaisydamos kai kurių 
Kongreso narių ir gyventojų pro
testo, išsprogdino 647-tą bran
duolinį užtaisą Nevados dyku
mos požemy.

Laurencijus Štuoka Gucevičius.
Liesdamas Palėvenės bažny

čios jjper visą jos 300 metų 
istoriją) sunkumus, kun. P. Ma- 
silionis gyvai priminė 1956 m. 
bažnyčią ištikusi gaisrą ir vargus 
susijusius dėl bažnyčios remon
to su rajono atstovais bei RRT 
ągaliotinio įstaiga.’

Pateikiame pamokslo ištrau
ką: (....) Baigdamas priminsiu 
tai, ką mes su jumis bendrai iš
gyvenome. Prisimenu gaisrą ir 
vargus, kol buvo atstatytas sto
gas. Tuomet jūs parodėte ne
paprasto gerumo! Jūsų tikėjimas 
ir gerumas stebino net aplin
kos kunigus. Jums visiems esu 
labai dėkingas.

Tuomet šauniai pasidarbavo 
bažnyčios komitetas su savo pir
mininku, sekretoriumi bei iždi
ninku, choristais ir adoruoto
jos, tarp kurių buvo nemažai 
gražaus jaunimo. Atsimenu 
labai daug gerų žmonių ir Šeimų, 
kurios visokeriopai padėjo. Ti
kiu, kad jūs ir toliau padėsite 
savo bažnyčiai, kad ši graži ir 
brangi jūsų senutė Motina bus 
mylima kaip ir anksčiau. (...)

1956 liepos 10 užsidegė vie
nuolyno stogas, prie kamino, Į 
bažnyčios pusę, arčiau prie baž
nyčios. Stogai buvo lentgalių, 
seni, labai išdžiūvę. Smarkus vė
jas pūtė tiesiai į bažnyčią; Baž
nyčia aukšta. Nei užlipsi, nei 
gesinsi. Subėgč žmonės. Vieną

Po antrojo pasaulinio karo Ga
jauskas, vos 20-ties metų jau
nuolis, buvo pasmerktas 25-ke- 
rius metus kalėti už dalyvavi
mą Lietuvos laisvės kovose. Šią 
bausmę jis pilnai atliko.

Kai 1973 buvo paleistas, Ga
jauskui buvo draudžiama gy
venti savo gimtajame mieste su 
sena sergančia motina. Po ket
vertų metų jį vėl suėmė.

Buvo surengtas teisminio su
sidorojimo procesas, kuris visa
me Vakarų pasaulyje nuaidėjo 
kaip tikra sovietinio režimo 
gėda. Prokuroras reikalavo sep- 
tynerių metų. Teismas gėdingai 
pademonstravo savo žiaurumą. 

dar

ug- 
va-

žemėn per lw>kšto langus bažny
čios dokumentus ir senas kny
gas kurios buvo menkos ver
tės. Berniukas kai ką numetė, 
ir tai ką numetė, apdegė, 
labiau suiro.
' Kai prisistatė Kupiškio 
niagesiai, su jais ir rajono 
dovai, vienuolynas jau buvo bai
gęs degti. Vyrai vos neprimušė 
rajono pirmininko Paplausko, 
kam jis ugniagesiams įsakinėjo 
gesinti baigiantį degti vienuo
lyną, o neleido gelbėti bažny
čios.

Gaisras visai nepaisė ugniage
sių, jis vis labiau apėmė bažny
čios stogą. Švenčiausiąjį išnešiau 
pas save į butą. Galėjo griūti 
skliautai, todėl išnešiau liturgi
nius rūbus ir reikmenis.

Gelbėtojų uolumas padarė 
nuostolių: vienas galingas vyras 
išlaužė tabernakulį, kad jį iš
neštų, kiti nuplėšė gal keturias 
Kryžiaus kelio stotis ir jas tik 
sudraskė, dar kiti pasišokėję 
griebė siety nus, kad juos galbė- 
tų, bet tik sulaužė. Visa pama
tęs sakiau, kad taip nedarytų. 
Tabernakulio nebenešė. Kry
žiaus kelio stočių nedraskė, bet 
sietynus sulaužė.

Gaisras artėjo prie bokšto. 
Bokšto didžiuliai langai daug 
metų buvo atviri. Varnos ir kuo
sos pavasarį nešė ir nešė žabus 
savo lizdams.

paskirdamas dešimtį metų griež
čiausio režimo lagerio ir pen
kerius metus pasilikti tremtyje.

Toks sprendimas buvo lygus 
nuteisimui iki gyvos galvos, nes 
Gajauskas jau buvo lageriuose 
iškankintas 25-kerius metus. Bu
vo nuteistas be jokio pagrindo, 
vien už rinkimą archyvinės 
medžiagos apie pokario kovas...

Mano gyvenimas nuvingiavo 
per konclagerius, — rašo Ba
lys Gajauskas Taikos ir Laisvės 
Komitetui Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kuris jam paskyrė 
taikos premiją. — Dievas davė 
man išgyventi sunkias kovos są
lygas, konclagerius ir dabar ta
rytum visuomenėje atstovauti 
lietuvių laisvės kovotojam. Aš

ROMA
Romos lietuviai Vasario Še

šioliktosios — Lietuvos Nepri
klausomybės — šventę paminė
jo susirinkdami Lietuvos atsto
vybėje prie Apašttalų Sosto. At
stovas Stasys Lozoraitis junio- 
ras trumpu žodžiu aptarė Lietu
vos Nepriklausomybės atstatymo 
sukakties reikšmę, pažymėda
mas, kad toji sukaktis negali 
nesužadinti pagrįstų vilčių atei
čiai.

Kalbėtojas priminė, kad anais 
laikais tik saujelė susipratusių 
lietuvių patriotų sugebėjo su
žadinti tautos sąmonę, joje į- 
žiebti nepriklausomybės troški
mą. Sukeltas sąjūdis už laisvę 
atvedė tautą į nepriklausomą 
gyvenimą.

šiandien Lietuva vėl yra ne
laisvėje, bet tautos sąmonės jau 
nebereikia žadinti: ji išliko gyva 
nuo Aušros laikų, per nepri
klausomybės laikotarpį ir sun
kioje svetimoje priespaudoje. 
Šiandien lietuviai tiek tėvynėje, 
tiek ir užsienyje, vieningai trokš
ta laisvės ir nepriklausomybės 
ir su pasišventimu dirbs, kad 
Lietuva vėl prisikeltų savaran
kiškam gyvenimui.

Vasario 16-osios minėjime Ro
moje dalyvavęs buvęs Federaci
nės Vokietijos ambasadorius 
prie Apaštalų Sosto Boeker 
trumpame žodyje susirinkusiems 
apžvelgė Vakarų valstybių poli
tikos Rytų atžvilgiu raidą, at
kreipdamas dėmesį, kad po Ant
rojo pasaulinio karo Rytų Euro
poje susidariusi padėtis niekad 
nebuvo taikos sutartimi teisiškai 
pripažinta. Jis pažymėjo, kad 
susijaudinęs dalyvauja minėjime 
namuose, prie kurių Vasario 16- 
osios šventės proga tebeplevė
suoja nepriklausomos Lietuvos 
valstybės vėliava.

Vasario 16-osios minėjime 
Lietuvos atstovybėje Romoje 
tarp kitų dalyvavo Vatikano 
nuncijus Centrinės Afrikos, Ča
do ir Kongo respublikose ar
kivyskupas Jonas Bulaitis, Vati
kano Viešųjų Reikalų tarybos 
vicesekretorius prelatas Audyrs

PAGERBTAS 
ARKIVYSKUPAS 
JURGIS 
MATULAITIS

Ma-Taip pat ir šiais metais 
rijampolėje buvo labai iškilmin
gai atžymėtos Dievo Tarno ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties metinės. Jau sausio 25 
dieną Marijampolės bažnyčioje 
mišias aukojo aštuoni praėju
siais metais įšventinti kunigai.

Sukakties dieną, sausio 27- 
ąją, pagrindines mišias koncele- 
bravo Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinis administrato
rius arkivyskupas Liudas Povi
lonis drauge su kitais penkiais 
Lietuvos vyskupais.

Jaudinantį pamokslą pamal
dų metu pasakė Jezno klebonas 
kunigas Bulika. Pamaldose da
lyvavo 78 kunigai, jų tarpe 
Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų 
valdytojai.

Tikinčiųjų buvo suvažiavę iš 
visos Lietuvos. Žmonių minia 
buvo susispietusi ne tik bažny
čioje, bet ir šventoriuje. Daly
vių tvirtinimu, spūstis buvo kaip 
Velykų rytą.

Pamaldom pasibaigus daugy-
bė tikinčiųjų klupsti ėjo prie 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
kapo, prie jo meldėsi, jį bučia
vo. Visų maldos ir viltys buvo, 
kad arkivyskupą Jurgį būtų ga
lima kuo greičiau pagerbti kaip 
Bažnyčios palaimintąjį.

esu maža dalelė tos didžiulės 
kovos .. . Priespauda yra svetima 
žmogaus prigimčiai. . . Vilia
mės, kad visos laisvę mylinčios 
tautos nugalės tamsias prie
spaudos jėgas ir pasaulyje įsi
viešpataus laisvė, taika, demo- 
kratija. Balio Gajausko bičiu
liai visame pasaulyje iš širdies 
linki, ir prašo Dievą, kad ši 
didžioji viltis greičiau taptų 
gyvenimo tikrove.

Bačkis, Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos vadovybė ir auklėti
niai, Marijonų vienuolijos vy
riausias vadovas kun. Donaldas 
Petraitis, marijonų, jėzuitų ir 
saleziečių atstovai, Lietuvos bi
čiuliai kitataučiai.

Sekmadienio rytą Romos lie
tuviai dalyvavo mišiose už Lie
tuvą, kurios buvo aukojamos 
Vatikano radijo koplyčioje ir 
tiesioginiai transliuojamos 
į Lietuvą, čia ypatingu būdu 
buvo meldžiamasi, kad Dievas, 
įdiegęs tautoms laisvės troš- 
kimą, grąžintų tėvynei Lietuvai 
laisvės dienas. (K.L..)

PARYŽIUS
Prancūzijos lietuvių bendruo

menė vasario 22 Paryžiuje su
rengė' Vasario 16-osios — Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą. Jis buvo pradėtas 
mišiomis už Lietuvos nepriklau
somybę, kurias koncelebravo 
Paryžiaus arkivyskupijos įgalio
tinis migrantų pastoracijai kun. 
Costes drauge su lietuvių sielo
vados Prancūzijoje vadovu kuni
gu Jonu Petrošium.

Po pamaldų akademinėje 
minėjimo dalyje pagrindines 
kalbas pasakė Prancūzijos am
basadorius ir prancūzų baltų 
draugijos pirmininkas de la 
Sabliere, ir Lietuvių kultūros 
instituto Federacinėje Vokietijo
je narys dr. Kajetonas Čegins
kas.

Jis apžvelgė lietuvių tautos 
rezistenciją prieš svetimą pri- 
spaudą, plačiau nušviesdamas 
jos apraiškas dabartiniu metu, 
kovojant už pagrindines tau
tos ir žmogaus teises ir religi
nę laisvę.

Dr. Čeginskas priminė ir šios 
kovos aukas, persekiojamus ir 
suimtus kovotojus už žmogaus 
teises ir religinę laisvę.

Vasario 16-osios minėjimas 
Paryžiuje buvo užbaigttas meni
ne programa, kurią atliko jau-

tik vietos lietuviai, bet ir Lie
tuvos bičiuliai prancūzai ir įvai
rių Centro bei Rytų Europos 
kraštų atstovai.

AUSTRALIJA
Australijos lietuvių bendruo

menė taip pat ir šiais metais 
Melbourno Lietuvių Namuose 
surengė jau tradiciniu tapusį 
diplomatinį priėmimą Lietuvos 
Nepriklausomybės šven
tės proga.

Jame dalyvavo gausūs Lietu
vos bičiuliai — Australijos mi
nistrai, Parlamento atstovai, 
dvasininkai, įtakingi visuomenės 
veikėjai. Priėmimo dalyvius pa
sveikino Melbourno Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Ri
čardas Šemetas, trumpai aptar
damas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties reikšmę, 
dabartinę sunkią Lietuvos būklę 
ir pabrėždamas, kad jokie smur
to veiksmai neprivers lietuvių 
išsižadėti laisvės.

Svečiai iš savo pusės išreiškė 
nuoširdžią simpatiją Lietuvai ir 
lietuvių tautai, pažadėdami ir 
toliau paremti Lietuvos laisvės 
at.statymč bylą.

Melbourno arkivyskupas 
Francis Little jautriai kalbėjo 
apie Lietuvos tikinčiųjų patiria
mus persekiojimus ir apie lietu
vių tautos prisirišimą prie lais
vės, kuris padėjo lietuviam am
žių bėgyje apsaugoti tautinę 
tapatybę.

Senatorius Cooney, atstova
vęs Australijos ministrui pirmi
ninkui, patvirtino australų vy
riausybės įsipareigojimą tarp
tautinėje plotmėje iškelti Lietu
voje vykdomus žmogaus teisių 
pažeidimus. Jis priminė, kad 
praėjusiais metais Australijos 
delegatas žmogaus teisių komisi
joje Ženevoje pakartotinai kal
bėjo apie žmogaus teisių laužy
mą Lietuvoje.

Solidarumą Lietuvai taip pat 
išreiškė liberalų opozicinės par
tijos atstovas. Federalinio par
lamento narys Halverson, kiti 
australai politiniai veikėjai. Jie 
visi buvo gerai susipažinę su 
Lietuvos istorija, dabartine 
krašto padėtimi ir lietuvių tau
tos laisvės troškimais.
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Solistas Vaclovas Verikaitis kartu su soliste Daiva Mon- 
girdaite atliks meninę programą Darbininko sukaktuvinia
me koncerte balandžio 13 Kultūros Židinyje, \uotr. B. Tarvydo

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advolMtaa^ 367 AarkHaM 
Northporth, N.Y. 11731. TaL 516 368-3740. Namų taMfagaa va 
tik Ii imtinais atvejais 818 767-2671'. New Yorte ofisas Lito pati 
86 - 01 114th St, Rlchmond HM, N.Y. 11418. Tat 718 441.-2811.

Popiežius Jonas Paulius II 
Verbų sekmadienio pąmokslo 
metu ragino pasaulio jaunimą 
melstis už terorizmo ir ginkla
vimosi lenktynių panaikinimą 
ir už teisę gyventi. Dėlto jis 
pakvietęs nekrikščionių religijų 
vadus bendrai maldai spalio 
mėn. į Asyžių, kur 13 a. gyveno 
ir veikė šv. Pranciškus.

Amerikos pramonininkai, ti
kėdamiesi dėl Sov. S-gos gen 
sekretoriaus Gorbačiovo pla
nuojamų reformų pagyvėjusios 
prekybos, spaudžia prezidentą 
Reagan panaikinti prekybos 
Sov. S-ga suvaržymus, nes 
trukdą jiem lenktyniauti su ki
tom valstybėm.

Pasaulio bankas planuoja pra
siskolinusiom Pietų Amerikos 
valstybėm paremti sudary ti 1.5 
bil. dol.

Kairieji teroristai namuos pa
gamintom bombom apšaudė 
JAV ambasadą ir imperatoriaus 
rūmus, bet medžiaginiai nuo
stoliai buvo labai nežymūs.

