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Lankydamasis Graikijoj, valst. 
sekretorius Shultz ragino 
Graikiją griežčiau kovoti prieš 
teroristus, bet jos min. pirminin
kas Andreas Papandreou pareiš
kė, kad Viduržemio jūros tautos 
negali toleruoti ginkluotu būdu 
įvestos Amerikos taikos.

Kinijos faktinasis valdovas 
Deng Xiaoping, pasirodęs po
14 savaičių pertraukos, pareiškė 
tyčia nesirodęs, nes norėjęs įti
kinti, kad Kinijos ūkinė ir socia
linė politika gali išsiversti ir be 
jo.

S o v. S-gos komunistų parti
jos gen. sekretorius Gorbačio
vas vėl pakartojo savo siūlymą, 
kad JAV, Sov. S-ga, Kinija, Bri
tanija ir Prancūzija susirinktų 
pasitarti tarptautinei įtampai 
sumažinti.

JAV kaltina, kad Sov. S-ga 
dėl numatyto šią vasarą prezi
dento Reagano susitikimo su 
Sov. S-gos Gorbačiovu stengia
si iš JAV gauti įvairių nuolaidų, 
kaip pav. pažangos ginklų kont
rolės derybose ir kt

JAV numato pakeisti 1980 m. 
Imigracijos įstatymą taip, kad iš 
totalitarinių valstybių atbėgu- 
siem žmonėm būtų pripažinta 
politinė globa, nes jiem gresia 
pagrįsta persekiojimo baimė.

Į Izraelį per pastaruosius 8 m. 
perkeldinti iš Etiopijos 15,000 
žydų sunkiai jungiasi į Izraelio 
visuomenę dėl jų skirtingos kul
tūros ir dėl Izraelio rabinų 
nepasitikėjimo jų žydiškumu.

Indijos Punjab valstijoj per
15 d. trukusius susirėmimus tarp 
indų ir sikų žuvo 77 žmonės.

J.T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar pateikė plano 
projektą Kipro krizei išspręsti.. 
Pagal planą numatoma sudaryti 
jungtinę Kipro vyriausybę iš 
dviejų autonominių graikų ir 
turkų valstybių. Šiuo metu tur
kai yra okupavę apie 40 proc. 
Kipro teritorijos.

Valst. sekr. Shultz pasigenda 
slaptos tarp JAV ir Sov. S-gos 
diplomatijos, nes viešas tarpusa
viu santykių aptarimas negali 
niekur nuvesti.

Popiežius Jonas Paulius II 
Velykų švenčių pamoksle pa
smerkė žmogaus užkietėjimą, 
padariusį mirtį savo egzistenci
jos metodu, ir pasmerkė teroriz
mą, kankinimą, karą ir abortus. 
Jis taip pat dar kartą paragi
no. nekrikščionių religijų vadus 
dalyvauti kartu su juo bendroj 
maldoj už taiką.

Atstovų rūmų Žvalgybos ko
miteto pirmininkas Lee Hamil- 
ton ragino nutraukti slaptai tei
kiamą Afganistano ir Angolos 
partizanam JAV paramą ir pra
dėti ją teikti viešai.

Stalino duktė Svetlana Allilu- 
jeva lankėsi JAV Ambasadoj 
Maskvoj., Spėliojama, kad ji sie
kianti vėl palikti Sov. S-gą ir 
grįžti į JAV. Šiuo metu ji kartu 
su Amerikoj gimusia dukra gy
vena Gruzijos sostinėj Tbilisi.

Iranas išleido iš ten, šachą 
nuvertus, paliktų svetimų 
valstybių dokumentų knygą, iš 
kurios matyti, kad Izraelis, nors 
ir neturėdamas diplomatinių 
santykiu su Iranu, buvo susi
taręs aprūpinti Iraną raketom
už gaunamą iš Irano aliejų, 
bet įvykusi revoliucija šiuos 
planus suardė.

Sov. S-gos gen. sekr. Gorba
čiovas apkaltino JAV už “ciniš
ką žiaurumą” Angoloj, Libijoj 
ir Nikaragvoj ir už Pietų Afri
kos gynimą prieš tarptautinį 
spaudimą.

JAV pradėjo aprūpinti Afta- 
nistano ir Angolos partizanus 
nešiojamom priešlėktuvinėm ra
ketom.

Apačioje ant bokš
to skliautų buvo didelė krūva 
žabų. Gulėjo ir negyva varna. 
Išvalyti nebuvo įmanoma nei 
žemyn urvu sienoje, nei aukštyn 
pro langus, kurie buvo aukštai, 
gal už 10 ar daugiau metrų.

Gerasis varpininkas Juozas 
mūre iškirto langelį ir langą į 
Levens pusę. Tuomet iš bokš
to išgabeno 16 didelių vežimų 
žabų! Tai buvo laimėjimas, ku
rio nepramatėme.

Tuo tarpu gaisras prislinko 
prie bokšto ir liepsnos lyg auk
siniai žalčiai lindo pro langus ir 
jau laižė abiejų didžiulių varpų 
medines atramas. Maldavau 
vyrus, kad gelbėtų varpus. Bet 
šlanga buvo per trumpa ir Ku
piškio gaisrininkai nieko negalė
jo padaryti. Atrodė, kad nebėra 
vilties: varpai kris, išvers bokš
to skliautus, suduš. Įtarėme, kad 
gali griūti ir bažnyčios skliautai.

Visus žmones išprašiau iš 
bažnyčios, užrakinau duris, 
bet ką daryti su varpais?! Aš 
nebegalėjau nieko. Einu iš šven
toriaus ir matau — jau dega 
varpų medinės strarhos! Žybčio
ja gaisro liežuviai. Dar truputį 
ir varpai grius!

Staiga į šventorių įlekia nauja 
gaisrininkų komanda. Jie buvo 
su šalmais, kaip senovės kariai. 
Pirmasis, vos įbėgęs, sušuko: 
“Kur pavojus?!”. Atsakiau, kad 
varpai, t.y. bokšte. Bet bokšte 
jau bu-vo pavojus ir patiems 
žmonėms.

Skulptoriaus Yytauto Kašubos Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai paminėti sukurto medalio 
viena pusė vaizduoja tris Lietuvos valdovus: karalių Mindaugą ir kunigaikščius Jogailą ir 
Vytautą. Nurodyti ir metai, kuriais Lietuva buvo krikštyta. Kiekvieno valdovo profi
lis yra skydo fone, ir ritmingas skydų išdėstymas pabrėžia valdovų vieningą pasiry
žimą įvesti krikščionybę krašte. Trys kryželiai virš karūnų akcentuoja faktą* kad ry
šium su krikščionybės įvedimu Lietuvoj buvo trys atžymėtini įvykiai. Nuotr. Algio Norvilo*

JUBILIEJINIS MEDALIS
Visi pasaulio lietuviai 1987 

metais minės 600 metų krikščio
nybės Lietuvoje įvedimo jubi
liejų. Tam istoriniam įvykiui 
atminti išleidžiamas specialus 
medalis.

Skulptorius Vytautas Kašuba, 
mūsų iškilusis menininkas, pa
žįstamas ne tik lietuviams, bet

Gaisrininkai tuoj šoko gesinti. 
Degė varpų atramos. Kai kurios 
jau buvo taip išdegusios, net 
pasvirusios. Pavojus ir varpams 
ir gaisrininkams .. . Tačiau pa
sisekė užgesinti. Bet pavojus 
griūti nepraėjo, nes atramos 
buvo labai išdegusios.

Ši bažnyčia — meno pamink
las. Meno paminklams saugoti 
yra Komitetas. Jis turi valdžią, 
aukštesnę už kolūkio, už apylin
kių, rajonų ir sričių valdžias. 
Jis pa valdus tik ministrams. Jo 
skyrius buvo, o gal ir tebėra. 
Šiauliuose. Palėvenė — Šiaulių 
srities.