Gynybos sekretorius Casper 
W. VVeinberger pareiškė, kad 
Sov. S-gos ginklų modernizavi
mo programa pasiekė tokį laips
nį, kad gali grėsti JAV techno
logijos pranašumui.

Filipinuose veikią Naujosios

su 
jie

OPEC valstybių aliejaus mi- 
nisteriam per 9 dienas trukusią 
konferenciją pavy ko susitarti tik 
dėl bendro aliejaus gamybos 
kiekio, bet nepavyko rasti spren
dimo, kaip tą gamybos kiekį 
paskirstyti atskiriem nariam. 
Bandymai tuo reikalu tartis su 
aliejaus karteliui nepriklausan- 
čiom valstybėm taip pat buvo 
nevaisingi. Dėl aliejaus pertek
liaus jo kaina smunka, ir tai 
sudaro sunkumų aliejų gami- 
nančiom valstybėm.

Izraelio rėmėjai Kongrese nu
tarė nesipriešinti prezidento 
Reagan planui parduoti Saudi 
Arabijai ginklų už 350 m ii. dol.

KOMP. VL. 
JAKUBĖNO
DRAUGIJA

Gruodžio 13 suėjo 9 metai 
nuo Chicagoje gyvenusio bei kū
rusio kompozitoriaus Vlado Ja
kubėno mirties. Jo kūrybiniam 
palikimui globoti, populiarinti 
bei apsaugoti yra Įsteigta Komp. 
VI. Jakubėno Draugija, kuri Chi- 
eagoje jau gyvuoja 4 metai.

Visas kompozitoriaus kūrybi
nis palikimas yra sudėtas “Tė
viškės” parapijos pastate, nes 
kompozitoriui eilę metų su šia 
parapija yra tekę palaikyti glau
džius rvšius.

— Lietuvos valstybinė filhar
monija surengė abonamentinių 
koncertų ciklą “Muzika vai
kams”. Po respublikos rajonus 
keliauja atlikėjai ir muzikolo
gai, aiškindami moksleiviams 
muzikos esmę, supažindindami 
su naujais kūriniais. Zarasų ra
jono Antazavės kultūros na
muose apsilankė dainininkai R. 
Vešiota, V. Plaktinaitė, E. Bajo- 
rytė, J. Zimnickis, muzikantai
A. Grybauskas, R. Butvilą A'. 
Statkus, E. Kuskinas ir kiti. 
Koncerte suskambėjo J. Gruodžio 
M. Petrausko M. K. Čiurlionio
B. Dvariono, J. S. Bach, G. F. 
Haendel, W.A. Mozart ir kitų 
kompozitorių kūriniai. Aktorius 
J. Čepaitis skaitė lietuvių liau
dies pasakas, A. Griciaus jumo
reskas.

— Bulgarijoje, Sofijos kon
servatorijoje, ruošiami ne tik 
operos, bet ir estrados daini
ninkai. Čia taip pat stažuo
jasi iš kitų šalių atvykę vokalo 
pedagogai, dainininkai. Prieš 
metus stažuotis į Sofijos konser
vatoriją buvo išvykęs ir J. Tal- 
lat-Kelpšos aukštesniosios mu
zikos mokyklos dėstytojas, estra
dos dainininkas Voldemaras 
Frankonis. Tai pirmasis mūsų 
estrados specialistas, savo žinias 
gilinęs užsienyje. V. Frankonis 
egzaminams parengė estrados 
skyriąus pirmojo ir antrojo kursų 
studentus, drauge su jais daina
vo baigiamajame koncerte. Jau
nojo pedagogo darbas, įvertintas 
labai gerai. Solistas iš Bulgari
jos parsivežė ir šios šalies au
torių estradinių dainų. Sugrįžęs 
iš stažuotės, V. Frankonis drau
ge su broliu Algiu dalyvavo 
XII pasauliniame jaunimo ir stu
dentų festivalyje Maskvoje. 
Akomponuojant Leningrado 
koncertiniam estradiniam or
kestrui, jie dainavo įvairiose ša
lies sostinės salėse, aikštėse.

— Vilniaus sporto rūmuose 
gastroliavo Leningrado “Cirkas 
scenoje”. Sostinės gyventojai 
turėjo galimybės susipažinti su 
programa “Paradas-reviu”.

— Ukrainos respublikinis ra
dijas parengė broliškų tautų 
muzikai skirtą laidų ciklą “Va
karinė studija”. Pirmąją jų su
darė radijo kompozicija apie 
dailininką ir kompozitorių M. K. 
Čiurlionį. Skambėjo šio auto
riaus muzika, lietuvių poetų 
eilėraščiai.

— F. Vaitkaus skrydžio “Li- 
tuanica II” per Atlantą 50 
mečiui atnaujinta Gruz
džių A. Griciaus vidurinės 
mokyklos muziejaus ekspozicija.
Jubiliejaus proga čia apsilankė 
aviacijos veteranai A. Arba- 
čiauskas, V. Ašmianskas, V. Pa- 
karskas, A. Navaitis, A. Miku
tis, V. Rudzinskas. Aviacijos 
sporto federacijos aviacijos 
sporto komiteto pirmininkas J. 
Balčiūnas papasakojo apie pir- 

t muosius lietuvių lakūnus, apie 
aviacijos sportą.

— Lietuvos valstybinės fil
harmonijos mažojoje salėje įvy
ko Antano Račiūno kamerinės 
muzikos koncertas. Jis skirtas 
kompozitoriaus gimimo 80-

Ši draugija yra surengusi ke
lias kompozitoriaus kūrybą bei 
asmenį atžyminčias vakarones

liaudies armijos komunistiniai 
partizanai pasiūlė prazidentei 
Aquino pradėti pasitarumus dėl

su kalbėtojais ir jo kūrinių at
likėjais — solistais. Ji pinigais 
yri parėmusi Chicagos Lietu-

“Zodiakas“ būvio demonstruoja
mi Maskvos kino namuose.

— Mielagėnų vidurinėje mo
kykloje įvyko literatūrinė popie
tė, skirta knygoms, propaguojan
čioms gamtosaugos idėjas. Apie 
žvėrelių ir paukštelių globą kal
bėjo “švyturio“ žurnalo skyriaus 
redaktorius L. Grudzinskas. 
Poetas P. Raščius skaitė eiles, 
apdainuojančias mažuosius girių 
ir laukų upelius, upėtakių, kirš
lių upokšnius. Knygos “įdo
mioji ežerotyra” autorius, geo
grafijos mokslų ’ kandidatas K. 
Kilkus papasakojo apie ežerus, 
jų likimus ir ateitį.

— Lietuvos meno darbuotojų 
rūmuose Vilniuje įvyko kompo
zitoriaus ir pianisto Vytauto 
Bacevičiaus kūrybai skirtas va
karas. V. Bacevičius lietuvių 
muzikinėje kultūroje užima sa
vitą vietą. Jis mokėsi Lodzė
je, Kaune. Paryžiuje. Dirbo Kau
no muzikos mokykloje, vėliau 
konservatorijoje, redagavo žur
nalą “Muzika ir teatras”. Kaip 
pianistas koncertavo žymiausio
se Europos, Lotynų Amerikos, 
JAV koncertų salėse. Gyvenda
mas Lietuvoje, V. Bacevičius su
kūrė scenos veikalų, instrumen
tinių pjesių, daugelis jų čia nu
skambėjo pirmą kartą. Tačiau šio 
kūrėjo naujo stiliaus muzika 
anuomet nesulaukė pritarimo. 
Gyvenimas V. Bacevičių dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą nu
bloškė svetur, iš kur jam nebe
teko sugrįžti. Nuo 1940-ųjų iki 
mirties kompozitorius gyveno 
New Yorke. Vakaro metu muzi
kologai D. Katkus ir M. Kaza
kevičienė supažindino klausyto
jus su V. Bacevičiaus gyveni
mu ir kūryba.

— TSRS ryšių ministerija iš
leido atviruką su originaliu paš
to ženklu ir TSRS liaudies artis
to K. Petrausko' portretu. Paš
to miniatiūra skirta įžymaus 
dainininko širntosioms gimimo 
metinėms. Jubiliejinėms-* da
toms sąjunginė ministerija masi
niais tiražais išleido įvairius 
mūsų respublikai skirtus meni
nius vokus. Vienas jų išėjo ta
rybų valdžios atkūrimo Lietu
voje 45-čio proga, kiti — pažy
mint liaudies artisto B. Daugu
viečio gimimo 100-ąsias, tarybi
nio ir partijos veikėjo M. Šu- 
mausko gimimo 80-ąsias meti
nes. Išleisti taip pat vokai su 
Klaipėdos, Druskininkų, Vana- 
gupės, Neringos vaizdais. Iš viso 
TSRS ryšių ministerijos išleistų 
markiruotų vokų “lietuviškąją 
kolekciją” sudaro apie 300 leidi
nių su grafikos ministiūrorrris.

— Išėjo iš spaudos “Rusų — 
lietuvių kalbų žodyno” ketvirta
sis — paskutinysis tomas. Tai 
didžiausias savo apimtimi iš Lie
tuvoje išleistų dvikalbių žody
nų. Jame pateikta apie 90 tūks
tančių žodžių. Gausu taip pat 
pavyzdžių, kurie iliustruoja 
atskirų žodžių reikšmę, jų var
toseną.

— Kauno dramos teatras pa
sirašė kūrybinio bendradarbia
vimo sutartį su miesto statybi
ninkais. Scenos meistrai įsipa
reigojo “Kauno statybos” tresto

osioms metinėms. Šio autoriaus 
simfoninės muzikos vakaras at
likta kiek anksčiau.

I Muviškų ir angį ttkų knygų apie Lietuvą ploldbtel lų, sye kinlmo kortelių,

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., M - 92 Jamaica Avė. (prla Forest 
P*way St), Woodhavea, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.

BUYUS FUNĘflAL HOME. Mario Ta txo Irs. Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office^ 426 Lafayette St. (Cor. WHson AYs.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvl*. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug viotoe automobiliam pastatyti.

KENFIELD "FUNERAL KOMES - Baach Memorial Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beech, FL 33706. 813 360 - 5577. Pesadena 
Memofial Chapel, 200 Pesadena Avė. S., St. Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Tolof. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison St., RMg«wocd, N.Y. 11227. Teist. 421 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
VVorcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, 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 WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES MEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pasotino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

19'33 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

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

kultūros rūmų scenoje sistemin
gai rodyti spektaklius, konsul
tuoti tresto saviveiklininkus.

paliaubų visam krašte, jei vy
riausybė sutiktų padaryti es
minių ūkinių ir politinių pakei
timų.

Kaire nežinomi asmenys iš 
automobilio apšaudė Izraelio 
diplomatų automobilį ir vieną 
diplomato žmoną nušovė, o ki
tus 3 sužeidė. Egiptas įvykį ap
gailestavo.

Gynybos sekretorius Caspar 
W. Weinberger painformavo 
Nato valstybių gynybos ministe- 
rius, kad JAV nenumato atsisa
kyti gynybos nuo erdvės ginklų 
programos tik dėlto, kad susi
tartų su Sov. S-ga dėl ginklų 
kontrolės.

Filipinų prezidentė Corazon 
C. Aquino paleido parlamentą 
ir paskelbė laikinę konstituciją, 
suteikiančią jai teisę valdyti 
kraštą dekretų būdu, kol bus pri
imta nauja konstitucija. Ji paža
dėjo įvesti demokratinę krašto 
santvarką per metus.

vių Operos plokštelės išleidimą, 
P. Mieliulio kūrybines pastan
gas, Lietuvių Muzikos Bibliote
ką (šiai yra paskirta 1,000 dol.) 
ir kt.

Draugijai šiuo metu pirmi
ninkauja Edvardas Šulaitis (1330 
So. 51st Avė., Cicero, 60650, tel. 
656-6825). Kiti valdybos nariai: 
dr. Leonardas Šimutis, Erika Di- 
lytė-Brooks, Juozas Kreivėnas, 
Povilas Mieliulis.

Neseniai įvy kusiame draugijos 
valdybos posėdyje buvo nutarta 
išleisti kelis kompozitoriaus VI. 
Jakubėno kūrinius ir išspausdin
ti jo muzikos apžvalginių raši
nių bei kritikos straipsnių rin
kinį.

Draugija taip pat toliau ren
ka visokią komp. VI. Jakubėną 
liečiančią medžiagą: jo kūrinius 
(spausdintus ar ne), atsiminimus 
apie jį, nuotraukas ir kt.

Kor.

— Telšių rajoniniuose kultū
ros namuose buvo liaudies meno 
paroda. Joje savo darbus eks
ponavo daugiau kaip 200 liau
dies meistrų iš aplinkinių Že
maitijos rajonų. Ekspozicijos 
atidarymo proga liaudies meist
rai susitiko su žiūrovais, aptarė 
savo kūrybinius reikalus.

— Tbilisio kino namuose įvy
ko Lietuvos kino studijos me
ninio filmo “Vakar ir visados” 
premjera. Gruzijos kinemato
grafininkų sąjungos kvietimu 
peržiūroje dalyvavo režisierius 
G. Lukšas ir operatorius R. 
Juodvalkis. Susirinkusieji šiltai 
įvertino jų kūrinį. Po premje
ros įvykusiame susitikime kalbė
jo Gruzijos kinematografinin
kų sąjungos sekretorius E. Šen- 
gelaja, režisieriai S. Paradžano- 
vas ir N. Monugadzė pabrėžė 
filmo prasmingumą, vaizdo kul
tūrą. Lietuvos kino studijos fil
mai “Vakar ir visados” bei

rengti bendrus vakarus — susi
tikimus. Kauno dramos teatro 
kolektyvas kūrybinio bendradar
biavimo sutartis taip pat yra su
daręs su radijo gamyklos, Viduk
lės paukštininkystės tarybinio 
ūkio, miesto aukštųjų mokyklų 
ir kitais kolektyvais.

— Vilniaus Dailės parodų rū
muose atidaryta žurnalisto Tado 
Žebrausko fotografijų paroda. 
Praėjusiais metais įsiminė jo 
fotoreportažai iš XII Pasaulinio 
jaunimo ir studentų festivalio 
Maskvoje, Sibiro statybų ir ga
myklų, Ignalinos atominės elekt
rinės, įvairių sporto varžybų. 
Trečioji personalinė šio fotogra
fo paroda — savotiškas Lietuvos 
jaunimo darbo, meno ir sporto 
pergalių metraštis.. Iš viso Dai
lės parodų rūmuose eksponuoja
ma 100 T. Žebrausko fotogra
fijų.

S.L.K.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIŲ UŽ PATARN AVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS k III K S TO SUKAKČIAI

Atvelykyje
Prieš dvidešimt šimtmečių 

paskutinė pasaulio Viltis nu
marinta ant iškelto medžio, pa
laidota uolos kape, apsaugai 
nuo galimo prisikėlimo kapo 
durys užremtos didžiuliu akme
niu, užantspauduotos ir sargy
biniais apstatytos.

Bet Viltis vis dėlto prisikėlė. 
Tas, kuris buvo miręs, sujudė
jo, akmuo nuriedėjo, ir nužudy
ta viltis išėjo prisikėlimo di
dybėje. Nebesulaikomas 
džiaugsmas dėl prisikėlimo ir 
pergalės šaukimai jungiasi Ve
lykų himnuose . . .

Ir koks šio džiaugsmo pa
grindas? Gyvenimas nugalėjo 
mirti, viltis laimėjo prieš des
peraciją. Kristus sutraukė seno
jo prakeikimo pančius; jo tuš
čias kapas yra pilnutinis ir mū
sų nemirtingumo užtikrinimas.