Kitą dieną nudūmiau į Šiau
lius, į minėtą skyrių, ir jis 
tuojau atsiuntė specialistą-inži- 
nierių architektą Nistelį. Šis 
viską ištyrė, nurodė, kas dary
tina, kad varpai neišgriųtų, kol 
bus paremontuoti, pačios baž
nyčias neįsakė uždaryti. Vyrai 
tuojau viską sutvarkė. Susi kėlė
me atgal į bažnyčią ir vėl pradė
jome laikyti pamaldas.

Vilniuje šis paminklų apsau
gos komitetas turi specialią dirb
tuvę. Su ja nedelsiant irgi susi
tariau. Atsiuntė žmogų remonto 
planui sudaryti, išskyrė medžia
gos-

Vyskupas Paltarokas ir pa
minklų apsaugos komiteto atsto
vai patarė nueiti pas RRT įga
liotinį Pušinį paprašyti daugiau 
medžiagos. Pušinis kalbėjo keis
tai maloniai, saldžiai. Jis mane 
išklausė, pasakiau, kad mūsų 

plačiai pripažintas ir apdovano
tas už savo kūrybinius darbus 
kitataučių, yra sukūręs šį meda
lį-

Vienoje medalio pusėje yra 
Lietuvos valdovų — karaliaus 
Mindaugo, Didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių Jogailos ir Vytauto 
profiliai ir datos kada jiems 

p am aido s vėl bažnyčioje, ir pa
leido be nieko. Vos tik išvykau, 
Pušinis davė įsakymą Kupiškio 
rajonui uždaryti mūsų bc^žnyčą.

Antrą ar trečią dieną man 
sugrįžus iš Vilniaus, atvyko Ku
piškio rajono pirmininko pava
duotojas, jis buvo rusas. Jei bū
tų buvęs Paplauskas, būtų buvę 
prasčiau. Rusui padejavau, kad 
neturime, kur pamaldas laikyti. 
Paprašiau, kad mums leistų zak
ristijoje. Jis, būdamas protingas 
ir matydamas, kad pavojaus 
gyvybei nėra, mums ir paliko 
zakristiją. Išvažiuodamas užra
kino visas bažnyčios duris ir 
pasiėmė su savimi raktus.

Zakristijoje prie pat bažny
čios durų, įsirengėme šiokį tokį 
altorių. Zakristijos raktai buvo 
pas mus. Prasidėjo.remonto dar
bai. Ant šventoriaus jau buvo 
atvežta lentų. Rajono pirminin
kas Paplauskas ir rajono partijos 
sekretorius, kilęs iš tos pačios 
Palėvenės parapijos Aščiagalią 
kaimo, labai užsirūstino.

Jie barė mane, grasino kalėji
mu. Partijos sekretorius įkris
davo net į isteriją. Šventoriuje 
darbininkai sunėrė gegnes ir 
reikėjo jas kelti ant bažnyčios.. 
Rajoną prašiau raktų, nes laiptai 
ant bažnyčios stogo buvo tik iš 
bokšto, kuris taip pat užrakin
tas. Rajonas nedu'oda. Liepia va
žiuoti į Vilnių, pas Pušinį.

(Bus daugiau}

valdant buvo krikščionybe 
įvesta.

Antroje pusėje Vilniaus Ka
tedros fasadas ir bokštas. Cent
re kryžius, simbolizuojantis 
krikščionybę. Yra popiežių Ino
cento IV-jo ir Martyno V-ojo 
laiškų trumpi lotyniški tekstai.

Medalio estetinis ir kūrybi
nis apipavidalinimas rodo [pa
tingus gabumus skulptoriaus,

JAV Atstovų Rūmuose Lietu
vos Nepriklausomybės minė
jimas įvyko kovo 4. Invokaciją 
sukalbėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybos pakviestas kun. dr. Val
demaras Cukuras. Pradžioje pa
prašęs Dangaus palaimos tai 
demokratiškai Atstovų Rūmų 
institucijai, meldė pagalbos 
daugiau kaip 45 metus ken
čiančiai Sovietų pavergtai Lie
tuvai, kuri siekia laisvės. Dėko
jo Dangui, kad suteikė gilios į- 
ž vai gos JAV žmonėms ir vyriau
sybei gerai 'suprasti ir tvirtai 
stovėti pagrindinių Dievo duotų 
teisių bei laisvių sargyboje, bet 
ypač už drąsą pasipriešinti 
spaudimui ir nepripažinti prie
varta įvykdyto Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Prašė 
palaimos Amerikos žmonėms, 
kurie solidarizuoja su pavergtom 
tautom siekiant taikos teisin
gumo ir laisvės.

Kun. C u kuro malda buvo iš
spausdinta tos dienos “Congres- 
sional Record” pirmame pusla
py. Šalia buvo kongresmano 
Annunzio pateikti kun. Cukuro 
biografijos pagrindiniai duo
menys.

“Congressional Record” iš
spausdino ir tą dieną pasakytą 
ilgesnę kongresmeno Annunzio 
kalbą, kurioje jis priminė 68- 
tas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo metines, priminė 
laimėjimus laisvėje, Sovietų 
okupaciją. Pažymėjo, kad lietu
viai dabar yra kaliniai savo tė
vynėje, kęsdami persekiojimą 
dėl savo kultūrinių vertybių, 
religijos, tačiau lietuviai nepa
lūžta dvasioje. Kongr. Annunzio 
priminė Amerikos Lietuvių Ta
rybos pastangas ir išvardijo visą 
vadovybę, kas irgi buvo paskelb
ta “Cong. Record”. Taip pat bu
vo įjungta informacija apie Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos suruoš
tą Nepriklausomybės minėjimą 
Chicagoje. Kongr. Annunzio 
priminė ir Atstovų Rūmų ska
tinimą prezidentui paskelbti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną , įjungė Liet, katalikų 
Kongreso Toronte paskelbto ma
nifesto' tekstą, reikalaujantį 
laisvės Lietuvai.

Keldami Lietuvos laisvės rei
kalą kovo 4 d. Atstovų Rūmų 
posėdyje kalbėjo kongresmenai: 
Robert Michel (resp., IL), Guy 
Vander Jagt (resp. Mich.), El- 
don Rudd (resp. Ariz.), Daug 
Bereuter (resp. Nebr.), Glen An- 
derson (dem. Calif.), Steny H. 
Hoyer (dem. Md.), William J. 
Coyne (dem. Pa.), Thomas J. 
Manton (dem.NY), Melvin Price 
(dem. IL), Martin Russo (dem., 
IL), dem. Jonn Dingell (resp. 
Mich.), VVilliam Carney (resp.,

kurio darbai siekia kelis konti
nentus, įskaitant darbus trijose 
Pasaulinėse Parodose — dvi New 
Yorke ir vieną Pary žiuje, bei pa
rodas Tokyo, New Yorke ir gim
tajame krašte, Lietuvoje.

Gimęs 1915 metais Minske, 
Kašuba su tėvais grįžo į Lietu
vą 1918. 1939 jis baigė Kauno 
Meno Mokyklą ir vėliau joje 
dėstė skulptūrą ir buvo Skulp
tūros sekcijos vedėjas. Kašuba 
emigravo į Jungtines Valstybes 
1947 metais ir dabar gyvena 
New Yorko mieste su žmona 
dailininke Aleksandra.

Nuo 1952 Kašuba dirbo ar
chitektūrinius užsakymus litur
ginėmis temomis, ir realizavo 
didelius darbus medyje, ak
menyje, švine ir bronzoje. Jis 
taip pat yra sukūręs ir kelis me
dalius, kurių vienas — 400 m. 
Vilniaus Universiteto jubilieji
nis medalis — 1983 metais buvo 
išstatytas FIDEM Tarptautinėje 
Medalių meno parodoje Floren
cijos mieste, Italijoje.

Dideli ar maži Vytauto Ka
šubos darbai pulsuoja kūrybi
niu nuoširdumu ir rimtimi. Alek- 
sis Rannit, narys Tarptautinės 
Meno Kritikų Organizacijos Pa
ryžiuje, šitaip apibūdina Kašu
bos darbus: “ . . .jo architektū
rinių figūrų kontūrai dvelkia 
stipria archaine nuotaika, bet 
skulptūrų paviršius pulsuoja 
jautriu lyriniu spalvingumu bei 
griežta disčiplina....