Velykos vertai laikomos vilties 
ir gyvenimo švente. Ir jos daug 
gyvesnės už Kalėdas. Lopšiai, 
nors tai būtų tik prakartėlė, 
atrodo labiau reiškią gyvybę. 
Taip jau esame įpratę apspręs
ti vertybes iš medžiaginio po
žvilgio, ir gimimai atrodo daug 
linksmesni įvykiai negu laidotu
vės. Vis dėlto lopšy glaudžiai 
tik trapus gyvenimas, skirtas 
mirčiai, tuo tarpu gyvenimas, 
išsiskleidžiąs kape, yra skirtas 
gyventi amžinai.

Velykos — gyvybės šventė ir 
moralinėje plotmėje, nes kaip 
tik prisikėlęs Išganytojas sutei
kė Petrui ir kitiems apaštalams 
galią sugrąžinti gyvybę savižu- 
dėms sieloms, prikeliant žmones 
iš nuodėmės mirties į amžiną 
Dievo sūnystę. Tas apvalantis 
šaltinis, per dvidešimt krikščio
nybės šimtmečių plovęs nuside- 
dančią žmoniją ir gydęs jos 
žaizdas, teka iš Kalvarijos kalno 
viršūnės pro vakarienbutį am
žinybės kryptimi.

Gyvenimiškos tiesos, išplau
kiančios iŠ Velykų prasmės, 
šiandien mums taip naudingos 
apsisprendžiant vertybių pasi

rinkime. Kaip būtina atsiremti 
Velykų tuščio kapo viltimi, kad 
pajėgtume atsispirti prieš nu
žmoginančias gyvenimo filoso
fijas, grasinančias iš įvairių 
pusių. Kaip naudinga Velykų 
teikiama stiprybė mūsų silpny
bėse, iš jų išplaukiantis uolu
mas prieš mūsų vėsumų ir abe
jingumą, jų išmintis prieš mūsų 
nežinojimą ir jų galutinis tei
singumo ir gėrio triumfo užtik
rinimas kovoje su daugeriopa 
blogio įtaka.

Kristaus prisikėlimas teikia 
paguodos palaužtam kūnui ir 
pažeistai sielai. Tai
Dievo aukso raktas, atve
riąs kentėjimų paslaptis. 
Kiek paguodos gali suteikti die
viškasis Kalvarijos bendrakelei
vis mūsų kasdieniniuose nusi
skundimuose ir nepritekliuose.

Kalvarijos kryžius jau seniai 
išrautas, ir pasipiktinimo bei 
prieštaravimo ženklas virtęs 
meilės simbolių. Tai taip pat ir 
mūsų vedamoji mintis, paremta 
viltingu mirtį nugalėjusio Iš
ganytojo užtikrinimu: “Aš prisi
kėlimas ir gyvybė; kas tiki mane, 
nors ir būtų miręs, bus gyvas, ir 
kiekvienas, kurs gyvas ir mane 
tiki, nemirs per amžius”.

Arti dviejų tūkstančių metų 
krikščionybė atsispiria pasaulio 
klastoms ir persekiojimams, nes 
jos steigėjas Kristus yra gyvas. 
Ypatingai Velykos mums prime
na, kad Kristus yra gyvas, ne
žiūrint mirties, karų, atominių 
bombų, asmeninių nusivylimų 
ar skausmų. Jis kaip tik ir gy
vena dėl to, kad mes nepraras
tume vilties.

Kristus yra gyvenimas Dievu- 
je, jis — Bažnyčios ir sielos gy
venimas. Ar tikrai tuo tikima ir 
pergyvenama? Ar šios tikėji
mo tiesos mumyse pasilieka 
vien kaip protiniai teiginiai, ar 
turi ir gilesnę prasmę, paremtą 
Velykų Viltimi? Tai kiekvienas 
turi sau individualiai atsakyti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis

Savo būstinėje Chicagoje.. 
Amerikos Lietuvių Tarybos val
dyba kovo 14 d. sušaukė posė
dį, kurį pravedė pinn. Teodoras 
Blinstrubas. Pirmininkas pain
formavo apie gausius raštus, 
kuriais Altas kreipėsi į įvairias 
institucijas, gindamas lietuvių 
reikalus. Jam teko dalyvauti, 
sveikinti ar pasakyti žodį keliuo
se renginiuose.

Dr. J. Valaitis papasakojo 
apie Jungt. Pabaltiečių Komite
to vadovybės posėdį Washingto- 
ne vasario 21 d. Buvo priim
tas biudžetas, nuspręsta suruošti 
25 m. to komiteto veiklos minė
jimą, pakviečiant į priėmimą val
džios ir kongreso atstovus. Ap
tarti OSI bylų reikalai. Nusista
tyta tęsti intemų tarnybą prie 
Jungt. Pabaltiečių Komiteto. Pa
pasakojo apie savo pastangas 
paveikti į NBC televizijos tink
lą, kad numatytoj programoj 
neduotų tendencingos medžia
gos prieš pabaltiečius. Inž. St. 
Dubauskas papasakojo apie Va
sario 16 minėjimą JAV kongre
se, kur jis dalyvavo Alto pa
siųstas. Inž. Gr. Lazauskas pa
informavo, jog Vasario 16 minė
jimų proga skyriams buvo pa
siųsta reikiamos medžiagos ir 
pasiųsti laiškai kongreso na
riams, kad būtų ten minima 
Vasario 16, kas ir buvo pasiek
ta. “Mūsų Sparnų” leidėjai at
siuntė Altui dovaną — įrištus 
savo /urnalo komplektus nuo 
1951 iki 1977 m. Kun. J. Pruns- 
kis papasakojo apie jo laikytą 
paskaitą Chicagos žydų sinago
goje, aiškinant apie žydų turėtas 
laisves Lietuvoje ir apie netiks
lumą nacių nusikaltimus pri
mesti lietuviams.

Posėdyje be suminėtųjų daly
vavo: dr. VI. Šimaitis, dr. V. 
Dargis, M. Pranevičius, D. Da- 
nilevičiūtė-Dumbrienė, V. Gas- Vander Jagt, Austin J. Murphy,

Velykiniai motyvai. Nuotr. R. Kisieliaus
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parieriė, J. Šiaučiūnas, R. Tri- 
čytė.

Televizija nepasidavė" 
Maskvos spaudimui

ABC televizijai pasiryžus pa
rodyti filmą “Amerika”, vaiz
duojančią, kas įvyktų šiame 
krašte įsigalėjus komunizmui, 
Maskva padarė spaudimą, kad 
toks filmas nebūtų rodomas. 
ABC palinko filmo rodymą su
stabdyti. Tada kilo stiprūs pro-
testai iš-kitų TV centrų, iš or
ganizacijų, kad negalima leisti 
Sovietams kontroliuoti JAV tele
vizijos programų. To poveikyje 
ABC ryžosi šią programą paleis
ti 1987 m. Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. T. Blinstrubas 
pasveikino ABC, kad ji nenusi
lenkė Kremliaus grasinimams.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Atstovų Rūmuose 
JAV Atstovų Rūmuose Lietu

vos Nepriklausomybės minėji
mas įvyko kovo 4 d. Invokaci- 
ją sukalbėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybos pakviestas kun. dr. Val
demaras Cukuras.

Kun. Cukuro malda buvo iš
spausdinta tos dienos “Congres- 
sional Record” pirmame pusla
py. Šalia buvo įdėti kongresma- 
no Annunzio pateikti kun. Cu
kuro biografijos pagrindiniai 
duomenys.

“Congressional Record” iš
spausdino ir tą dieną pasakytą 
ilgesnę kongresmano Annunzio 
kalbą ginant Lietuvos teises į 
laisvę.

Keldami Lietuvos laisvės rei
kalą tame kovo 4 d. Atstovų 
Rūmų posėdyje kalbėjo kongres
menai: Robert Michel, Guy 

Frank J. Guarini, Frank Morton, 
Gus Yatron, Bob Edgar, Elton 
Rudd, Doug Bereuter, Mario 
Biaggi, Steny H. Hoyer, Glenn 
M. Anderson, Dennis E. Eckart, 
Barbara Mikulskį, James J. How- 
ard, William J. Coyne, Thomas J. 
Manton, Martin Russo, Melvin 
Price, William Camey, John D. 
Dingell, Robert K. Doman, John 
Edward Poiter, Joe Moakley.

Alto delegacijoje dalyvavo 
apiė 20 vietos veikėjų. Iš Chica- 
gos buvo nuvykęs Amer. Liet. 
Tarybos atstovas inž. Stasys Du
bauskas, kuris kongresmanui 
Frank Annunzio už minėjimo 
pra ved imą įteikė Alto vardu 6
tomus “Encyclopedia Litua- 
nica”. Dėkojant senatoriui Paul 
Simon už lietuviškų reikalų rė
mimą Alto vardu buvo įteikta 
dr. A. Geručio “Lithuania 700 
Years” ir J. Pajaujo “i 
Genocide in Lithuania”.

Gražiai reiškiasi 
skyriaus vadovybė

New Yorko Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas Petras 
Ąžuolas išsiuntė visiems New 
Yorko, Brooklyno ir Long Island 
vyskupams laiškus, dėkodamas 
už taip svarbią rezoliuciją, pri
imtą JAV vyskupų konferencijo
je, reikalaujančią laisvės Lietu
vos žmonėms.

Ginant pabaltiečius 
televizijoje

NBC televizija pasiryžo kovo 
12 d. duoti filmą “Highway to 
Heaven”, kuy vienu iš pagrin
dinių veikėjų yra Jan Baltic, 
kaltinamas nacių žiaurumais. 
To veikėjo pavadinimas Baltic 
vardu daro kaltinimų užuomi-
nas, nukreiptas prieš pabaltie
čius.

Apie tai patyrusi Amerikos 
Lietuvių Taryba pasiuntė NBC 
televizijos vadovybei protesto 
telegramą, atkreipdama dėmesį, 
kad toks filmas yra įžeidžiantis 
pabaltiečių kilmės amerikiečius 
—lietuvius, latvius ir estus. Mes
ti nacių dėmę ant pabaltiečių 
yra neteisinga. Altas pareikalavo 
tokio filmo rodymą sustabdyti.

NBC (National Broadcasting 
Co.) vardu Altui atsakė bend
rovės vicepirmininkė Bettye 
King Hoffman, aiškindama, kad 
Jan Baltic pavadinimas esąs 
pripuolamas, nesiejamas su jo
kia etnine grupe.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu atsiliepdamas politinės 
komisijos pirmininkas dr. Jonas 
Valaitis, telefonu susisiekė su

Apie komunistų genocidų-

Pradėjus VVashingtone orga
nizuoti statybą vadinamos 
Holocaust muziejaus, kur bus 
pavaizduoti nacių nusikaltimai 
naikinant žmones, Amerikos 
Lietuvių Taryba vasario 20 d. iš
siuntė JAV prezidentui raštą,
kuriuo, pritariant šiam planui 
pabrėžiama, kad reikia tame 
muziejuje pavaizduoti ne vien 
nacių genocidą, bet taip pat ir
Sovietų Sąjungos vykdytą žmo
nių naikinimą. Maskvoje supla
nuotu badu Ukrainoje, deporta
cijomis į Sibirą- ir tiesioginiais 
žudymais Maskva yra sunaiki
nusi daug milijonų žmonių ir tai 
turi būti dokumentais, nuotrau
komis ir kitais eskponatais atžy
mėta Holocaust muziejuje, 
kuris steigiamas su JAV morali
ne ir materialine parama.

Raštas kardinolui dėl
Šv. Kryžiaus bažnyčios

Dabartinei Šv. Kryžiaus para
pijos vadovybei pertvarkant 
mišių skaičių Šv. Kryžiaus baž
nyčioje, suplanuota perkelti lie
tuvių pamaldas, kurios iki šiol 
buvo patogiu laiku 10 vai. 45 
mm. ryto. Amerikos Lietuvių 
Taryba raštu kreipėsi į kardi
nolą J. Bernardiną^ atkreipda
ma jo dėmesį, kad ta bažny
čia yra sunkiais laikais pasta
tyta lietuvių, kad kelios lietuvių 

“ kartos joje vis turėjo patogiu 
laiku savas pamaldas ir kad bū
tina atsižvelgti į lietuvių pagei
davimą.

Prancūzas susidomėjo
pavergta Lietuva

Prancūzijoje, Lyono mieste, 
profesoriaująs Ch. Doveau krei
pėsi į Amerikos'L’fetuvių Ta- 
rybą, prašydamas jam atsiųsti 
medžiagos apie Lietuvą^ Jis rašo 
studijas apie pavergtas tautas. 
Atsiuntė žurnalą “Ecrits de Pa
ris”, kuriame spausdinamos ak
tualios apžvalgos dabarties 
klausimais ir kur išspausdintas 
jo straipsnis apie Ukrainą. Al
tas jam išsiuntė rinkinį prašy
tos medžiagos.

Paskaita sinagogoj apie lietuvių 
žydų santykius

Chicagos miesto centre esan
čios “Kol Ami” sinagogos vado-

(nukelta į 4 psl.)

KAI VILNIAUS 
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Sugirgždėjo vamzdis, kai 
Matematikus jį nugręžė į tą 
pusę, kur buvo daugiabokštė pi
lis. Karalius užmerkė kairiąją, 
nes su kaire paprastai matai ne
gerus dalykus. Dešinė skirta 
visam, kas gera. Pridėjo dešinę 
prie vamzdžio, šypsojosi ir 
stebėjo. Paskui atšoko surimtė
jęs, vėl pridėjo akį prie vamz- . 
džio. Stebėjo valandėlę ir pa-* 
klausė, ar tai jo karališka bu
veinė?

— Taip, tai valdovo rūmai 
Vilniuje. Tai žemoji pilis.

Karalius dabar pažino savo 
rūmus, puošnias menes, sun
kias raudono aksomo uždangas, 
skulptūrom virpuliuojančias 
lubas, didelius sietynus, bet — 
kas ten dedasi? Tarnai sėdi prie 
stalų, pasidėję jo brangiausius 
indus, geria jo vyną ir spiaudo 
į kilimus! Dvariškis su brangia 
diržo sagtim vaikosi rūmų da
mą, jau šukas ištraukė iš aukš
tai sukeltų plaukų, jau ir lie
menį siekia! Raštinėje numestos 
žąsies plunksnos, raštininkai tik 

verčia ir šluoja stalčius!
— Dabar keliaukime į kitas 

šalis, — traškėjo Lukas Mate
matikus, lyg valdovas stebėtų 
kokį pilies vaidinimą. Pasuko 
vamzdį. — Čia Švedija, karaliaus 
rūmai.

Valdovas stebėjo ir pamažu 
rimtėjo, net atsiduso. Taip, tik
rai jis matė žuvėdrų karalių, jo 
šarvus, jo generolus, sudėtus že
mėlapius ir karo būgnus. Ir su
prato valdovas, kad žuvėdrai 
rengiasi žygiui, žygiui į jo žemę.

Matematikus vamzdį vėl pasu
ko.

Dabar matė Prancūziją. Kara
liaus dvarą, kaip jis linksmina
si. Aplinkui meųpnos, mergi
nos. .. Šoka menuetus. Štai Ang
lija — karalius valgo obuoliais 
kimštą antį, net kaulus tratina. 
Roma — popiežius glosto baltą 
avinėlį.