N. Y.), John Edward Porter (resp. 
IL).

į minėjimą buvo atvykę dau
giau kaip 20 lietuvių. Iš Chica- 
gos buvo nuvykęs Amerikos Lie
tuvių Tarybos narys inž. Stasys 
Dubauskas, kuris kongresmenui 
Frank Annunzio už minėjimo 
pravedimą įteikė Alto vardu 6 
tomus “Encyclopedia Litua- 
nica”, kurią šiam reikalui paau
kojo Alb. Repšys. Dėkojant se
natoriui Paul Simon už lietu
viškų reikalų rėmimą Alto vardu 
buvo įteikta dr. A. Geručio
“Lithuania 700 years” ir J. Pa
jaujo “Soviet Genocide in 
Lithuania’*.

Kun. V. Cukuras buvo pa
kviestas į Amerikos Balsą, kur 
buvo įrašyta jo malda Atstovų 
Rūmuose perdavimui į Lietuvą.

TEBEKALINAMAS
LIUDAS
DAMBRAUSKAS

Spalio trečią dieną suėjo vie- 
neri metai, kai Vilniuje sovieti
nis teismas nuteisė pensininką* 
silpnos sveikatos chemiką Liudą 
Dambrauską^ Teismo nuospren
dis labai griežtas: trejus ir pusę 
metų kalėti griežto režimo la
geryje ir dvejus metus pasilikti 
tremtyje.

Liudas Dambrauskas buvo 
patrauktas baudžiamojon atsa
komybėn, kai kratos metu jo bu
te čekistai rado atsiminimus iš 
kalėjimo ir priverčiamųjų darbų 
stovyklos gyvenimo. Stalino lai
kais Liudas Dambrauskas buvo 
nuteistas mirties bausme, kuri 
vėliau buvo pakeista kalėjimu.

64 metų amžiaus Liudas Dam
brauskas yra labai silpnos svei
katos. Dar tardymo metu gydy
tojai buvo nusprendę, kad Dam
brauskas serga džiova. Teismo 
dienomis Dambrauską^. buvo 
labai nusilpęs. Tardamas gyni
mosi žodį, Dambrauskas netgi 
nualpo teismo salėje. Keletą sa
vaičių anksčiau jį buvo ištikęs 
širdies infarktas.

Sąžinės belaisvio, kalinio Liu
do Dambrausko sveikatos būklė 
kelia didelį nerimą šeimai ir vi
siem žmogaus teisių gynėjam. 
Toks tariamai humaniškiausios 
pasaulyje valstybės teismo nuo
sprendis (pusketverių metų ka
lėti griežto režimo lageryje ir 
dvejus metus pasilikti tremtyje) 
silpnos sveikatos žmogui kaip 
Liudas Dambrauskas yra beveik 
lygu mirties sprendimui. Liu
das Dambrauskas yra prel. A. 
Jakšto-Dambrausko brolėnas. 
Mūsų žiniomis šių metų pra
džioje Dambrauskas buvo kali
namas Baraševe, Mordovskaya 
ASSR, Tangushevsky rajone.

Pagal Teisingumo departa
mento statistiką 1983 m. daugiau 
kaip pusė nuteistų kalinių už 
žmogžudystę buvo paleista, iš
kalėjus tik mažiau kaip 7 m.; 
pusė moterų prievartautojų bu
vo paleisti, iškalėjus mažiau 
kaip 4 m. Vidutinis visų nusi
kaltėlių kalėjime išbūtas laikas 
siekė tik 19 mėn. 18 proc. visų 
iki galvos kalėti nuteistųjų 
kalėjime išbuvo tik 3 ar mažiau 
metus, o vidutinis visų tokių ka
linių kalėjime išbūtas laikas 
siekė tik 8 m. ir 7 mėn.

Viceprezidentas Bush išvyko į 
Artimuosius Rytus, kur numato 
painformuoti Saudi Arabiją, kad 
aliejaus kainų kritimas sudaro 
grėsmę JAV saugumui.

Filipinų prezidentė Aųuino 
paleido į atsargą nustatytą am
žiaus ribą peržengusius 20 gene
rolų ir 19 pulkininkų.

Filipinų darbo unijų vadai 
nutarė nutraukti JAV karo avia
cijos ir karo laivyno bazėse ke
lias dienas vykusius filipinų 
darbininkų streikus dėl atlygi
nimo.

Sudane vyksta 12 dienų truk
si antiej i parlamento rinkimai, 
kuriuose dalyvauja net 30 parti- 
JM-

Čilės Santiago mieste per vieną 
naktį buvo išsprogdinta 21 bom
ba, sužeidusi 21 žmogų.
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ĮJAR8HINKA 70 METŲ

SUKX\S SVEIKINA
Mūsų mielam savaitraščiui “Darbininkas*’, minint 70 metų 

sukaktį, jo redaktorius dr. T. Kornelijų Bučmį, OFM, ir rašyt Paulių 
Jurkų, administratorių T. Petrą Baniūną, OFM, ir jo talkinin
kus, spaustuvės vedėją T. Pranciškų Giedgaudą, OFM, ir jo 
personalą,. korespondentus, bendradarbius ir skaitytojus nuošir
džiai sveikinu ir linkiu šviesios ateities.

Lietuvių pranciškonų vardu
T. PLACIDAS BARIUS, OFM
Provincijolas

Darbininko 70-osios sukakties proga leiskite mums pasveikin
ti Tėvus Pranciškonus, vyr. redaktorių kun. dr. Kornelijų Bučmį, 
OFM, visus Darbininko redaktorius, administratorius bei spaustu
vės vadovybę, kad išlaikėte Darbininką gyvą, įdomų, giliai patrio
tinį ir aktualų.

Jums priklauso didelė pagarba ne tik mudviejų (su kuklia 
100 dol. auka), bet ir viso pasaulio lietuvių parama;

Nepavarkite. Ilgiausių metų!
IRENA IR ALEKSANDRAS VAKSELIAI

Darbininkui, švenčiančiam septyniasdešimt metų amžiaus su
kaktį, jo redaktoriams ir administracijai linkėdami ilgiausių ir 
darbingiausių metų, vietoj jubiliejinių dovanų jungiame 100 doL 
čekutį.

VVATERBURIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Pakartotinai sveikiname Darbininką, švenčiantį septyniasde
šimt metų sukaktį ir linkime kuo šviesiausios ateities. Sveiki
nimus stipriname 100 dol. auka.

LIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPA, Maspeth, N.Y.

Suprasdamos bei įvertindamos Jūsų laikraščio reikšmę lietu
viškame gyvenime ir jo įnašą mūsų kultūrai ugdyti, nors kuklia 
25 dol. auka norime prisidėti prie lietuviško rašto gyvavimo.

Jūsų visam kolektyvui kilnios 70 metų sukakties proga linki
me geriausios kloties ir ištvermės tokiame svarbiame darbe.

SNIEGUOLĖ JURSKYTĖ, pirmininkė 
LMF Philadelphijos klubo vardu

Atsiunčiu Lietuvių Lake Worth Klubo Darbininkui paskirtą 
paramą 25 dol. ir kilnaus jubiliejaus proga linkiu geros sėkmės 
ir ištvermės dirbant taip naudingą Lietuvos laisvinimo darbą.

V. DOVYDAITIS, 
valdybos pirmininkas 
-o-

Sveikas, Darbininke, sulaukęs septyniasdešimt metų! Amželis 
ilgokas, bet gyvuoji dar gerai. Gyvuok ilgiausius metus! Priedas — 
10 dol. auka’. v ‘

ONA RAZUTIENĖ
“Spindulio” vadovė 
Los Angeles, Calif.

Dr. Vinco Kudirkos Šaulių Kuopa, VVorcester, Mass., įver
tindama Darbininko pastangas lietuvybės išlaikyme ir Lietuvos 
laisvinime, sveikina gražios 70 metų sukakties proga ir skiria 25 
dol. auką.

FRANCES SPIRAUSKAS, 
iždininkas

-o-
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos VVaterburio Klubas sveiki

na Darbininką gražaus septyniasdešimt metų jubiliejaus proga ir 
siunčia 20 dol. čekį.

Linkime sėkmės!
ALBINA PALIULIENĖ, 
kasininkė.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

vos nusipelnusio meno veikėjo 
kompozitoriaus Vytauto Palta
navičiaus nuoširdi ir liaudiška

Palm BeachCounty Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdyba 
ir nariai, įvertindami Darbininko pastangas lietuviškoje veik
loje, sveikina septyniasdešimt, metų sukakties proga ir linki 
sėkmės didžiame darbe. Paramai prideda 25 dol. auką.

MARIUS SODONIS, 
kasininkas

“Darbininkui” švenčiant 70 metų sukaktį, įvertindama jo 
svarų įnašą į lietuvybės išlaikymą, sveikinu ir skiriu 70 dol. auką 
su pagarba

V. GUDIENĖ

“Darbininkas'’ už sveikinimus ir dovanas visiems nuoširdžiai 
dėkoja.
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Savaitės

Prezidentas Reagan sutiko pa
tvirtinti numatomus padaryti 
pakeitimus JAV Jungtiniam 
ginkluotų pajėgų štabe, sutei
kiant štabo pirmininkui daugiau 
teisių ir sudarant naują organą 
ginklų planavimui ir jų gamybai 
sekti.

Žydų organizacijos reikalauja, 
kad J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar atimtų iš bu v. 
gen. sekretoriaus Kurt VValdheim 
visas jam suteiktas privilegijas 
ir garbės titulus ir nutrauktų 
bet kuriuos santykius dėl jam 
primetamų nusikaltimų, pada
rytų paskutinio karo metu prieš 
žydus ir partizanus.

Amnesty International apkalti
no Bulgariją, kad ji dėl pasi
priešinimo asimiliacijai įkalino 
šimtus turkų, ir pareiškė turinti 
daugiau kaip 100 dėlto nužudytų 
turkų pavardžių.

Prezidentas Reagan įspėjo Eu
ropos bendrosios rinkos valsty
bes, kad, jom, nepanaikinus 
draudimų importuoti JAV žemės 
ūkio gaminius, jis nustatys jų 
eksportuojamiem į JAV gami
niam kvotas ir pakels muitus.

Sov. S-ga įspėjo Pakistaną, kad 
jis gali susilaukti pragaištingų 
pasėkmių, JAV pradėjus aprū
pinti Pakistano bazėse susitelku
sius Afganistano partizanus 
priešlėktuvinėm raketom.

Prancūzija atšaukė dėl padidė
jusio pavojaus iš Libano Beiru
to ten taikos priežiūros parei
gas vykdžiusius Prancūzijos ka
rius. Nuo 1984 m. iš Prancūzi
jos karių ten žuvo 7 karinin
kai ir 2 kareiviai.

salėse, radijo ir televizijos lai- 1 
dose. Kompozitorius sukū- J 
rė visą pluoštą solo ir choro dai- 1 
nų, daug įvairių instrumentinių 
bei kantatinio-oratorinio žanro 
kūrinių, operas “Kryžkelėje” ir 
“Jūros legenda”. Lietuvos meno 
darbuotojų rūmų Baltojoje salė
je buvo surengtas V. Paltanavi
čiaus kūrybos vakaras-koncer
tas. Respublikos nusipelnęs ar
tistas V. Kuprys ir pianistė M. 
Diamandidi atliko kompozito
riaus triptiką-baladę “Jums kal
bu” (R. Vanago žodžiais), ro
mansą “Vilniaus baltoji naktis” 
(A. Jonyno žodžiai), ariozo iš 
operos “Kryžkelėje” ir kitus kū
rinius.

— Lietuvos valstybinis akade
minis dramos teatras jau antrą 
sezoną kviečia žiūrovus į ma
žosios scenos spektaklius. Reper
tuare vienas po kito įsitvirtino 
H. Miulerio “Tyli naktis”, R. 
Lankausko “Svečiai atvyksta 
prieš perkūniją, arba sausainiai 
su gvazdikėliais” ir A. Kutemic- 
kio “Tarytum mes nepažįstami”.

— Lietuvos valstybinės filhar
monijos salėje koncertavo M. K. 
Čiurlionio pianistų konkurso 
laureatė Birutė Vainiūnaitė. Ji 
kiekvieną sezoną surengia reči
talį, visada patraukiantį origina
lia ir įdomia programa. Pirmojo
je dalyje skambėjo lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Tokio 
mūsų autorių kūrinių repertua
ro, kokį yra sukaupusi B. Vai
niūnaitė, neturi nė vienas 
kitas pianistas, jo diapazonas 
imponuojantis — pradedant lie
tuvių muzikos klasikais M. K. 
Čiurlioniu, J. Gruodžiu ir bai
giant pačiais jaunaisiais.

— Trečioji Pabaltijo jaunųjų 
dailininkų vaizduojamosios 
dailės paroda “Jaunystė — 85” 
veikė Vilniaus parodų rūmuose. 
Devyniasdešimt dailininkų iš 
Estuos, Latvijos ir Lietuvos, sve
čiai iš Maskvos ir Armėnijos 
pateikė žiūrovams tapybos, 
skulptūros ir grafikos kūrinius.

— Panevėžio parodų rūmai 
pakvietė į tradicinę miesto dai
lininkų kūrybinę ataskaitą vi
suomenei. Šalia vyresniosios ir 
vidutiniosios kartos dailininkų 
K. Naruševičiaus, S. Kavaliaus
ko, E. Taločkienės ir K. Ber- 
žansko tapybos ir akvarelės dar
bus eksponuoja E. Marcinkevi
čius, J. Zareckas, R. Balinskas.

— Kasmet rengiama kauniečių 
taikomosios dekoratyvinės dailės 
paroda tapo ne tik tradicija, bet 
ir kūrybinę dailininkų ataskaita 
visuomenei. Keramikos kūri
niams dailininkai siekia suteikti 
archaiškumo, paprastumo, indus 
dengia matinėmis, bespalvėmis 
glazūromis, pro kurias prasi
šviečia natūralus molis,mėgia
ma juodoji keramika. Jaučia
mas ryškus ryšys su liaudies 
keramikos tradicijomis. Dau
giausia tekstilės kūrinių skiria
ma Kaunui, mėgiami senamies
čio motyvai. Šioje ekspozicijoje 
vyrauja gobelenai, batika, rodo
ma mažųjų formų tekstilė. Odi
ninkų darbai — tai buitinės 
paskirties daiktai, knygų aplan
kai, dėžutės. Papuošalų ekspozi
cijoje — molio, porceliano vėri
niai, karoliai.

— Maskvos leidykla “Detska- 
ja literatūra” 75,000 egzemplio
rių tiražu išleido rašytojo V. 
Dautarto apsakymų knygą- “Mne 
snitsa korolevstvo” (“Sapnuoju 
karalystę”). Tai septintoji au
toriaus knyga rusų kalba. Jas iš
leido minėttoji taip pat “So- 
vietskij pisatel” ir “Vagos” lei
dyklos. V. Dautarto plunksnai 
priklauso daugiau kaip trisde
šimt suaugusiems,-jaunimui ir 
vaikams skirtų knygą. Apysakos 
vaikams “Mano tėtis partiza
nas”, “Auksinio lyno vaišės’ 
susilaukė keturių leidimų, knyga 
jaunimui “Prakeikimo vartai” 
— trijų, o neseniai išėjęs nove
lių romanas "Senojo gluosnio 
pasaka” — dviejų. Rašytojo kny
gas gimtąja kalba skaito rusų, 
ukrainiečių, latvių, armėnų, 
moldavų skaitytojai, atskiri ap-

VALDAS C.
HoritpoMi, nr.wir r* w»- 
tą iėimtetel* ątvetata 616 757-387 
86 - 61 114* BU Mcteond HM. N

sakymai išversti į kitą tarybi
nių tautą, taip pat vokiečių, 
ispaną, italų, lenkų, čekų, slo
vakų, serbą, esperanto ir kitas 
kalbas. V. Dautarto kūryba įver
tinta Lietuvos valstybine, kom
jaunimo ir Žemaitės premijomis, 
o išleistų knygų tiražas pasiekė 
milijoną egzempliorių.