Valdovas atsikėlė ir iškilmin
gai tarė Lukui Matematikui:

— Garbės nepakelsi, taip ap
dovanosiu už tai, ką mums da

vei!
Svita nekantravo, suko nykš

čius ir norėjo pažiūrėti pro žiū
ronus. Vienas po kito leidosi ant 
kėdutės, pridėjo akį prie vamz
džio. Atsikeldami vieni kikeno, 
kiti susiraukė nepatenkinti, ty
liai nusikeikė, o dar kiti žegno
josi, pridėjo psalmių žodžius, 
kad neskaičiuotų neteisybių.

Svitos tarpe buvo ir miesto 
valdytojas su balta puošnia api- 
kakle, su grandine ant kaklo ir 
su miesto herbu. Tiesa, bokštas 
stypsojo anapus vartų, jau ne jo 
žemėje, bet jam vistiek rūpėjo. 
Atokiai stovėjo ir stebėjo Luko 
Matematiko darbus. Stebėjo ir 
pats sau kartojo: paikas, pamišė
lis, laikrodis, svarstyklės — viso
kiausi matai! Kam visa tai rei
kalinga, kai miestui reikia gero 
šulinio ties Bonifratais!

Stebėjo ir spindulį — dovana 
miestui. Miestas toks didelis, 
namų prisigrūdęs, ir ką toks vie
nas spindulys padarys? Rūmai 
tai rūmai, turi nesukūrenamas 
girias, jiems spindulys tik mal
kom uždegti, o kas su trobelėm, 
dirbtuvėm, sandėliais, sargų na
mais? Komedijos, kad tas spin
dulėlis apšviestų ir sušildytų!

Ties visaregiais žiūronais jis 
sukruto, vienas iŠ pirmųjų 
pažvelgė į miesto valdybos na
mus. Nei nusijuokė, nei susi
raukė, nė žodžio nepridėjo, tik 
atsikėlė ir nuėjo. Nutolęs traukė 
kaklo grandinę tai į vieną pusę, 
tai į kitą, norėdamas kažką 
įminti.

Svita, apžiūrėjusi žiūroną, jau 
rikiavosi, kad galėtų, kopti aukš
tyn, ir Lukas Matematikus rodė 
į stiklo laiptus, kai miesto val
džius sudaužė kulnim ir krei
pės} į valdovą:

— Ar neužteks? Po to, ką mes 
matėm, ar dar reikia ko dau
giau?

Valdovas pirma pažiūrėjo nu
stebęs, paskui sudėjo putlias 
rankas ant pilvuko.

— Taip, nieko daugiau nerei
kia. Užteks. Juk jau ir pavar
gom, — išsitraukė iš rankovės 
išsiuvinėtą ir iškvėpintą nosi
naitę, pavėdavo veidą, nusi
šluostė smakrą.

— Didis esi vyras ir be galo 
girtinas, Lukai Matematike! Pra
šau į mūsų rūmų menę, kur pri
imami patys garbingiausi sve
čiai!

Nosinaites išsitraukė ir visa 
svita, vėdavo, kvėpino maloniais 
kvepalais, tik vienas valdžius 
timčiojo kaklo grandinę.

Karalius žvilgančius batukus 
pasuko į tą pusę, kur laiptai 
leidosi žemyn. Sujudo svita. Sa
kė komplimentus Matematikui, 
kartojo lotyniškas frazes, kurias 
patys vargiai suprato.

Nušlamėjo laiptais žemyn 
pro skaičius , trikampius, ap
skritimus, svarstykles, rodykles, 
žvaigždynus, saules ir mėnulius. 
Nusileido j kiemą. Kai jų puoš
nūs batukai palietė žemę, visiem 
pasidarė gera. Tokia sava, pa
prasta, be skaičių, be linijų!

Iš miesto suplūdusių smal
suolių būrys sveikino sugrįžtan
čius iš bokšto, iš tokių aukšty
bių.

— Ar pasiekėt viršūnę?
— Ne, penktam aukšte pavar

gom.
— O kas aukščiau?
— Per daug ir to, ką mes 

matėm. Užteks!
Svita lipo į karietas ir nu

dundėjo į miestą, o susirinkę 
žiūrėjo į viršų, kur plaukiojo 
debesys, o pro jų properšas ma
tėsi bokštas.

Ir kur jis baigiasi? Ką jis sle
pia? Kas tenai anapus penkto 
aukšto?

Tą pačią dieną didžiųjų iš
kilmių menėje karalius apdova
nojo architektą Luką Matemati
kų. Suteikė jam pirmojo grafo 
titulą ir per dešinį petį uždėjo 
žvilgančią raudoną juostą ir kai
rėje ties šlaunim susegė deiman
tine žvaigžde. Vėl sugaudė tri
mitai, pažai atnešė naujus ordi
nus, kancleris skaitė raštus ir 
privilegijas, o karalius segė or
dinus. Architektą apdovanojo 
didžiuoju šv. Grigaliaus moks
lininkų ordinu su brilijantais ir 
lelijų žiedais, šv. Jurgio Rite
rio, I, II, III ir IV laipsnio or
dinais, kenibinų žvaigžde, di
džiojo keliautojo šv. Kristoforo 
ordinu, pakėlė į dvaro architek
tus, į artilerijos pulkininkus, 
mieste padovanojo išmirusios 
giminės palocius, prie miesto 
— palivarką, o prie didžiųjų 

upių — dvarą.

Karaliaus rūmai džiūgavo. 
Švietė dideji sietynai, grojo 
muzika. Visi mandagiai linkčio
jo Matematikui, sakė daugybę 
komplimentų. Toks bokštas, 
tokia garsenybė!

— O kas aukščiau?
— Pažiūrėsime, jis pilnas iki 

pat viršaus!

-O- '

Tą patį vakarą miestas paju
to, ką reiškia bokštas. Vos tik 
pradėjo temti, kai bokštas su
švito skaisčia, minkšta šviesa, 
lyg būtų saulės įkaitintas. Iš 
gatvių dingo prieblanda. Ir po 
kaštanais sėdėdamas galėjai 
skaityti ar lukštenti žirnių ankš
tis, jei jų turėjai.

Ir menese tarnai nedegė žva
kių sietynuose. Ir be jų čia 
buvo šviesu, — įžiūrėjai svečių 
drabužių klostis. Rašto žmonės, 
sėdėję tarp knygų, nebeieškojo 
skiltuvo žvakei uždegti. Ir pas 
juos atskleistuose puslapiuose 
buvo pilna aiškių raidžių.

Tokį vakarą tarnai įdėdavo į 
židinį malkų, kad jauki šiluma 
paliestų svečių pečius. Dabar ir 
to nebereikėjo — visur buvo 
jauki, nevarginanti šiluma.

— Tai bokštas. Tai architek
tas!

(Bus daugiau)
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Kun. Simonas Morkūnas, Sioux City, Iowa, lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, paaukojo Lietuvos krikščiony
bės 600 metų jubiliejaus komitetui finansuoti knygai, re
daguojamai prof. dr. Vytauto Vardžio. Aukotojas tuo nori 
prisiminti tėvelius Joną ir Nastaziją, brolį Joną, seserį Stasę 
ir Sibiro kankines seserį Apoloniją ir brolienę Stasę. Kun. 
Morkūnas linki, kad jubiliejaus kilniem planam realizuoti 
būtų surinktas milijonas dolerių. Pusę milijono būtų galima 
surinkti Chicagoje, New Yorke, Detroite, Los Angeles ir kitose 
didesnėse lietuvių kolonijose, kur jau yra milijonierių ir gana 
pasiturinčių lietuvių.

(atkeltu iš 3 psl.)

vybė pakvietė Alt. inf. direkto
rių kun. J. Prunskį vasario 28 d. 
laikyti paskaitą apie lietuvių- 
žydų santykius. Sinagogos leidi
ny “The Voice” iš anksto buvo 
apie tai išspausdintas praneši
mas, su paskaitininko nuotrauka 
ir suglausta biografija. Prieš 
paskaitą sinagogos kantorius 
pagiedojo šv. Pranciškaus Taikos 
maldą. Savo paskaitoj kun. J. 
Prunskis išryškino, kad nepri
klausomoje Lietuvoje žydai 
turėjo kultūrinę ir ekonominę 
autonomiją, Lietuva turėjo net 
žydų ministerių, Lietuvoje buvo 
visame pasauly pagarsėjusios 
žydų teologinės mokyklos. Nega
lima lietuvių kaltinti dėl nacių 
padarytų nusikaltimų. Priminė, 
kad nacizmas yra miręs ir dabar 
reikia kovoti ne prieš tuos lavo
nus, o prieš raudonuosius nacius 
— Sovietų Sąjungą, kuri lygiai 
skriaudžia ir žydus, ir lietu
vius. Paskaita buvo šiltai priim
ta.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

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

VVashingtonas primena 
skriaudas lietuviams

JAV Atstovų Rūmuose vasario 
20 d. buvo iškeltas Sovietų Są
jungos laikomų politinių kalinių 
klausimas. Išvardinti ir lietu
vių Helsinkio grupės kaliniai: 
Viktoras Petkus, Vytautas 
Skuodis, Algirdas Statkevičius, 
Balys Gajauskas. Taip pat pri
minti Tikinčiųjų teisėms ginti 
komiteto nariai: kun. Alfonsas 
Svarinskas, kun. Sigitas Tamke- 
vičius, ir įtartinose aplinkybėse 
žuvęs kun. Juozas Zdebskis.

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

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

Politinių kalinių sąrašai
Dienraštis “St. Petersburg 

Evening Independent” 1985 m. 
gruodžio mėnesį paskelbė ilgą 
sąrašą Sovietų Sąjungos kalėji
muose laikomų politinių, sąži
nės kalinių, kuriems ragina siųs
ti laiškus. Tuose sąrašuose pa
skelbta ir daugelis lietuvių: V. 
Marmus, E. Abrutienė, J. Bag
donas, J. Bieliauskienė, V. Bo- 
gužis, A. Cehanavičius, P. Cidzi
kas, J. Daujotas, B. Gajauskas, 
A. Grigas, H. Jaskūnas, M. Jas- 
kūnienė, M. Jurevičius, V. Ka
raliūnas, J. Kaušienė, D.D. Kel- 
melienė, VI. Lapienis, V. La- 
zinskas, P. Lukasevičius, P. Pau- 
laitis, P. Pečeliūnas, V. Petkus,

E. Sasnauskaitė, J. Saunorius, 
V. Skuodis, G. Stanelytė, dr. Alg. 
Statkevičius, kun. A. Svarinskas, 
kun. A. Tamkevičius, D. Tamu
lytė, Ant. Terleckas.

Dauguma jų kaliniai, o kai 
kurie šeimos nariai, varginami, 
sekami namuose.

Lietuviams palanki 
radijo stotis

Daugiausia etninėms grupėms 
patarnaujanti Chicagos apylin
kių radijo stotis WCEV Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
proga sava iniciatyva davė tuo 
klausimu ilgesnį pranešimą, su
minėdama garbingą Lietuvos 
praeitį, laimėjimus nepriklauso
mybėje, priespaudą dabartinėje 
okupacijoje ir laisvės viltis. Sto
ties vadovė Lucyną Migai a pra
nešimo tekstą atsiuntė Amer. 
Liet. Tarybai, kuri jai išsiuntė 
padėkos raštą.

Minės 25 m. sukaktį
Jungtinis Pabaltiečių Komite

tas Washingtone vasario 1 d. 
turėjo savo vadovų suvažiavimą. 
Atstovaudamas Altui jame daly
vavo dr. J. Valaitis.

Šio komiteto pirmininko postą 
rotacijos keliu perima vis kita 
tautybė. Šiemet vadovybė ati
tenka lietuviams ir pirmininku 
bus Teodoras Blinstrubas, kurį 
Washingtone reikale pavaduos 
dr. J. Genys. Šiemet sueina šio 
komiteto veiklos 25 m. sukaktis. 
Buvo aptartas sukakties minėji
mas. Svarstyti būdai kaip pa
siekti Radio Liberty pabaltie
čių programos praplėtimą, su
daryti planai, kokius pasiūly
mus duoti Ad Hoc komiteto 
veiklai JAV kongrese. Apie Pa
baltiečių komiteto 1985 m. veik
lą yra paruoštas platus mimio- 
grafuotas leidinys.

Tarnyba Washingtone
Vasaros darbui Jungtinis Pa-

balt iečių Komitetas VVashingtone 
priima intemus. Reikia, kad bū
tų sulaukę 18 m., JAV piliečiai, 
turėtų automobilį savo darbe 
Washingtone, mokėtų savo tau
tos ir anglų kalbą, būtų studi
javę politinius mokslus, žuma- 
liziną, Pabaltijo ar Sovietu Są
jungos pažinimą^ istoriją 'ar 
tarptautinius santykius. Lietu
viai, norintieji šią vasaros tarny
bą gauti, turi kreiptis į Ameri
kos Lietuvių Tarybą, 2606 W. 
63rd Street, Chicago, IL 60629, 
pridedant ir pagrindines 
informacijas apie save. 
Prašymą reikia atsiųsti iki ba
landžio 30 d.

Jungtiniame Pabaltiečių Ko
mitete atsiras ir laisva vieta pil
nai Public Relations direkto
riaus tarnybai. Kandidatuojan
tieji turi kreiptis į Altą arba į 
minėtą komitetą.

“Encyciopedia Lituanica” 
kongresmenui

Albinas Repšys Altui paauko
jo 6 tomus “Encyclopedia Litua
nica”, kuri buvo įteikta kongr.' 
Frank Annunzio (dem., IL).

Susitarimai su okupantu- 
lie tuvių įžeidimas

Chicagos kamerinio orkestro 
vadovas Dieter Kober paskleidė 
pranešimus, kuriuose sakoma, 
kad susitarus su Sovietų Sąjun
ga ruošiamas koncertas “Salute 
Lithuania”. Amerikos Lietuvių 
Taryba p. Kober pasiuntė raštą, 
kuriuo priminė, kad Lietuva yra 
Sovietų Sąjungos okupuota, kad 
JAV okupacijos ir Lietuvos in
korporacijos nepripažįsta ir 
tarimasis su okupantu, ruo
šiant “Salute Lithuania” yra tik 
įžeidimas pavergtai tautai.

fine jewelry 
precious stones

ROUTE 25A. NORTMPORT. LONG ISLAND. NEW YORK 11768 516/261-8028

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 pasirinkimą.

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 federalinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu: Tautos Fon
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. P.O. Box 21073, 
SVoodhaven, N.Y. 11421.

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, Naktis 
graži, Mano kraštas, Ką kalbė
jo saulė žiedui. Kaina 10 dol. 
Persiuntimo išlaidoms pridėti 

-dar 1 dol.
Taip pat gaunamos plokštelės: 

“Tau mama”, “Pasakos vai
kams”. Persiuntimo išlaidoms 
padengti pridėti 1 dol. Visa gau
nama Darbininko administraci
joje.

Lietuvos vadavimo darbe niekada nėra nei šventų dienų, 
nei atostogų!

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1986
IŠ NEW YORKO

Gegužės 12-18 Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 1,650.00
Birželio 2-17 Maskvoje 2. Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 1.750.00
Birželio 15-24 Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1 1.500.00
Birželio 30-16 Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 1,750.00
Liepos 12-25 Maskvoje 3. Vilniuje 5, I>eningrade 3 ir Helsinki 1 1.625.00
Liepos 14-30 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5. Maskvoje 1

ir Helsinki 1 1.750.00
Rugpjūčio 10-26 Maskvoje 2, Vilniuje 5. Rygoje 5 ir Maskvoje 2 1.830.00

Rugpjūčio 18 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 1 1.750.00
Rugpjūčio 25-10 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 2 ir Helsinki 1 1,750.00

Rugsėjo 21-S7 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 1,510.00
Spalio 5-21 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 1.430.00
Spalio 13-27 Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 2 1,550.00

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Taipgi yra galimybė ilgiau viešėti Vilniuje (vietoje 
kelionės į Rygą).

Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra numatytas pagal 
lėktuvų grupines skridimo kainas 1986 m. sausio mėnesį.

Nupertame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentus 
giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname lėktuvų bilietus, viešbučius, automobilius j visus 
pasaulio kraštus.

Prices are based on double occupancy and are subject to changes.
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite: 312-238-9787.
American Travel Service Bureau 9727 S. Westem Avė., Chicago, III. 60643.

VERTINGI LEIDINIAI

Broniaus Kviklio monumenL 
lūs veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 30 
dol., Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust
ruoti, įrišti į kietus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

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

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

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

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

d iena, Viln iuj 10.Ma skvoj 1. Svvissalr 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 3, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

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

Maskvoj 2 dienos, Viln iuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 514: Jaunimo grupė. Gegužės 13 - birželio 2—

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu į Helsinkį, Maskvoj
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

1O-17 DtENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
' 10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 1 8 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinkyl. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, T raukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

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?, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ -LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė 603: birželio3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj

2 dienos, Vilniuje7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LATVIJA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599.
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 7 dienos, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

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

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

14 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA AUSTRIJA BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829.
Kelionė 722: liepos22- rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj5, 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 klljentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreipti!:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvirko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nupertam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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LIETUVIŲ FONDAS AUGA
Visi mes galime pasidžiaugti, 

kad mūsų bendromis pastango
mis išaugintas Fondas auga ir 
stiprėja. Jo augimo tempai ga
lėtų būti kiek greitesni, šuo
liai kiek didesni. Yra sakoma: 
“Bevalgant gerėja apetitas” (ži
noma, jeigu jis parengtas mūsų 
šeimininkių). Taip yra ir su Fon
du: buvo džiaugiamasi, kai jis 
pasiekė vieną milijoną, o da
bar jau taikstomės į penkis mili
jonus.

Ir tų penkių milijonų nebus 
perdaug kadangi yra kepures 
tiesiančių ir tokių , kurie visai 
neįeina į Fondo veiklos ribas. 
Yra tokių, kurie norėtų matyti 
Fondą įsijungiant į “vadavimo” 
veiklą, kiti norėtų skirti pinigus 
kovai prieš OSI. Tokiems geros 
valios tautiečiams tenka nuro
dyti, kad Fondo ištekliai nėra 
pakankamai dideli, o antra, tai 
būtų priešinga Fondo įstatams 
ir jo paskirčiai.

Tad nereikia eikvoti energijos, 
išvengti trinties ir vieningai įsi
jungti i Fondo veiklos darbus. 
“Vadavimo” ir kovos veiklai yra 
kiti organai ir kiti fondai. Fon
do paskirtis yra kultūrinė ir lie
tuvybės išlaikymo veikla. O tos 
veiklos dirvonai platūs, ne viską 
pajėgiam apeiti, ne viską pajė
giam prižiūrėti. Jeigu mes dai
rysimės po svetimus daržus, 
tai mūsų kultūriniame darželyje 
pradės usnys ir dagiai augti.

Šiaip ar taip turime pasi
džiaugti, kad, kas “Lietuviškai 
galvoja, tas į Lietuvių Fondą 
stoja”. O tokių įstojusių jau yra 
5677. Tai yra graži lietuviška 
šeima. Tai yra gyvos lietuvybės 
šakos, kurios žydi ir neša vai
sius. Tie vaisiai krenta į Fondo 
aruodus procentų pavidale. Kas 
dar nėra įsijungę, nėra vėlu tai 
padary ti. Šventajame Rašte, kur 
kalbama apie vynuogyną, yra 
rašoma, kad vieni atėjo į darbą 
iš ryto, kiti priešpiet, o dar kiti 
tik popietėje. Dienai baigiantis, 

' visi vienodai buvo atly ginti. Tad 
ir i 9ondo darbus niekuomet

nėra vėlu įsijungti.
Kurie dar nėra įsijungę, turė

tų tai padaryti. Įstojant nariu, 
nebūtinai reikia didesnių sumų 
(nors priimamos ir didesnės). 
Savo įnašus galima palaipsniui 
didinti. Labai geras būdas įam
žinti savo artimuosius, mirusius 
čia ar žuvusius Sibiro tremtyje, 
jų vardus įrašant į Lietuvių 
Fondą. Ateityje, jeigu kas rašys 
mūsų išeivijos istoriją, tai gal 
daugiau dėmesio kreips į Lietu
vių Fondo leidinį negu į kitus 
leidinius, kadangi Fondo leidi
nyje bus surašytos gyvosios ir 
žaliavusios šakos, kurios nešė 
vaisius, o ne tik augusios ša
kos.

Fondas, būdamas demokratiš
kai tvarkoma institucija, kurios 
organai renkami ir patvirtina
mi narių suvažiavimo, balandžio 
12 šaukia narių suvažiavimą 
Jaunimo Centre Chicagoje. Įmo
kėję po 100 dolerių turi 1 balsą 
ir taip proporcingai aukštyn. 
Norintieji savo mintis iškelti ar 
kitų mintis paremti, turėtų 
šiame suvažiavime dalyvauti. 
Dabartinis Fondo kapitalas jau 
pasiekė 3,310,000 sumą. Tai yra 
jau graži suma, bet mes neturi
me čia ir sustoti. Mūsų akty
vių aukotojų, skaičiui mažėjant, 
reikia sudaryti ekonominę bazę 
lietuviškos veiklos išlaikymui. 
Lituanistinių mokyklų mokinių 
skaičiui mažėjant, jų išlaikymo 
išlaidos nemažėja. Mūsų jaunes
nioji karta (daugiau uždirbanti) 
jau nebepajėgia jų išlaikyti, vis 
dairosi į tėvus ar senelius. Vy- 

čiaresniajai kartai retėjant, ir 
Fondas turi ateiti į pagalbą.

su-Gerai, kad Fondas buvo 
kurtas ir gerai, kad mūsų 
suomenė jo reikšmę suprato ir jį 
stipriai parėmė. Kur mes šian
dien būtumėme, jeigu neturėtu
mėme Fondo? Kur būtų mūsų 
veikla? Tad bendromis jėgomis, 
nors ir mažais įnašais didinkime 
Fondo kapitalą.

J. Žygas

Šv. KAZIMIERO SUKAKTIES 
KOMITETAS BAIGĖ DARBA

L. K. Religinės Šalpos įstai
goje Brooklyne kovo 16 įvyko 
Šv. Kazimiero sukakties komi
teto baigiamasis posėdis. Daly
vavo pirmininkas Vytautas Vo- 
lertas, prof. dr. C. Masaitis, 
kun. K. Pugevičius, Phil ir Ma
riau Skabeikiai ir kun. V. Da- 
bušis. Dėl ligos nedalyvavo Pau
lius Jurkus ir neatvyko Br. Vaš- 
kaitis.

Posėdyje aptarti dar galuti
nai neatbaigti, bet jau vykdomi 
darbai. Giesmynas — lietuvių 
kompozitorių kūriniai šv. Ka
zimiero garbei jau atspaustas 
Romoje ir bus greitu laiku iš
siuntinėtas kompozitoriams, 
giesmių tekstų autoriams ir kt. 
Atspausta 1000 egz. Dalis bus 
palikta Šv. Kazimiero kolegijoj 
Romoje, o dalis persiųsta į Chi- 
cagą ALK Katalikų Federacijos 
žinion.

P. Jurkus telefonu pranešė, 
kad albumas “Šventasis Kazi
mieras lietuvių dailėje ir lietuvių 
bažnyčiose baigtas redaguoti ir 
persiųsta Chicagon. Išleis T.T. 
Marijonai.

“Šv. Kazimiero penkšimtis” 
— komiteto darbų apyskaitinio 
leidinio atspausta 800 egz. Re
dagavo B. Raugas. Nutarta iš
siųsti po vieną egz. visiems au
kojusiems ne mažiau kaip 500 
dol., ir visiems už JAV ribų 
organizavusiems šv. Kazimiero 
biografines apybraižas kitomis 
kalbomis. Taip pat nutarta šio 
leidinio 100 egz. savikaina per
leisti L. K. Religinei Šalpai. 
Likusius šios knygos egzemplio
rius ir kitus komiteto leidinius 
persiųsti ALR Katalikų Federa
cijai Chicagon. Dėti pastangų, 
kad vietovės bei asmenys, kurie 
leidinyje suminėti, šią knygą 
įsigytų, o kunigai parapijose 
paplatintų.

Istorikas prof. kun. P. Rabi
kauskas, SJ, ruošia išsamią šv. 
Kazimiero monografiją, paremtą 
paskutiniais archyvuose rastais

dokumentais. Ją išleisti yra pasi 
žadėję lietuviai pranciškonai. 
Ji bus baigta ruošti gal tik ki
tais metais.

Iš viso komitetas turėjo paja
mų S83,995.20. Išlaidų $80,673. 
80. Likutis dar tiksliai nežino
mas, nes dar yra neapmokėtų 
sąskaitų.

Baigdamas posėdį, pirminin
kas V. Volertas padėkojo visiems 
komiteto nariams už nuoširdų 
bendradarbiavimą, o prof. Č. 
Masaitis komiteto vardu išreiškė 
padėka pirmininkui už rūpestin-

Dalis jaunimo prie Music Box teatro. Nrtr.' Lauros Satinskaitės

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 
IŠKYLA

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO 
20-TIES METŲ SUKAKTIS
“Labas rytas malonūs lietu

viai”. Šiais žodžiais, kiekvieną 
sekmadienį 9 vai. ryto WNWK 
105.9 FM banga, Laisvės Žibu
rio vedėjas Romas Kezys pasvei
kina New Yorko ir New Jersey 
lietuviškos radijo valandos klau
sytojus. Pirmą kartą L.Ž. (Lais
vės Žiburys) radijo bangomis 
lietuvišku žodžiu ir daina suži
bėjo 1966 m. kovo mėn. 20 d. 
Taigi prieš 20 metų. Daugiau nei 
10 pirmųjų metų šios valandos 
viena pusė buvo pravedama lie
tuviškai, o antroji — angliš
kai. Lietuviškajai daliai vadova
vo Romas Kezys, o angliškajai 
— Antanas Mažeika. Pastarajam 
išsikėlus iš New Yorko, angliš
kajai dalies vadovavimas atite
ko Daivai Kezienei. Tai neišsen
kamos energijos moteris, kuri, 
būdama 5 vaikų motina, sugebė
jo ne tik šeimą prižiūrėti, tvar
kyti radijo reikalus, bet ir akty
viai reikštis visuomeninėje ir po
litinėje veikloje.

Šios radijo valandos vaikys
tė nebuvo rožėmis klota. Jau pa
čioje pradžioje atsirado finansi
niai sunkumai. Susibūręs į radi
jo klubą rėmėjų būrelis nepajė
gė sunkumų nugalėti. Norint iš
silaikyti reikėjo ieškoti išeities. 
Buvo nutarta rengti koncertus.

1968 metais, švenčiant 50-sius 
metus nuo Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo, buvo ryžtas- 
si dideliam bandymui ir dar di
desnei rizikai. Abu to meto 
L. Ž. vedėjai Romas Kezys ir An-

gą Šiam didžiam renginiui va
dovavimą. Kun. K. Pugevičius 
užbaigė posėdį ir trijų su pu
se metų komiteto darbus malda.

kvd

tanas Mažeika nutarė pakviesti 
Chicagos lietuvių operą su ope
ros Gražina pastatymu. Tų pa
čių metų birželio mėn. 2 d. Walt 
VVhitnian auditorijoje (Brooklyn 
College), opera Gražina — muz. 
Kamaviiios, koncertinėje for
moje ir buvo atlikta. Šios ope
ros atlikime dalyvavo 110 daini
ninkų, 50—ties asmenų orkestras 
ir solistai Dana Stankaitytė, 
Stasys Baras, Algirdas Brazis, 
Jonas Varnelis, diriguojant Alek
sandrui Klučiūnui. Šio kolektyvo 
atkvietimas į Nevv Yorką rengė
jams kainavo daugiau negu 
10,000 dolerių. Salė, talpinanti 
3000 žmoniip buvo perpildyta. 
Gautapelno, kuris L.Ž. padrąsi
no tolimesnei egzistencijai. Ant
ras didžiulis renginys įvyko 
1969 m. Tovvn Hali (Manhat
tan) salėje, kur dainavo operos 
solistė Li lija Šukytė. Pasisekimas 
kpo puikiausias.; Šį koncertą 
recenzavo ir puikiai atsiliepė 
Nevdork Times.

Ketvirtasis L.Ž. gimtadienis 
atžymėtas 1970-siais metais at- 
sikviečiant iš Clevelando tauti
nių šokiau ansamblį Grandinėlė, 
vadovaujamą Liudo Sagio. Atsi
lankė per 1200 asmenų. Kitais 
metais koncertuoja Čiurlionio 
vardo muzikinis ansamblis, va
dovaujamas Alfonso Mikulskio. 
Vėlesniuose renginiuose kon
certavo ansambliai iš Kanados, 
bei kitų, vietovių meniniai sam
būriai bei solistai.

Ir taip, metai iš metų, L. Ž. 
apdovanoja savo klausytojus 
aukitomeninio lygio renginiais. 
Šiais renginiais džiaugiasi jų 
lankytojai, o L. Ž., radijo ban
gomis, Įgalina save ir toliau 
skleisti lietuvišką žodį ir dainą.

Studentai ateitininkai domisi 
ne vien lietuviškomis meno ver
tybėmis, bet taip pat nori pažin
ti ir šio krašto meninį gyveni
mą.

New Yorko studentų ateiti
ninkų draugovė kovo 15 SU— 
surengė iškylą į Broadway 
spektaklį. Susirinko graži grupė 
studentų ne tik iš New Yorko 
apylinkių, bet buvo net iš Bos
tono atvykusių ir tam įvykiui 
atminti nusifotografavo prie 
Music Box teatro.

Noel Coward’s komedijoj “Hay 
Fever” parodyta Anglijoj gy
venančios šeimos santykiai tarp 
profesionalų tėvų ir niekam ti
kusių vaikų. Veiksmas vyksta 
apie 1926 metus.

Studentams, baigusiems pus- 
semestrinius, egzaminus buvo 
puiki atvanga po įtempto dar
bo ir proga pabendrauti bei pa
sidalinti įspūdžiais, suėjus į ka
vinę. Pokalbio metu apgailėta, 
kad yra sumažėję Kultūros Ži
dinyje lietuviški renginiai.

Išvyka, tiek nariams, tiek sve
čiams labai patiko.

Audrė R. Lukoševičiūtė

VI 
su

IŠ

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS IR 
BATUNAS IEŠKO VASAROS STAŽISTO

Lietuvių Informacijos Cent
ras ir BATUNas, pabaltiečių or
ganizacija prie Jungtinių Tautų, 
rengia bendrą stažą studentui, 
norinčiam dirbti šią vasarą New 
Yorke.

Internas dirbs aštuonias sa
vaites Lietuvių Informacijos 
Centro įstaigoj Brooklyne ir 
BATUNo įstaigoj Bronx. Parei
gos: pabaltiečių sąžinės kalinių 
duomenų surinkimas ir įvedimas 
į kompiuterį, ryšių palaikymas 
su nevaldinėm organizacijom ir 
diplomatais prie Jungtinių Tau
tų, ir kiti pavesti darbai, įskai
tant straipsnio parašymą apie 
vasaros stažą pabaltiečių spau
dai.

Kandidatai į intemus turi bū
ti bent 18 metų, laisvai valdyti 
anglų kalbą ir turėti mašiną.

Stažistui bus mokoma $1200 
(US) už aštuonias darbo savai
tes. Bus parūpintos gyvenimo 
patalpos ir apmokamos pragy
venimo bei su darbo surištos 
išlaidos. Pirmenybė bus duoda
ma studentams, turintiems nuo
voką apie žmogaus teisių klau
simus.

Didesnė stažo dalis bus atlie
kama Lietuvių Informacijos 
Centre.

Lietuvių Informacijos Cent
ras ir BATUNas veikia principu, 
kad taikli informacija yra reika
linga efektyviai akcijai, ir todėl 
suteikia galimybę studentui 
praktiškai patirti informacijos 
ir diplomatinio darbo svarbą.

Reziumę siųsti iki gegužės 2 į 
Lithuanian Information Center, 
351 Highland Blvd., Brooklyn 
N.Y. 11207, Tel. (718) 647-2434.

LIC

— Toronte, Prisikėlimo lietu
vių parapijoje Didįjį Penkta
dienį buvo atlikta Theodoro 
Dubois oratorija “Septyni pas
kutiniai Kristaus žodžiai”. So
listai: Linda Marcinkutė, Jonas 
Vaškevičius, Rimas Strimaitis. 
Choro vadovas — solistas Vac
lovas Verikaitis.

— Komp. Dariaus Lapinsko 
opera “Dux Magnus”, sutrum
pinta ir kūrybiškai pritaikyta 
naujam pastatymui, bus atlikta 
gegužės 31 Chicagoj, Lyric Ope
ra House teatre.

— Kastyčio Izokaičio fotografi
jos darbų pomirtinė paroda Chi
cagos JaunimoCentro Ciurl ionio 
galerijoje jvyks balandžio 4 - 13.

L. Ž. klausytojai, šios valan
dos metu girdi ne vien muziką, 
dainą ir giesmę. Yra perduodami 
įvairūs pranešimai, reportažai, 
politinė informacija. Telefonu, 
reikalui ištikus, pasiekiami kiti 
kraštai, kaip antai Vokietija, 
Danija, Suomija, Turkija, nekal
bant apie Amerikos miestus, ku
riuos tenka gan dažnai kontak
tuoti. Per L. Ž. kalbėjo Nepri
klausomos Lietuvos diploma
tinės tarnybos žmonės, išeivijo
je veikiančių lietuviškų organi
zacijų vadovai, Amerikos sena
toriai, kongreso atstovai, žurna
listai . . .

Tai tik dalinai ir skubotai 
paliestas L. Ž. kapitalas, su
krautas ‘ į' lietuviškoš veiklos 
aruodus.

L. Ž. švęsdamas savo 20-tąjį 
gimtadienį šį šeštadienį, balan
džio 5 Kultūros Židinyje ren
gia koncertą-balių. Koncerto 
programą atliks svečiai-meni- 
ninkai iš Clevelando (Žiūrėk 
L. Ž. skelbimą.) Programa įvairi 
ir turtinga. Į koncertą atsilan
kę nebus nusiviję.

Šios radijo valandos vedėjas 
Romas Kezys, po kiekvienos L. 
Ž. radijo laidos, atsisveikina 
savo klausytojus sakydamas: 
“Linkiu visiems malonaus sek
madienio”.

Gi Laisvės Žiburio klausyto
jai, jo gimtadienio proga, jį svei
kina ir linki jam daug, daug ma
lonių sekmadienių!

p. palys

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 1 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 2 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 3 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko

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 d.
$1,895.00

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

rugsėjo 12 d. ikt 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

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

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo Išlai
das, viešbučius, maistų, operos, teatro arba baleto bilietus, 
|»u irias ekskursijas Ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
iu grandį jotiniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
k* Inos: Volga GAZ 24-10 — 5,000 rb. VAZ 2107 - 4,470 rb. 
VKZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 — 3,900 rb. VAZ 21013 - 
3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus Iškvietimams. Informacijų Ir visais kelionių reikalais 
kreiptis j:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

— Prel. Kazimieras Žitkus, 
poetas, mirė vasario 24 Kaune. 
Velionis buvo sulaukęs 92 m. 
amžiaus, kunigu įšventintas 
1919. Buvo Kauno arkivyskupi
jos metropolinės bazilikos narys. 
1956 metais kurį laiką buvo 
Kauno kunigų seminarijos rekto
rius. Prieš karą plačiai buvo pa
plitę jo tikybos vadovėliai. Iš
leido mažąjį katekizmą ir malda
knygę vaikams, rašė religinio 
auklėjimo klausimais, išleido du 
eilėraščių rinkinius.

— Prof. Antanas Maceina, gy
venąs Muensterio mieste, buvo 
rimčiau sunegalavęs, bet dabar 
jau sveikata gerėja. Tebėra kūry
bingas. Baigia ruošti apie maldą 
leidinį, kuris bus išleistas krikš
čionybės sukakties proga.

— Jonas Glemža, gimęs 1887 
sausio 20, pradėjo savo amžiaus 
šimtuosius metus. Jubiliatas gy
vena V. Vokietijoje, yra žvalus 
ir energingas, tebedalyvauja vie
tos lietuvių visuomeniniame gy
venime, bendradarbiauja 
spaudoje. Dar moksleiviu būda
mas platino slaptą lietuvių 
spaudą, su kitais mokiniais bu
vo pašalintas iš Mintaujos gim
nazijos už atsisakymą melstis 
rusiškai. Dalyvavo 1905 m. re
voliucijoje. Lietuvos nepriklau
somybės laikais dirbo įvairiose 
prekybos bendrovėse, buvo Pie
nocentro direktoriumi. Išeivijoje 
politinę ir visuomeninę veiklą 
tęsia socialdemokratų eilėse.

— Lietuvių Fondo valdyba 
kovo 7 išsiuntinėjo pranešimus, 
1985 metų veiklos apyskaitą, 
suvažiavimo darbotvarkę ir kitą 
informaciją visiems LF nariams. 
Lietuvių Fondo narių metinis 
visuotinis suvažiavimas šaukia
mas balandžio 12 Jaunimo Celit
re Chicagoje.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
ga rengia koncertą paremti savo 
leidiniui “Lietuvis Žurnalis
tas”. Koncertas vyks Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salė
je,'Los Angeles, Calif., balan
džio 5, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Koncerto programą atliks iš V. 
Vokietijos atvykę Vasario 16 
gimnazijos muzikai Nelė ir Ar
vydas Paltinai. Jie dainuos ir 
San Francisco balandžio 12-13.

— Lietuvių kunigų 'metinės 
rekolekcijos šiais metais įvyks 
birželio 9-13 lietuvių seselių 
vienuolyno patalpose, Putnam, 
Conn. Rekolekcijom vadovauti 
sutiko “Aidų”, kultūrinio žurna
lo, redaktorius Tėvas dr. Leo
nardas Andriekus, OFM.

— “Laiškai Lietuviams” žur
nalo metinė šventė vyks balan
džio 13 Chicagos Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje.

— Providence. R.I., LB apy- . 
linkės valdybai po keturių ka
dencijų atsistatydinus, visuoti
nis narių susirinkimas, įvykęs 
sausio 19, patvirtino nežymiai 
pakeistą valdybą. Kovo 9 d. po
sėdyje valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas — Kazys 
Navakauskas (42 Lydia Road, 
Coventry, R.I. 02816), iždininkė 
— Aldona Kairienė, sekretorius 
— Antanas Valiuškis.

— Poezijos dienos vyks gegu
žės 23 - 24 Chicagos Jaunimo 
Centro kavinėje.

— Studentės, norinčios per va
saros atostogas dirbti lietuvių 
senelių namuose, gali kreiptis 
adresu: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam. 
Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Piktužis, Chicago, III., 
A. Schweickhardt, Louisville. 
Ky. Užsakė kitiems: A. Skurde- 
nis, Brooklyn, N.Y. — W. Ži
liui, VVashington, N.J.: N. Gabie- 
nė, Brooklyn, N.Y. — Martai 
Stanaitis, Racine, WI. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiems skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol, At
naujinant — visiems 15 dol. 
metams.
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NAUJAUSIOS KNYGOS

J. Statkutės De Rosales, Baltų 
kalbų bruožai Iberų pusiasalyje. 
Su kietais viršeliais. 15 dol.

A. Škėmos Raštai III tomas. 
Kietais viršeliais. 10 dol.

T. Venclovos, Tekstai apie 
tekstus. 10 dol.

Z. Raulinaičio, Kunigaikščių 
sąjunga. Kietais viršeliais.10 
dol.

A.V. Rinkūno, Lietuva ir Vil
kas, 10 dol.

V. Gidžiūno, Šv. Benedikto 
regulos vienuoliai Lietuvoje, 8 
dol.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Aldona Stempužienė įdainavo 
Lietuvių kompozitorių 14 dainų. 
Kaina 12 dol.

Gruodis: Dainos. Dainuoja 
operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Kad liktum tu gyva. Chicagos 
Lietuvių operos choro įdainuo
ta ir išleista plokštelė. Su per
siuntimu 16 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaliūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. .Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau, mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Los Angeles vyrų kvartetas 
įdainavo 12 lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių kūrinių. Kai
na su persiuntimu lldol.

Gina Capkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Algis Grigas, baritonas, su 
Philharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui, į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
mers-Striugaitė, palydint or
kestrui “Lietuva”. Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 13 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės: 
R. Daunoro, V. Noreikos, J. Tiš- 
kaus, K. Yakučio, L. Juodytės, 
J. Stankūno kūriniai, New Yor- 
ko Harmonijos, Toronto choro 
Aras, Montrealio choro kalėdinės 
giesmės, Dainos muzika ir gėlės, 
Lauksiu tavęs ateinant. Kur gin
tarai, Laša laiko lašai.

Užsakant 1 plokštelę, persiun
timui pridedamas 1 dol., užsi
sakant daugiau — 2 dol.

Šitos ir kitos lietuviškos 
plokštelės, knygos, suvenyrai, 
kasetės, albumai gaunama Dar- 
bininkok administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

J. Švobos, Šeiminė ir prezi
dentinė Lietuva. 10 dol.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, septintas tomas, įriš
tas. 7 dol.

J. Sako, Kun. J. Vailokaitis. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

J. Daumanto, Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Šimkaus, Atsiminimai. 
Tėviškėje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Įrišta. 15 dol.

VI. Kulboko, A. Tulys, 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorinių romanų gel
menys ir problemos, 8 dol.

M. Krupavičiaus, Visuome
niniai klausimai. Kietais virše
liais. 15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

V. Alanto, Gelmių balsai. Pre
mijuotos novelės. Kietais virše
liais. 10 dol.

A. Landsbergio, Vaikai gintaro 
rūmuose. Kietais viršeliais, dra
ma. 7 dol.

J. Toliušio, Susitikimas prie 
katedros. 7 dol.

C. Gincevičiaus, Vududienio 
varpai. Pasakojimai. 6 dol.

E. Nazaraitės, Medaus ir krau
jo lašai. Eilėraščiai. 6 dol.

B. Mockūnienės, Saulėlydis, 
pasakojimai. 7 dol.

L. Andriekaus, Atmink mane, 
Rūpintojėli. Eilėraščiai. Kietais 
viršeliais, 6 dol.

A. Veščiūnaitės, Aidinčios 
upės. Eilės. Kietais viršeliais. 
7 dol.

B. Pavabalio - L. Žitkaus, 
Milžinai ir slibinai. Satyriniai 
eilėraščiai, 5 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, pokštelės, suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijo
je, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siunti
niams Į Lietuvą siųsti, dabar v*l galima paremti savo 
artimuosius pasiunčia* jiems naudingų dovanų.

Šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siunti
nius

1986-1
Vyriškas arba moteriškas biiusonas-anorakas, velvetinės 
"Wrangier” firmos džinsinės kelnės, vyriški arba mote
riški sportiniai batai firmos “Adidas”.
Šio siuntinio kaina pasiunčia* oro paštu — $120.00.

1986 - 2.
“Adidas” firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai 
firmos “Adidas”, vyriškas arba moteriškas megztinis, 
vyriškas arba moteriškas bliusonas, velvetinės arba 
denim medžiagos džinsinės kelnės firmos “Wrangler” 
arba “Levi”. Siuntinio kaina su pasiuntimo Išlaidomis 
$220.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame paiftimus j Lietuvą praktiškiausiu 
ir naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
j. JURAS,

11 LONDON LAN E, BROMLEY, KENT, BR1 4HB 
ENGLAND

TELEF. OL 460-2592.

NAUJAUSIOS

KNYGOS

J. Vaišnio, Praktinė lietuvių 
kalbos vartosena. Kietais virše
liais. 9 dol.

A. Gustaičio, Kelionės neži
nomuose kraštuose. 10 dol.

K. Olšauskas ir jo teismo by
la, 5 dol.

A. Budreckio, An Introduction 
to the History of Lithuania. 5 
dol."

R. Raid, When the Soviets 
c,ame. 12 dol.

A. Šešplaukio, Lietuva pasau
linėje literatūroje. 8 dol.

Elėno (Australija), Vėjo vartai. 
Novelės. 7 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos naujos lietuviš
kos knygos ir lietuviškos mu
zikos plokštelės bei įvairūs su
venyrai gaunami Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

f6
BALYS PAVABALYS

Ct

S«t(l)yriniai e0*M(k)teUi

Balio Pavabalio (Leonardo > 
Žitkevičiaus) naujas satyrinių 
eilėraščių rinkinys — Milži
nai ir slibinai. Gaunama 
Darbininko administracijoje. 
Kaina — 5 dol.

DEXTER PARK 
m PHARMACY 
*58^ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER 

296-4130

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dpi. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Pranešant adreso pasikeiti
mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

B. C. Šulskis (red.), We 
Lithuanians. Omahos lietuvių 
istorija. Gausu žinių apie Lie
tuvą, lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražių spalvotų paveikslų. Di
delio formato. Įrišta. 45 dol.

P. C. Rice, Ph.D., Amber, The 
Golden Gem of the Ages. Gau
siai iliustruota, įrišta. 29 dol.

A. Kezys, Lithuania through 
the VVall, okupuotos Lietuvos 
vaizdai. 16 dol.

A. Tamošaitis, Lithuanian Na-' 
tional Costume. Iliustruota, įriš
ta. 25 dol.

R. Scarr, Mano žodynas. Spal
votas, iliustruotas, įrištas. Žo
džiai lietuviškai ir angliškai. 12 
dol.

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Aš tau dėkoju , daina — N. Paltinienės, Du gaideliai 

vaikučiams, Kalėdinės giesmės. Šios kasetės po 10 dol.
Dainuokime — A. Šalčio 16 lietuviškų dainų. Gintaras su daina 

— 14 dainų. Estradinės muzikos - šokių kasetės (60 minučių, 10- 
12 dainų kiekvienoj): Paklydo ramunė, Gervės skrenda, Myliu, 
Vilniui, Mūsų kaime gegužinė, Šventieji vakarai, Balti balan
džiai, Dainuok ir šok, Ragelių puota, Volungė, Armonika, Nak
ties muzika, Už viską švelniau. Šios kasetės po 10 dol.

Kasetės po 90 minučių: V. Noreika, Tango, Šokime I, Šokime II, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai. Šios kasetės po 1*0 dol.