— Rampos šviesą-Šiaulių dra
mos teatre išvydo trečioji sezo
no premjera — XIX amžiaus pa
baigos airių kilmės anglų rašy
tojo O. _VValde komedija “Kaip 
svarbu būti rimtam”. Pjesėje iš- ( w - w«.
juokiamas aukštuomenės vaid- > Chapal, 200 Pasadana Ava. S., SL Patersburg, FL 33707.
mainiškumas, jos dvasinių idea- * 3^3 343^3333
lų lėkštumas. Spektaklį režisa- - ------------------------------ -------------------------------------
vo R. Vaitkevičius. Scenografiją jųq2O ANDRIUŠK) Real Estete, namų pardavimas, visų rūifų spdraų? 
sukūrė A. Kepežinskas. “ * - “ * * * * — ----- ----------

— Lietuvos nusipelnusio ko
lektyvo, Lenino komjaunimo 
premijos laureato Lietuvos ka
merinio orkestro kūrybos vaka
re, Meno darbuotojų rūmuose 
Vilniuje, skambėjo J. S. Bacho, 
G. F. Hendelio muzika-kūriniai, 
kuriuos orkestras grojo savo 
pirmajame koncerte prieš 25 
metus. Kūrybos vakare publika' 
klausėsi ir jaunų solistų —daini- . 
ninkės L. Domikaitės ir sąjungi
nio konkurso laureato fleitisto 
V. Gelgoto. Kolektyvo meno va
dovas ir dirigentas TSRS liau
dies artistas, Lietuvos valstybi
nės premijos laureatas, profe
sorius S. Sondeckis papasako
jo, kad per dvidešimt penkerius 
kūrybos metus Lietuvos kameri
nis orkestras grojo 2104 kon
certus. Iš jų — 701 Vilniuje, 
480 — kitose tarybinėse 
respublikos miestuose ir rajo
nuose, 629 — kitose tarybinėse 
respublikose, 117 kartų grojo 
Maskvoje, 78 — Leningrade. 
Gastroliavo 20yje šalių. Užsieny
je surengė 224 koncertus 212- 
oje miestų. Įrašyta daugiau kaip 
100 ilgai grojančių plokštelių. 
Repertuare — per 200 lietuvių 
kompozitorių muzikos veikalų. 
Orkestre — 24 muzikantai. Per 
visus 25 metus orkestras groja 
J. S. Bacho ir G. F. Hendelio 
muziką;

— Lietuvos fotografijos meno 
draugijos parodų salone surengta 
vilniečio Sigito Šimkaus foto
grafijų paroda. Tai jau ketvirto
ji šio menininko personalinė pa
roda. Sigitas Šimkus dirba Lie
tuvos meno darbuotojų rūmuo
se, todėl nenuostabu, kad paro
doma studentų ansamblių ir 
respublikinių dainų švenčių aki
mirkos ir ekspozicijos dalis skir
ta mūsų dailininkų portretams, o 
portretų fonas dailininkų dirb
tuvės, jų kūriniai.

— Kauno centriniame knygy
ne, be įprastų skyrių, atsirado 
dar vienas — informacijos ir 
bibliografijos. Dabar kaunie
čiams, besidomintiems mokslo 
leidiniais, ieškantiems naujausių 
savo specialybės knygų, nereikia 
vaikščioti po visus miesto kny
gynus. Kur rasti reikalingą 
spausdinį, jiems pataria infor
macijos ir bibliografijos sky
riaus prekių žinovės. Skyrius 
bendradarbiauja su “Mokslo”, 
“Minties” leidyklomis ir yra tar
si jų ryšininkas su skaitytojais. 
Turėdamos nuolatinių skaityto
jų kartoteką, knygyno darbuo
tojos informuoja juos, kada pasi
rodo reikalingas leidinys ir per
duoda leidykloms specialistų pa
geidavimus.

— Meno mėgėjai, atėję į 
“Saulutės” salone atidarytą 
Kauno zonos liaudies meistrų 
darbų parodą^ pirmiausia dai
rosi J. Glemžos kūrinių. Jaunasis 
meistras tapo trečiuoju konkur
so “Auksinės rankos” laureatu, 
jo gintaro ir metalo darbai pri
pažinti įdomiausiais. “Auksinių 
rankų” konkursas rengiamas kas 
dveji metai. Jį organizuoti ėmė
si Lietuvos meno draugijos 
Kauno skyrius, norėdamas pa
skatinti Kauno zonos meninin
kus daugiau dirbti su gintaru ir 
metalu. Konkursas išjudino zo
nos liaudies meistrus, šioje paro
doje dalyvauja 56 autoriai iš 
Kauno miesto ir rajono, iš Kap
suko ir Alytaus. Jie pristatė 
konkursui 
darbų.

ltotuvi*ta|<r anglistai Ipygii apteik

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Totaolra, Jr. laMotavių direktorius, Nm-

KENFtELD FUNERAL HOMES — Beąch Memorlal Chapal, 801 Corey 
Ava., St. Petersburg Baach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadana

dhnai, Income Tąx pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Tatef. 847-2323 
(namų tolef. 947 - 4477% įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriui!© kicentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, ssv. Winter Gardon Tavom.

vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėme, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, *av. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueen*, 
N.Y. 11368. Tatef. 779 - 5156.

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atslmi- 
n ima i”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
234 Suniit Dr., Watohung, N J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

Tasolipo
■ A MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
į šukUriaMi ir . nemokamai " 

«WSVxT0telf YtSJte^AmNESN£W YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS 
jertA.s 

1933 + 1 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

109 - 22 Myrtle Avenue 
Richmond HHI, 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

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 MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

>4

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

daugiau kaip 200

S. L. K.

2129 KHAPP STREET 
BROOKLYN, N.Y. 11229 

TEL.: 718 769 -3300
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“Darbininko” sukaktį prisimenant
1915 rugsėjo 19 Bostone pa

sirodė naujas laikraštis, pasiva
dinęs “Darbininko” vardu. Tuo 
metu žydėte žydėjo Amerikos 
lietuvių laikraštija. Beveik kiek
viename mieste išeidavo savas 
lietuviškas laikraštis. Ir Bostono 
lietuviai buvo pagauti to paties 
judėjimo, bet kodėl jie pavadi
no naują laikraštį “Darbininko” 
vardu?

To meto visuomenė buvo di
ferencijuota, buvo net aštri kova 
tarp įvairių pažiūrų lietuvių. 
Bostone buvo įsitvirtinę vadina
mieji kairieji. Jie tada leido “Ke
leivį”, kuris tada gana aštriai 
kovojo prieš katalikų Bažnyčią.

Tada Amerikoje plačiai veikė 
jaunas ir energingas kunigas Fa
bijonas Kemėšis. Jis bovo orga
nizatorius. Suorganizavo Kata
likių Moterų Sąjungą, kuri ir 
dabar tebeveikia. Norėdamas 
pasipriešinti visai kairiajai pu
sei, jis Bostone ir apylinkėse 
suorganizavo Šv. Juozapo darbi
ninkų draugiją. Žmonės tada 
daugumoje visi buvo darbinin
kai. Tai ir pritiko darbininkų 
draugija. Daugumoj jie buvo 
giliai religingi, tai steigėjas ir 
sujungė su šv. Juozapu, kuris pats 
buvo darbininkas.

Toks katalikiškas vienetas, ge
rai susiorganizavęs, jau buvo 
pajėgus atsispirti ir komunisti
nėm idėjom, kurios irgi aukš
tino darbininko kultą.