Komp. J. Stankūno kūriniai, įrašyti kasetėse “Sodžiaus garsai” 
ir “Lithuanian Entertainment”. Dainuoja a.a. Irena Stankūnaitė, 
solistai, duetai, chorai. Šios kasetės po 6 dol.

“Introduction to Modem Lithuanian” gramatikos 4 kasetės iš 
viso 25 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 dol.
Šios kasetės gaunamos Darbininko administracijoj, 341 High

land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

KNYGOS ANGLŲ KALBA E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

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

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

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

BOOKS IN ENGLISH
Lithuanian Cookery by I. Sinkevičiūtė. One of the largest collec- 

tion of Lithuanian traditional recipes. $8.00
Introduction to Modem Lithuanian. by A. Klimas, Dambriū- 

nas, W. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. 
$10.00

English - Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas. $8.00 
Lithuanian - English Dictionary , by Piesarskas, Svesevičius. $8.00 
Mind AgainsVhe \Vall, by R. Šilbajoris. $10.00
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis and Others $18.00
USSR-German Aggression Against Lithuania, B. Kazlas. $15.00 
History of Lithuania, by J. Končius. $4.00
Vy tautas the Great Duke of Lithuania. bv I. Končius. $3.00 
Lithuanians in America, by A. Kučas. $6.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuanian Minor, by M. Brakas. $10.00
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. $8.00 
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $12.00 
VVe will Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00 
The Lithuanian VVoman. by B. Novickienė. $5.00 
Lithuanian Pioneer Priest, by W. VVolkovich. $6.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Etemal Dream, poetry, by L. Andriekus. $5.00
Encyclopedia Lituanica, by S. Sužiedėlis and A. Kučas 6 vok 

$130.00

Please add $1.00 for postage.
These and other Lithuanian - English books, cassettes, records, 

auto stickers, Lithuanian and US Flags, Amber, various souvenirs 
are available at: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207.

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuyos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės, su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
45 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A -Color 

Odyssey, 15 dol.
F. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUAN1AN-COOKERY
(ln English, 316 pages, price 8 dol.)

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

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

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

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite

Aktyvas: 52 milijonai dolerių

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

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certlflkatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.00% pagal sumą ir terminę.
IRA indėlių palūkanos nuo 7.80% iki 9.75% pagal terminu. ,

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

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

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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KUN. JUOZAS 
TAUTKUS 
BAIGĖ KELIONĘ

Sausio 27 d. popietyje Putna
mo apylinkėje gyvenantiems lie* 
tuviams buvo pranešta, kad tos 
dienos priešpietyje mirtis nu
traukė kun. Juozo Tautkaus gy
venimo siūlą. Kun. Tautkus jau 
10-ti metai, kai gyveno Mari
jos Nekalto prasidėjimo vienuo
lyno seselių globoje, paskutinius 
2 mėnesius Matulaičio namuose, 
o prieš tai vienuolyno kapelioni- 
joje, pirmiau su kapelionu kun. 
S. Yla, kuris jau miręs, ir pas
kutiniais metais su kapelionu 
prof. kun. V. Cukum.

Kun. J. Tautkus buvo giliai 
religingas, skrupulingai teisin
gas, nepaprastai pareigingas, 
nors tylus ir stengėsi niekur ne- 
prasikišti. Su žmonėmis buvo la
bai draugiškas, mielai priimda- 

^vo jį lankančius, nors pats retai 
kur vykdavo. Savo įsitikinimų 
tvirtai laikėsi. Vienuolyno sese
lės, vietiniai lietuviai ir jį pa- 
žįstantieji jo pasiges. Verta nors 
trumpai peržvelgti jo nueitą gy
venimo kelią.

Juozukas gimė 1901 balandžio 
1 Krekenavos, kurios vardas 
daugeliui žinomas dėl “Karčia- 
ina ružava” dainos, valsčiuje. 
Tuo laiku Rusijos carai dar 
skandino lietuvius tamsybėje, 
uždraudę net spaudą lotyniš
komis raidėmis. 1905 m. “cicilik- 
metis”, kuriame krekenaviškiai 
aktyviai reiškėsi, Juozuko be
veik neatmenamas, bet po to se
kusios caro bausmės prieš jį 
pasireiškusius jau padarė įtakos 
į Juozuko sąmonę. I-mojo Di
džiojo karo sunkmečiu jo siek
tas mokslas buvo apvainikuotas 
Panevėžio realinės mokyklos 
baigimu 1918. Nedelsdamas jis 
įstojo į Kauno kunigų seminari
ją ir ją baigė 1922. Buvo per 
jaunas būti įšventintam kunigu, 
tai ligi 1924 baigė Lietuvos 
universiteto Teologijos-Filosofi
jos ° fakultete specialų kursą 
kunigams. Tada, nors metais 
per jaunas, bet specialiu dis- 
pensu, buvo įšventintas kunigu.

Dvasinė vadovybė jauną

“Berželio” tautinių šokių grupė iš Hartfordo atliks meninę programą Bostone balandžio 13 
minint Minkų radijo programos 52 metų sukaktį. Nuotr. L. Banevičiai*

Kun. Juozas Tautkus su savo 
knygomis.

kunigą pasiuntė į Mažeikius 
gimnazijos kapelionu ir tikybos 
moky toju. Mažeikiuose buvo at
skira bažnyčia moksleiviams, 
tai jam teko rūpintis ir tos 
bažny čios išlaikymu. Mažeikiuo
se kun. Tautkus dirbo 10 metų. 
Po to Telšių vyskupas kun. Juo
zą paskyrė parapijos klebonu 
Telšiuose. Jis buvo ir dekanas. 
Tai buvo dvasiškio paaukštini
mas, nors ir nedidelis. Telšiuo
se jis išgy veno 3 metus. 1937 jis 
buvo perkeltas į Švėkšną, taip 
pat parapijos klebono ir dekano 
pareigoms. Čia išbuvo ligi 1944, 
kol buvo priverstas evakuotis dėl 
pennainingo fronto Švėkšnos 
apylinkėse. Pamažu besitrauk
damas pateko į Vokietiją, apsi
stodamas Bavarijoje.

Karo metu Vokietijoje patar
navo katalikų parapijose, o karui 
pasibaigus atsidūrė Regensbur- 
go DP stovy kloję, kur buvo lie
tuvių katalikų kapelionu. Sto
vyklą perkėlus į Scheinfeldą, 
jis tapo stovy klos parapijos kle
bonu.

Į JAV kun. Tautkus atvyko 
1950 ir buvo pasiųstas į Omaha. 
Nebraskoje, kur buvo lietuvių 
parapijos asistentu, vėliau ir 
administratorium. Ten išbuvo 26 
metus. Sulaukęs 75 m. amžiaus, 
senatvės dienoms praleisti pasi
rinko Putnamo seselių globą. Čia 
jis daugeliu atvejų pavaduodavo 
vienuolyno kapelioną ir visaip 
padėjo seselėms jų religinėje 
praktikoje, ypač anksti ry tą au
kodamas mišias.

Kun. Tautkus mėgo spaudą, 
labai daug skaitė, buvo kelių 
knygų leidimo klubų narys, pre
numeravo kelis laikraščius, 
domėjosi politiniais ypač lietu
vius ir Lietuvą liečiančiais, rei
kalais. Gyvenimo ir politiniais 
reikalais turėjo aiškų krikščio
nišką nusistatymą, buvo įdomus

pašnekovas, bet savo žinių ir 
minčių nereiškė jokioje spau
doje, nes buvo per kuklus. Bu
vo mėgiamas seselių ir Putnamo 
apy linkės lietuvių, bet tai nieko 
nauja, nes kur tik jis gy veno ir 
su kuo turėjo reikalų, tiek 
Lietuvoje, tiek Vokietijoje ir 
Amerikoje, kiekvienas jį mėgo 
ir, galimybei pasitaikius, jį lan
kydavo. Kiek išgalėjo jis finan
siškai rėmė daugelį lietuviškų 
ir religinių užmojų, priklausė 
prie Lietuvių Kunigų Vienybės, 
LB ir kai kurių kitų organiza
cijų.

Ligi gyvenimo pabaigos nesu
tiko būti koncelebruotų mišių 
daly viu. Aukščiausias jam buvo 
palankus, nes iki mirties turėjo 
aiškią sąmonę, pakankamą re
gėjimą ir girdėjimą, tai mišias 
galėjo aukoti vienas, nors pasta
ruosius mėnesius ir kėdėje sė
dėdamas.

Vykdant velionio norą, laido
jimas buvo kuklus. Sausio 29

Visi laidotuvių dalyviai se
selių buvo pakviesti pietums ir 

"pabendravimui.
Ilsėkis ramybėje, Kunige, nors 

svetimoje žemėje, bet bent tarp 
kelių lietuvių kunigų ir kelių 
dešimčių tautiečių, kurie tose 
kapinėse palaidoti, o Amžinoji 
Šviesa tau tešviečia.

Juozas Kriaučiūnas

ŽINIOS

čiausius procentus, aukštesnius 

negu bankai moka. Tad Taupoje* 
apsimoka taupyti.

Užsibaigus šiai oficialiai da
liai, svečias iš New Yorko inž. 
Vytautas Alksninis padarė pra
nešimą apie N.Y. lietuvių kre
dito uniją “Kasa”, kuri esanti 
metais senesnė už Taupą ir ku
rios indėliai siekia keliasdešim- 
inilijonų. Tarki kalbėjo apie 
bendrovę “Litas” ir jos projek- 
tė Lemont prie Chicagos įsteigti 
Pasaulio lietuvių centrą. Didžiu
liame plane parodė tuos žemės 
sklypus, kuriuos nupirko Litas, 
sumokėdamas 5 milijonus dole
rių. Čia esą huv. kunigų se
minarijos pastatai ir daug že
mės, kur bus statomi namai ir 
kuriamas pasaulio lietuvių cent
ras. Lemonto miestelio leidimas 
toms statylx>ms jau gautas. Tik 
dar reikės pravesti vandens ir 
kanalizacijos vamzdžius, o tada 
vykdyti statybą. Norima, kad lie
tuviai čia kurtūsi. Kai Chicagos 
Market Park lietuvių kolonija 
apsupama juodukų, tai iš čia 
tikimasi lietuvių, kurių susi
domėjimas tuo centru esąs di
delis. '

Pati Lito bendrovė turinti 
kapitalą per 60 milijonų dol. O 
kas norįs gauti daugiau žinių 
apie šį centrą ir įsikūrimą jame, 
gali kreiptis į Lito bendrovės 
centrą New Yorke.

Užbaigus oficialią šio susirin
kimo dalį, dar vyko vaišės toje 
pačioje salėje.

vių kompozitorių Edvardo Bal
sio, Juozo Žilevičiaus, Balio 
Dvariono, J uozoStankūno ir kitų 
kūrinius.

Kaip visi Laisvės Varpo ren
giniai, taip lygiai šis koncertas 
pradedamas punktualiai 3 vai. 
Lietuviai esame pratę vėluotis, 
lx?t su Laisvės Varpu jau visi 
žinome, kad reikia atvykti punk
tualiai. Koncertas vyks So.- Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos salė-

RENGINIAI

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

Balandžio 13 d. Minkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys. Programą atliks “Ber
želio” tautinių šokių grupė iš 
Hartfordo, Gonn. Grupės vadovė 
Dalia Dzikienė.

Balandžio 20 D. 3 vai. p. 
p.p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
įvyks muzikos ir literatūros po
pietė, kurioje dalyvaus poetas 
Bernardas Brazdžionis, o muzi
kinę dalį atliks Berklee muzi
kos kolegijos nariai. Dirigen
tas pro f. Brian O’Connell. Čia 
bus atliekamos dvi J. Kačinsko 
muzikinės premjeros: kantata 
“Ateities giesmė”, pagal B. 
Brazdžionio žodžius ir siuita

Laisvės Varpo koncertas
Radijo valanda Laisvės Var

pas, vedama Petro Viščinio, tu
rės koncertą, kuris įvyks šį sek
madienį, balandžio 6, 3 vai. p.p. 
punktualiai. Koncerte programą 
atliks sol. Slava Žiemelytė, 
smuikininkė Regina Bankienė ir 
pianistas Jonas Govėdas, visi iš 
Kanados. Jie atliks Brahmso, 
Glinkos, Mozarto, Čaikovskio, 
Rimsky -Korsakov, Malashkin, 
Diniku-Heifetz, o taip pat lietu-

Gegužės 4, pirmąjį gegužės 
sekmadienį, Motinos dienos mi
nėjimą rengia moterų klubas.

Gegužės 17 Kultūros Tarybos 
premijų įteikimo šventė.

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

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

MONIKAI JUODIENEI
mirus, dali. Jurgiui Juodžiui, dukrai Rasai, Antanui, 
Dariui ir Vaivai Razgaičiams, sūnui Vytui, netekusiems 
brangios žmonos, mamytės ir močiutės, siunčiame gi
liausią ir nuoširdžiausią užuojautą.

Stasys, Salomėja ir
Tautvydas Jankauskai

INŽ. JUOZUI KUNCAIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Elenutei, sūnui 
dr. Arūnui, dukrai Grytei ir jų šeimoms.

Verutė ir Jonas Rūteniai
Margarita ir Bill Primavera

Iš “Taupos” susirinkimo
Kovo 22 So. Bostono Lietuvių 

Piliečių d-jos salėje įvyko Lietu
viu kredito unijos “Taupa” me
tinis susirinkimas. Į jį atsilankė 
per 60 kredito unijos narių 
^Susirinkimą atidarė pirm. inž. 
Romas Veitas. Tai jau esąs 5-tas

vakare vienuolyno . koply čioje . toks kredito unijos susirinkimas, 
atgiedoti mišparai, dalyvaujant 
5 kunigams, vadovaujant prel. 
V. Balčiūnui. Sausio 30 rytą 
putnamiečiai ir artimiesnių 
apy linkių lietuvių būrelis susi
rinko koplyčion laidotuvių mi
šioms, kurias koncelebrayo 9 
kunigai, vadovaujant prel. V. 
Balčiūnui. Be vietinių kunigų, 
keli buvo atvykę iš toliau: kun. 
A. Kontautas iš Bostono, kun. 
J. Steponaitis iŠ Athol ir kun. 
L Gedvilą iš Providence 
Pamoksle prel. Balčiūnas pri
minė velionio nueitą gyvenimo 
kelią ir jo dorybes: kuklumą, 
gilų tikėjimą, pasiruošimą rei
kalingiems visada ir visur padė
ti ir asmeninės naudos neieš- 
kojimą, kas gali būti daugeliui 
pavyzdžiu. Po mišių visi palydė
jo mirusįjį Į vienuolyno “Dan
gaus ėmimo" kapines, kur buvo 
atliktos trumpos laidojimo apei
gos.

Jis gražiai pavaizdavo plane ir 
kreivėje parodė visą “Taupos” 
apy vartą — pajamas ir išlaidas. 
Taupa gerai auganti baigiama 
priartėti prie trijų milijonų. Be 
to, jau yra įsteigti Taupos sky
riai Brocktone ir Worcestery. 
Kredito unija Taupa yra federa
linės valdžios kontroliuojama ir 
indėliai apdrausti iki 100,000 
dol.

Susirinkimas turėjo išrinkti 6 
valdybos ir 3 paskolų komisi
jos narius. Apie juos kalbėjo 
Šarūnas Norvaiša. Iždininkas 
Tomas Ashmenskas davė smul
kiai pajamų, išlaidų ir paskolų 
apyskaitą. Paskolų komisijos 
vardu pranešimą padarė Gintas 
Subatis o rev. komisijos — An
tanas Januška.

Iš visų pranešimų matėsi, kad 
Lietuvių kredito unija Taupa 
yra gerame kelyje, geroje prie
žiūroje, o indėliai gauna aukš-

‘^Ąrpber
1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 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 Broadvvay, 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

“Laisvės Varpo” radijo vedėjas Petras Viščinis (dešinėje) 
su savo bendradarbiais Jonu Gedraičiu ir Birute Duobaite- 
Silva. Nuotr. K. Daugėlos

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double oc c u p a ne y and are subject to 
changes.

BmiK-BV-mmi
Postogepoidbothujovs

JULIJAI KIRKUTIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui Antanui, dukroms 
Bronei Zdanienei, Birutei Bernotienei, broliui Stasiui 
Mineikai, seserei Bronei Jucėnienei ir giminėms.

Verutė ir Jonas Rūteniai

nntu uihot unmn&mHnMii

kuriuo lelku. JOeą slunM «•**% benkeo tuoj F

mes, kad |Oew pinigai ‘

South Boston Z 
Savinos l šankų

Dalis “Taupos” valdybos narių.
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DARBININKAS ELIZABETH, N.J

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Redakcija...........(718) 827-1352
Adminlstr. .... .(718) 827-1351

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

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
šeštadienį 7 vai. vak. Laisvės 
Žiburio pavasario koncertas-ba- 
lius; sekmadienį 3 vai. popiet 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubo tradici
nė Atvelykio popietė.

Darbininko sukaktuviniame 
koncerte Kultūros Židiny balan
džio 13, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet dainuos operos solistė 
Daiva Mongirdaitė iš Bostono ir 
operos solistas Vaclovas Veri- 
kaitis iš Toronto. Jiem akompo- 
nuos tarptautinio garso pianis
tas VVilliam Smiddy.

Pianistė Dalia Sakaitė balan
džio mėnesį New Yorko apylin
kėje atliks du rečitalius. Balan
džio 5, šeštadienį, 8 vai. vak. 
koncertuos St. Michael’s Hali, 
225 VV. 99th St. (tarp Broadway 
ir Amsterdam), Xew York City . 
Antras koncertas įvyks balandžio 
27, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y.

Kultūros žurnalo Aidų š.m. 
nr. 1 jau išspausdintas ir siun
čiamas prenumeratoriams. Pa
grindiniai straipsniai: Juozas 
Girnius — Krikščionybės ir ateiz
mo grumtynės mūsų tautoje; M. 
Brakas — Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Mažoji Lietuva; 
Vincas Natkevičius — Naujasis 
Lietuvos romanas; V. Vizgirda 
— Dailininkas Pranas Domšaitis 
ir jo kūryba. Aidai išeina 4 kar
tus metuose 76 psl. didelio for
mato leidiniu.

Lankėsi adv. Paul kis Žumbakis
Kovo 8 į paskulxun surengtą 

naujosios adv. Povilo Žumbakio 
knygos “Soviet Evidence in 
North American Courts” supa
žindinimą Šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėj susirinko per 40 
žmonių, kurie su dideliu dėme
siu klausė ryžtingo kovotojo su 
OSI užmačiom patirtas kliūtis, 
bandant atsispirti prieš vis au
gantį OSI ir jos rėmėjų įžulu-

. mą-
Americans for Due Process 

koordinatorei Rasai Razgaitie- 
nei dėl jos motinos sunkios li
gos negalint dalyvauti, susirin-

Lietuvių Bendruomenės 
Woodhaveno apylinkės metinis 
narių susirinkimas įvyks balan
džio 11, penktadienį, 7:30 vai. 
vakare Kultūros Židinio patalpo
se. Nariai raginami gausiai su
sirinkime dalyvauti.

Eucharistijos garbinimo diena 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Brookly n, N.Y., bus sek
madienį, balandžio 13. Švč. 
Sakramentas bus išstatytas vie
šam žmonių garbinimui tuoj po 
sumos, iki pamaldų pabaigos. 
Iškilmingi mišparai, pamokslas, 
procesija ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu bus 5 vai. popiet.

LMKF New Yorko klubo na
rės tradicinei Atvelykio popie
tei, įvyksiančiai balandžio 6, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Kul
tūros Židinyje, yra pilnai pasi
ruošusios sutikti ir pavaišinti 
atsilankiusius svečius. Be turtin
go, velykiniais valgiais, stalo 
bus ir meninė programa. Gros 
akordeonistė Rūta Raudytė ir 
laimėjimui skirta meniška Regi
nos Petnitienės 
dailės lėkštė.

sukurta tauto-

sukaktuvinio
balandžio 13

Darbininko 
koncerto proga 
visi galės gauti nemokamai lie
tuvišką knygą, parašytą lietuvių 
rašytojų. Knygos bus padėtos 
prie durų, kad kiekvienas išei
damas galėtų pasiimti. Knygos 
vertingos ir prašosi būti skai
tomos.

Darbininko administracija 
bus atidaryta Laisvės Žiburio 
koncerto proga balandžio 5, Mo
terų Klubų Federacijos Atvelykio 
popietės metu balandžio 6 ir 
Darbininko koncerto dieną ba
landžio 13. Kas norėtų apmokė
ti prenumeratą ar įsigy ti kokių 
leidinių, plokštelių ar suvenyrų, 
kviečiami užeiti.

Eufemija Cibienė, Great 
Neck, N .Y., apmokėdama metinę 
Darbininko prenumeratą, dar 
pridėjo 20 dol. auką, o taip pat 
gražius linkėjimus, kad Darbi
ninkas dar ilgai gyvuotų ir stip
rintų visus tautiniu ir dvasiniu 
apšvietimu. Ačiū už viską.

B. Andrašiūnas, Hot Springs, 
Ark., atsiųsdamas metinę Darbi
ninko prenumeratą, spaudai pa
remti dar pridėjo 30 dol. Gera
dariui dėkojame.

Lietuvių ekskursija į Šv. Že
mę, organizuota Vytis Travel 
kelionių agentūros, buvo išvyku
si kovo 6. Visi keleiviai išvyka 
buvo labai patenkinti. Buvo 
pramatyta, kad grupei vado
vaus Darbininko redaktorius 
kun. Kornelijus BuČmys, OFM. 
Jam negalint iš Brooklyno iš
vykti, grupės vadovu buvo kun. 
Algimantas Kezys, SJ. iš Chi- 
cagos.

Naujos angliškos knygos lietu
viškomis temomis: Soviet Evid
ence in North American Courts, 
by S. P. Žumbakis, 15 dol.; An 
Introduction to the History of 
Lithuania, by A. M. Budreckis, 
5 dol.; \Vhen the Soviets Came. 
A. Factual report by R. Raid. 
15 dol. Persiuntimui pridedama 
1 ar 2 dol. Darbininko admi
nistracija, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y'. 11207.

Cape Code — Centerville, 
Mass., vasaros sezonui išnuomo
jamas namas su 3 miegamais 
kambariais. 10 minučių nuo pa
jūrio. Informacijai tel. 203 523- 
1163 arba 617 778-1539.

Beatričė Vasarė, meno ir li
teratūros žinovė, gyvenanti Bos
tono apylinkėje, lankėsi Phoe- 
nix, Arizonoje. Čia apžiūrėjo 
kelias meno galerijas, gražias 
apylinkes ir nusipirko suvenyrų. 
Žadėjo vėl apsilankyti.

Ina Nenortienė iš Bostono, 
žinoma skautų veikėja, buvo at
vykusi į Phoenixą, Ariz., ir su
sipažino su vietos lietuviais.

Ainber Singers — Ona Valin- 
čiūtė-Kelly ir dukra Pat Kell\ 
— balandžio 20 d. 3 vai. popiet 
atliks dainų programą V. Atsi
mainymo parapijos salėje, Mas- 
peth. N.Y., per Lietuvos vyčių 
\ idurio Atlanto apskrities mu
gę. Šios dainininkės buvo maloni 
staigmena per vyčių seimą Yale 
universitete. Vyčiai kviečia vi
suomenę atsilankyti.

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

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.

kima_ pradėjo LB NJ apygardos j 
pirmininkas Kazimieras Jankū
nas, keliais sakiniais supažip- 1 
dinęs dalyvius su adv. Povilo J 
Žumliakio veikalu ir su paskuti- '1 
nėm dienom OSI įvykdytom eks- į 
tradicijom į Jugoslaviją ir į Iz- : 
raelį.

Savo kaitroj adv. Žumbakis j 
supažindino su Americans for 1 
Due Process veikla ir ryšimų su | 
ja iškylančiais pavojais,, OSI ] 
ir jai tarnaujančių JAV įstaigų, į 
tinklu ir sunkėjančia apkaltin- J 
tųjų asmenų gynyba.

Jo kalbai pasibaigus, buvo ] 
panxlytas American for Due j 
Process pagaminta 15 min. vau:- 1 
dinė juostelė, pavaizduojanti J 
OSI bendradarbiavimą su KGB, -j 
liudininkų apklausinėjimo Sov. | 
S-gos vienašai iškurną ir kai kurių 
federalinių teisėjų nepasitikėji- Į 
mą sovietų pateiktais įrodymais.

Šiam filmui pasibaigus, Arū- j 
nas Bitėnas pademonstravo sa- | 
vo apie 10 min. ilgumo vaiz
dinę juostelę su labai ryškiais 
Lietuvos vaizdais parinktais iš 
prieš kurį laiką NBC televizi
jos rodyto filmo.

Nors dalyvių dėl paskubom 
surengto pristatymo buvo ne
daug, bet jie niekeno neragina- Į 
ini Americans for Due Process i 
veiklai paremti suaukojo 727 
dol.

Ta pačia proga dalyviai įsigi
jo ir kelias dešimtis adv. Žum- 
bakio paruoštos knygos “Soviet

Evidence in North American 
Courts”.

JAV LB tarybos narės ir LB 
Newarko apylinkės pirmininkės 
Danguolės Didžbalienės rūpes
čiu dalyviai buvo pavaišinti ka
va ir pyragaičiais.

Tarptautinis festivalis “Heilo 
Phoenix” įvyks balandžio 12 ir 
13 dienomis Civic Plaza aikštė
je. Tokie kasmetiniai festivaliai 
sutraukia per 150,000 lankytojų, 
kurių tarpe ir tam tikrą skaičių 
lietuvių kilmės. Šiais metais 
Arizonos LB dalyvaus šiame fes
tivalyje parodydami medžio ir 
gintaro darbus, audinius, išleis
tas knygas ir demonstruos, kaip 
yra audžiamos tautodailės juos
tos.

Leonas Adamkevičius-Lėtas, ‘
poetas, 1983 metais laimėjęs t
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premiją už poezijos rinkinį 
“Trakas , kalbės apie Raimundo 1 
Lapo knygą “Ten, ekrane suži
bus . . .” balandžio 20 Kultūros 
Židinyje. Knygoje aprašy ta kine
matografijos menas, surinkta 
duomenys apie lietuvius filmų 
aktorius, filmuotojus ir pan. 1
Rengia Moterų Vienybė. Po su- (
pažindinimo su knyga bus vaišės.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 5. šį šeštadienį, 1 
vai. popiet bus transliuojama < 
R. Strauss opera “Der Rosenka- 
valier . Pagrindiniai solistai: 
Tatianą Troyanos, Kathleen 
Battle, Gvvyneth Jonės, Dano 
Raffanti. Diriguoja James Le
vine.

DARBININKAS
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

METŲ
SUKAKTUVINI KONCERTĄ
Š. m. balandžio 13, sekmadienį, 3:30 vai. popiet 
Kultūros Židinyje

Programoje: SOLISTAI:

DAIVA MONGIRDAITĖ, sopranas 
VACLOVAS VERIKAITIS, baritonas 
WILLIAM SMIDDY, pianistas

Bilieto kaina 8 dol.

Po programos — vakaronė. Veiks baras ir valgių bufetas.

Mirga Bankaitytė, viena iškiliausių kanklininkių laisvajame 
pasaulyje, dalyvaus su Clevelando dainos-muzikos vienetu 
“Uždainuokim” šį šeštadienį Laisvės Žiburio radijo 
koncerte.

IŠKILUS KONCERTAS
Jau 20 metų Laisvės Žiburys 

radijo bangomis lietuvišku žo
džiu, daina ir muzika skrieja į 
New Yorko, New Jersey ir Conn. 
lietuvių namus. Šią neeilinę 
sukaktį atžymėsime neeiliniu 
koncertu ir baliumi šį šeštadie
nį, balandžio 5, Kultūros Židi
nyje.

Pirmą kartą Kultūros Židinyje 
pasirodys jaunų vyrų ir mer-

Bronė Macijauskienė iš Sun- 
ny Hills, Fla., Laisvės Žiburio 
radijo 20-čio sukaktuvių proga 
paskyrė radijo paramai 100 dol. 
Laisvės Žiburio vadovybė už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

ginų grupė “Uždainuokim!” iš 
Clevelando. Ši grupė yra tarsi 
atžala Clevelando vyrų okte
to. Kai kurie yra okteto narių 
sūnūs.

Džiaugiamės turėdami progą 
tokį jauną ir talentingą vienetą 
parodyti mūsų apylinkės visuo
menei. Taip pat pirmą kartą pa
sirodys 15-kos žmonių pučiamų
jų orkestras “Danceland”.

Kviečiame visus atsilankyti, 
pasidžiaugti gražia programa. 
Savo atsilankymu paremsite lie
tuvišką žodį ir dainą radijo ban
gomis. Radijo laikui kas kart 
brangstant, tos paramos mums 
labai reikia. Laukiame visų!

Romas Kezys,
Laisvės Žiburio vedėjas

LAISVES ŽIBURYS
ŠVENČIA 20 M. SUKAKTĮ 

BALANDŽIO 5, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK. 
39-TAS PAVASARIO 

KONCERTAS BALIUS
kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Programoje Clevelando Dainos-muzikos vienetas

UŽDAINUOKIM

vadovas ir dirigentas — ALGIRDAS BIELSKUS
Chormeisteris — MARIUS TATARŪNAS
Piano palyda — muz. DANUTĖ LIAUBIENĖ
Kanklės — MIRGA BANKAITYTĖ, ELENA MULIOLYTĖ
Sopranas RASA BRITTAIN, mezzosopranas RASA KROKYfĖ 
Muzikinė patarėja — muz. RITA KLIORIENE

ŠOKIAMS PIRMĄ KARTĄ KULTŪROS ŽIDINYJE GROS 
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS “BIG BAND” IR SPECIALIAI 
JAUNIMUI BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS.

Maistą gamina Eugenija Kezienė
Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui stalus iš anksto 

galima užsisakyti pas Živllg Juriene (718) 441-7831 ar Vladą Vaslkauską VI 7-1286.
Visos vietos numetuotos. Bilieto kaina 8 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., gaunami 

prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti ii anksto paštu, čeki atitinkamai sumai ir sau adresuotą su 
pašto ženklu voką siųsti LKhuanian Radio Club vardu, 217 - 25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Are* Code 201) 
* V. Gružas 423-3317

D. Dldžbal lenė 925-4761
R. Bltėnaa 351-7963

NEVY YORK: (Area Code 718) 
N. P. Beltrulionls AX 70991 
A. Diržys 296-7385 
Ž. Jurienė 441-7831 
E. Kezlene 296-0798 
R. K«zy« 769-3300; 229-9134 
M. Šellnsklenė 296-2244 
V. Vasikauskae VI7-1286

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO
LAISVĖS ŽIBURIO 

RADIJAS