Kad ši kova būtų efektinges
nė, kun. Fabijonas Kemėšis ir į- 
steigė laikraštį, pavadino jį 
“Darbininku”, nes jiems ir buvo 
skiriamas. Jo tikslas buvo su
burti religingus lietuvius darbi
ninkus į lietuvišką draugiją ir 
juos apginti nuo kitų idėjos 
priešų, apginti nuo gyvenimo 
vargų, nes jie buvo visi ateiviai 
ir daugumoje nemokyti.

“Darbininkas” tada ėjo tris 
kartus per savaitę, ir jo dydis 
buvo tik 4 puslapiai. Jis buvo 
lyg koks dienraštis ir padėjo 
žmonėms susigaudyti painiuose 
gyvenimo klausimuose, juos su

jungė į stiprią Šv. Juozapo drau
giją, sudarė katalikų darbininkų 
judėjimą.

šv. Juozapo draugija Bostone 
1920 įsigijo didelius namus, kur 
įkūrė savo spaustuvę ir redakci
ją. Nuo 1925 gruodžio 4 “Dar
bininkas” pradėtas leisti du kar
tus per savaitę. Jo puslapių 
skaičius pakeltas iki 8.

Po kun. F. Kemėšio vyriau
siu redaktoriumi ilgai buvo kun. 
Kazimieras Urbonavičius, rašy
tojas ir poetas. Redakcijoje gana 
ilgai dirbo A. Kneižys, Pr. Gu
das, kun. V. Taškūnas (grįžęs į 
Lietuvą ir ištremtas į Sibirą). 
Vėliau įsijungė J. Laučka, K. Či
biras, J. Lapinskas. Nuo 1950 
sausio 2 laikraštį redaguoti per
ėmė prof. Simas Sužiedėlis.

1950 birželio 5 “Darbininko” 
leidimą perėmė lietuviai pran
ciškonai ir 1951 laikraštį sujun
gė su Brooklyne ėjusia “Ameri
ca” ir Pittsburghe ėjusiomis 
“Lietuvių Žiniomis”. Toks 
jungtinis laikraštis išėjo 1951 
balandžio 16 Brooklyne. Ir nuo 
tada jis pastoviai eina ir toliau, 
leidžiamas lietuvių pranciškonų.

“Darbininko” vardu ėjo net 5 
laikraščiai, tik šis vienas pasiekė 
mūsų dienas ir 70 metų sukaktį. 
Keitėsi redaktoriai, bet “Darbi
ninkas” liko ištikimas seniesiems 
idealams — jis skleidžia ir puo
selėja krikščionišką ideologiją ir 
visur ugdo Lietuvos meilę, labai 
aktyviai kovoja dėl Lietuvos 
laisvės.

“Darbininkas” palaiko tautinę 
gyvybę ir visus skatina būti 
tauresniais žmonėmis.

Savo gimtadienio proga “Dar
bininkas” 1985 rudenį planavo 
surengti sukaktuvinį koncertą. 
Dėl įvairių techniškų kliūčių 
koncertas buvo nukeltas į šių 
metų pavasarį ir įvyks balan
džio 13, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet Kultūros Židinyje. Visi 
kviečiami atsilankyti į šį kon
certą ir kartu pasidžiaugti laik
raščio sukakties proga.

“Darbininkas” kas savaitę

Irena Bulgarauskaitė mirė 
vasario 16 po sunkios ligos Wor- 
cester miesto ligoninėj. Velionė 
buvo giliai tikinti, didelė para
pijos, įvairių lietuviškų vienuo-. 
lijų rėmėja ir dosni aukotoja 
lietuviškiems reikalams. Buvo 
dr. V. Kudirkos kuopos šaulė, 
ALRK Moterų S-gos 5-tos kuopos 
narė ir priklausė prie Lietuvių 
Bendruomenės. Dirsa-Kazlaus- 
kas šermeninėje atsisveikinta su 
velione organizacijų vardu, prie 
kurių 'ji priklausė. Maldas su
kalbėjo klebonas kun. A. Miciū- 
nas, MIC, šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje vasario 19 gedu
lingas mišias aukojo ir pamokslą 
sakė klebonas. Giedojo parapi
jos vyrų choras, vargonais grojo 
A. Valinskienė. Palaidota Notre
Dame kapinėse. Nors buvo ne
palankus oras ir slidus kelias — 
šermeninėje ir laidotuvėse daly
vavo gausus būrys žmonių. Po 
laidotuvių pietūs buvo Lietuvių 
klube. Nuliūdime liko artimieji 
ir giminės Amerikoj ir Lietuvoj.

Lietuvos Nepriklausomybės 
68-tosios metinės surengtos Wor- 
cesterio lietuviškų organizacijų 
tarybos, kurią sudaro pirminin
kas P. Molis, sekretorė T. Ado
mavičienė ir iždininkas A. Glo- 
das.

Vasario 16, sekmadienį, iškil
mės pradėtos Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje dalyvaujant 
su vėliavomis lietuviams karo 
veteranams, dr. V. Kudirkos šau
liams? “Nevėžio” ir “Neringos” 
tuntų skautams, ALRK Moterų 
S-gos 5-tos kuopos narėms ir 
abiejų parapijų Lietuvos vyčių 
kuopoms. Mišias aukojo, konce- 
lebruojant kleb. kun. A. Volun- 
giui ir kleb. kun. A. Miciūnui, 

aplanko jus, o dabar kviečiame 
visus balandžio 13 aplankyti 
“Darbininko” rengiamą koncer
tą.

Ac. Lietuvių Ryme-katama šv. JuozapoĮDarbiaiaku Sąjungos.

Darbininko laikraščio pirmo, puslapio vinjetė iš 1916 metų-birželio 17 d. Tai buvo I-mojo 
pasaulinio karo metai. Apie tai rašoma daug pirmame puslapyje.
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MIC, vyskupas T. Harrington. 
Jis pasakė ir šventei pritaikytą 
pamokslą; Giedojo S v. Kazimiero 
parapijos vyrų choras, vadovau
jant O. Keršytei. Pamaldų daly
viams Lietuvos vyčių 116-toji 
kuopa, kuriai vadovauja ener
ginga ilgametė pirmininkė S. Ta- 
mulevičienė, salėje paruošė ka
vutę.

Maironio Parko didžiojoje sa
lėje Vasario 16-tosios minėjimą 
pradėjo organizacijų tarybos 
pirmininkas P. Molis. Įnešus 
šauliams JAV ir Lietuvos vėlia
vas, po himnų, invokaciją sukal
bėjo kleb. kun. A.. Miciūnas, 
MIC. Programos vedėjas R. Jaku-
bauskas išvardino garbės sve
čius, savanoriui kūrėjui K. 
Kriaučiūnui prisegta, gėlė. Miesto 
burmistras J. Enderson perskai
tė proklamaciją skelbdamas va
sario 16-tąją dieną Lietuvos Ne
priklausomybės diena Worceste- 
ryje. Trumpai kalbėjo valstybės 
atstovė R. Goldman, miesto at
stovas T. Early, valstijos senato
rius J. Houston ir valstijos atsto
vas W. Glodis.

Pagrindinis kalbėtojas kun. K.. 
Pugevičius anglų ir lietuvių kal
bomis pateikė labai gražių ir 
konkrečių minčių ką gyvenda
mi laisvame pasaulyje turime ir 
galime atlikti Lietuvos ir savo 
tautiečių gerovei.

Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas O. Keršy- 
tės, gražiai padainavo šventei 
pritaikytų dainų.

Aukų surinkta 3548.00 dol. ir 
paskirstyta pagal aukotojų pa
geidavimus. Didžiausias sumas 
paaukojo Lietuvių Labdaros dr- 
ja ir Lietuvos vyčių 116-toji 
kuopa.

Tarybos pirmininkas padėkojo 
visiems prisidėjusiems prie mi
nėjimo rengimo, Maironio par
ko vadovybei ir atsilankiusiems.

Marija, Marija giesme baigtas 
minėjimas. Sekė vaišės.

Lietuvių radijo valanda 
“Aušra”, vadovaujama inž. E. 
Meilaus, vasario 12 specialia 
programa paminėjo Nepriklau
somybės šventę, o ALRK Moterų 
Sąjungos garbės pirmininkės J. 
Mack vietos laikraštyje “The 
Evening Gazette” buvo atspaus
tas straipsnis “Lithuanian 
Struggle — Words Against 
Guns”. Kiekvienais metais (Va
sario 16-tosios proga J. Mack 
parašo į anglišką laikraštį.

Maironio Parko didžiojoj sa
lėj kovo 23 vyko tradicinė
“Nevėžio” ir “Neringos” skautų- 
čių tuntų Kaziuko mugė. Gausu 
buvo meniškų medžio drožinių, 
koplytėlių, lietuviškais motyvais 
kryžių, gintarinių dirbinių ir pa
puošalų, įvairių audinių, juostų, 
takelių, margučių, lietuviškų 
suvenyrų.

Laimėjimams buvo leidžiami 
pačių pagaminti žaislai ar suau
kotos dovanos. Pardavinėjami 
buvo kepsniai ir skanumynai, o 
kas pageidavo galėjo ir lietuviš
kus pietus suvalgyti. Juos paruo
šė Rasa Grigaitienė su savo vyru 
ir talkininkėmis.

Mugėje apsilankė daug žmonių 
ir nusipirko patinkamus daiktus, 
tokiu būdu paremdami skautiš
ką veiklą;

Metinis Šv. Kazimiero parapi
jos vyrų choro koncertas įvyks 
balandžio 20 Maironio Parko di
džiojoje salėje 1 vai. popiet.

Choro vadovė yra parapijos 
vargonininkė Olga Keršytė, o 
choro pirmininkas yra Algis 
Gladas. Choras kiekvieną sek
madienį gieda per 10 vai. mi
šias. Gavėnios metu prieš mišias 
pagieda “Graudžius Verksmus”, 
kurie daugelyje lietuviškų para- 

se renginiuose.
5kadįyertin^me 
bfcvišlrij dainų ir giesmių puose- 
&ojų titibą savo gausiu atsi
lankymu. Po koncerto vaišėš ir 
šokiai. Z

Vyskupas P. Baltakis, OFM, 
gegužės 4, sekmadienį, lanky
sis šv. Kazimiero parapijoj,' au
kos mišias ir suteiks Sutvirti
nimo sakramentą; Po religinių 
apeigų bus gera proga surikti 
laisvojo pasaulio lietuviams pa
skirtą vyskupą dalyvaujant jo 
pagerbime Maironio Parko sa
lėje bendraujant su juo ir išgirs
ti apie jo plačią pastoracinę 
veiklą.

Maironio Parke kovo 24 
įvyko Worcesterio lietuvių or
ganizacijų tarybos posėdis. Ati
darė ir vadovavo tarybos pirm. 
P. Molis. Trumpai padėkojo, 
kad gražiai pavyko Vasario 16- 
tos minėjimas. Iždininkas A. 
Glodas pranešė, kad per minė
jimą buvo surinkta Lietuvių 
Bendruomenei 1709 doi., Vlikui 
1322 dol., Altui 757 dol.

Lietuvių radijo valandos 
“Aušra” iždininkas A. Miner in
formavo apie radijo valandos fi
nansinį stovį. Jo pranešimą pa
pildė programos “Aušra” vedė
jas inž. E. Meilus, Jr., primin
damas, kad yra daug sunkumų 
su radijo programa, ypatingai 
trūksta lėšų. Jam atrodo, kad lie
tuviai šia programa dabar ma
žiau interesuojasi, negu buvo 
anksčiau. Nuo šių metų pradžios 
programa transliuojama tik vie
ną kartą savaitėje — penkta
dieniais 8-9 vai. vakaro.

J. Miliauskienė iškėlė klausi
mą apie vysk. P. Baltakio suti
kimą. Vyskupas į Šv. Kazimiero 
parapiją atvyks gegužės 4 ir su
teiks Sutvirtinimo sakramentą.

dos bažnyčioje vyk^apglų kal
ba, net mūsų parapijos vyrų 
choras nepriimamas giedoti, at
vyks angliškas choras. Tai buvo 
didelė staigmena kaikuriems po
sėdžio dalyviams — toks vysku
po sutikimas lietuvių parapijo
je irto vyskupo, kuris mums lais
vame pasauly gyvenantiems lie
tuviams paskirtas.

Dabartinės valdybos kadenci
ja baigėsi. Organizacijų atsto
vams prašant kad dabartinė val
dyba pasiliktų ir toliau dirbti 
— šį sutiko. Pirmininkas P. Mo
lis, sekretorė T. Adomavičienė, 
iždininkas A. Glodas. Valdybos
nariai — O. Keršytė ir A. Klimas.

J.M.

KAI VILNIAUS 
LIEPOS KVEPIA
—. PAULIUS JURKUS —

BOKŠTAS
4

Šūkavo gatvės, mėtė skrybė
les į viršų, šoko aikštėse, įgriu
vę į smuklę, skambino taurė
mis ir vėl klegėjo lauke, žiū
rėdami į bokštą. Žvilga lyg 
būtų žarijų pripiltas. Stiklinis, 
debesyse prasmigęs. Ir už jų 
žvilga, aukštai, aukštai. . .

Tė jo šviesą mato visi marių/ 
laivai, keleiviai, kurie plukasi 
naktį nežinomais keliais. Visi 
tuoj žinos, iš kur ta šviesa. Iš 
Vilniaus. Lux ex Vilna!

Tai bokštas!

Tą vakarą tik miesto val
džius sėdėjo susmukęs savo 
krėsle. Tai laikų baisybė — švie
sa pati lenda į vidų, ir nėra prie
blandos, kur galėtum pailsėti ir 
pagalvoti. Liepė uždaryti langi
nes, užtraukti sunkias užuolai
das. Liepė uždegti žvakes. Žva
kės naudingos — leidžia gyven
ti ir prieblandom ir sūtemom. 
Iš karto namai kiti — minkšti, 
draugiški.

Liepė kūrenti ir židinius. Te
gu spraksi malkos, tegu šaudo 

žarijos ir šildo tavo veidą ir ša
lia gulintį šunį.

Bokštas! Niekam nereikalin
gas bokštas! Kvailysčių bokštas! 
Niekam nereikalingas bokštas, 
ir jo šviesa ir šiluma!

Jie buvo tik penktam aukšte, 
ir ką matė! O kas aukščiau?! 
Gal ten įkopęs gali skaityti vi
sų mintis?! Ne, nereikalingas 
toks bokštas!

Greitai miestas sužinojo, kas 
yra tame bokšte. Išmintingas 
valdovas susitiko su tokia maši- 
šina, kuri viską mato. Ir to jam 
užteko. Grįžo į žemę, palikęs 
aukštybes nepaliestas.

Ir kas aukščiau?
Kitos mašinos?
Bet kokias?
Gal yra ten toks veidrodis, 

kuris rodo visų likimą? Gal yra 
tokia mašina, kuria gali skraidy
ti lyg, paukštis. Gal ten jau yra 
sukrautos knygos, kurias para
šys ateinantieji šimtmečiai? . ..

Ir kam to reikia? Mokame ir 
be sparnų keliauti, kojos ir ark
liai nuneša visur. Skalų ir žva

kių pilna visur. Knygom čia 
sienas nukrauna, o jų nereikia, 
su draugu geri arbatą.

-o-
Tą patį vakarą, kai bokštas 

pirmą kartą švietė ir šildė, kai 
žmonės gatvėse šoko, vienas iš 
karaliaus palydos pasakė apie 
visaregiantį žiūroną. Ir žmonės 
nejučia pasitaisė apsiaustus, 
tvarkingiau suveržė diržo sagtis. 
Ir iš smuklės anksčiau išėjo, 
nes — mato. Ir namuose reikėjo 
tvarkingai padėti drabužius, su 
žmona mandagiai kalbėti — nes 
mato.

Žiūri miestas, kas prie bokš
to jau sfovi karaliaus sargai. 
Neįeisi be jų. O bokšte prie to 
stebuklingo vamzdžio sėdi val
dovo patikėtiniai. Jie viską mato, 
viską žino, surašo į knygas. Štai 
kad nori, prieš valdovą stovi lyg 
nuogas!

Bet tai truko neilgai. Karaliaus 
rūmuose pasirodė jėzuitas. Nusi
lenkė valdovui ir žodį palenkė. 
Ar tai valdovo rūpestis iš bokš
to sekti žmones, surašyti jų nuo
dėmes? Tai vienuolių darbas 
parodyti jų ydas ir iš jų iš
vesti žmogų, kad jis atsistotų 
prieš altorių lyg gražiausias jur
ginas.

Tikrai, tai vienuolių darbas!
Pasikeitė prie bokšto sargy

bos. Pasikeitė ir knygos. Dabar 
mieste trenkė pamokslai — jūs 
tokie ir tokie! Ir vienuoliai pa
mokslininkai suminėjo tiek daug 
žmonių ydų ir nuodėmių, ir taip 
šaukė, kad žmonės klupo, net 

kakta daužė bažnyčių grindis, 
pažadėjo užsivilkti ašutines, 
kad jie tik būtų toliau nuo tų 
baisių nedorybių.

Tie, kurie buvo daug keliavę 
ir daug matę, tuoj reikalą su
prato, paritino pinigą vienuoliui 
ir už tai gavo žodžius:

— Ne jum tai taikiau.
Bet tai tik valandėlei leido 

atsikvėpti. Paskui ir vėl tas bokš
tas, ta knyga su jų darbais, 
tas baisus prakeikimas! Ir 
pamokslai! Tas balso padrebi- 
nimas!

Kartą visas tas griausmas 
nutilo. Staiga Ir niekas nega
lėjo suprasti, kodėl? Argi pasi
baigė žmonių ydingos dienos? 
Ne!

Atsitiko gi taip, kad tie, kurie 
ten bokšte budėjo ir sekė žmo
nes, netyčia pažiūrėjo į vienuo
lynus. Tikėjo, kad už tų storų 
sienų sueina žmonės, prisipildę 
maldų ir gėrio, tiesiog kaip pa
veikslėliai, kuriuos dedi į brevi
jorių. Bet, pasirodo, ir jie — 
žmonės! Ydingi, silpni žmonės!

Vienuolis tada nuleido žiūro
ną ir pasakė valdovui: kam visa 
tai? Visi mes žmonės kaip buvo
me senais laikais.

Nereikia Židrono!
Tą vakarą vienuoliai ir kara

liaus patikėtiniai užkopė į bokš
tą ir kūjais sudaužė žiūroną, 
sukapojo kardais! Šiukšles su
šlavė, supylė į maišą ir paskan
dino Neryje.

Miestas tą naktį dainavo gat
vėse ir šoko. Ir miesto valdžius 

išgėrė taurelę ir pasakė: dabar 
leisimės žemiau, į kitą bokšto 
kambarį. Gelbėsim žvakes ir 
malkas.

Štai prie miesto valdybos ir 
stovi vežimas su malkom. Pikti 
žodžiai kerta:

— Visą gyvenimą vežiojom 
malkas, o dabar jų nereikia. Į 
ką tai panašu? Iš ko mes gyven
sim?

Atsiliepė ir žvakių dirbėjai:
— Vaškas lyg girnų akmenys 

prie mūsų durų sukrautas, ir 
niekam jo ^nereikia. Kur mūsų 
žvakės, kur mūsų žiburiai?!

Gerai nusiskuto, išsipustė val
džius ir nuėjo pas karalių. Taigi, 
bokštas, tai bokštas, o žmonės? 
Juk seniau kur kas buvo geriau, 
kai ateidavo prieblandos į mies
tą, kai paskui tarnai uždegdavo 
žvakes. Dega, kvepia, smilksta, 
ir tu manai, kad kažkas gyvo čia 
gyvena su tavim.

Kiek malkų suvežta! Krantai 
prie Neries apkrauti! Karalius 
gilėtų pastatyti bent kelias nau
jas pilis!

Ir kas iš to!
Tą patį vakarą miesto valdžius 

su sargybom buvo anam bokšte 
ir sudaužė indą, kur buvo užda
rytas saulės spindulys. Omai 
švystelėjo mieste, ir paskui su
grįžo senai pasiilgtos prieblan
dos ir tamsa, nes spindulys iš
skrido į saulę.

Dabar bokštas kaip ir nerei
kalingas. Tie skaičiai, tos linijos, 
svarstyklės, matuoklės. Kam čia 
svarbu, kaip toli mėnulis, ana 

vakarinė žvaigždė, kiek sveria jų 
katedros varpas? Tai niekam ne
svarbu! Kur kas svarbiau bran
gūs porceliano indai, kristalo 
taurės, tie siuviniai viršum 
minkštų kėdžių.

Valdžius šypsojosi prisimer
kęs. Keli vyrai, užsimetę dide
lius kūjus, nuėjo į bokštą ir vi
sus aukštus, kurie buvo žemiau 
spindulio, paliko tuščius. Kad 
niekas neįeitų, užkalė duris sto
rom lentom, užvertė'rąstais. Te
gu stovi anapus jų miesto, ana
pus jų gyvenimo.

Dabar valdžius patenkintas 
smuko į savo kėdę. Miestas vėl 
gyvas — bilda malkų vežimai, 
žvakių liejyklose vėl kvepia karš
tas vaškas. Naujos žvakės užsi
degė visur. Kaip jauku namuose
— čia Šviesu, čia šešėlių pilna, 
o čia — tamsu. Ką nori, tą pa
sirenki. Nereikia tau būti nu- 
latinėje šviesoje. Ir kaip jie ga
lėjo pakęsti tuos baisius laikus
— tą bokšto grėsmę!

Gyvenimas pasidarė savas vi
siem. Ir ožkos ganėsi už vartų, 
ir smuklėje sėdėjo ištiesę kojas ir 
kalbėjo, kas nutiko šiandien, 
kas uŽėigoje pasigėrė, ką apiplė
šė' valkatos vagys, kas kokią 
rnėrginą pasigavo. Na, ar ne 
kvaila buvo, kad tas bokštas 
švietė, Šildė juos. Pagaliau, vy
rai, garbingi vilniečiai, kam rei
kalingas tas bokštas — miesto 
pabaisa?! Kažkoks idiotas pa
statė, o mes idiotai žiūrime!

t

(Bus daugiau)

i
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PUTNAM, CONN
Arkiv. Matulaičio prisiminimas

Sausio 25 Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyno seselės su
kvietė būrį Naujosios Anglijos 
valstijose gyvenančių lietuviij 
susikaupimui sąmoningo tikėji
mo metų proga, paminėti arkiv. 
Jurgio Matulaičio mirties su
kaktį.

Susikaupimą pradėjo seselė 
Ignė paaiškinimu apie šio susi
kaupimo pobūdį, kuris yra są
moningo tikėjimo kėlimas, pasi
ruošiant 1987 m. įvykstančiam 
Lietuvos krikšto 600 metų mi
nėjimui, o taip pat paminėti 
mirties sukaktį, kaip kas metai, 
Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matu
laičio. Be to, maldomis reikia 
prašyti Aukščiausiąjį, kad ark. 
J. Matulaitis greitai būtų pa
skelbtas šventuoju. Tuoj pat

visi sugiedojo “Tavo kviečiami 
atėjom” ir sukalbėjo “Tėve 
mūsų”.

Prel. V. Balčiūno paskaita 
buvo apie Lietuvos krikštų. Jis 
daugiausiai perdavė mintis prof. 
kun. P. Rabikausko iš paskaitos, 
skaitytos Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos suvažiavime, vyku
siame praėjusių metų pokalėdi- 
niu metu Los Angeles. Paskai
ta nušviečia Lietuvos apkrikš
tijimo istoriją ir reikšmę lietu
vių tautai. Paskaitos tekstas pa
sirodys “Aiduose”.

Dr. G. Masaitis skaitė įdomią 
paskaitą “Sąmoningo tikėjimo 
metai”. Iškelta, kad sąmoningas 
tikėjimas apsaugo žmogų nuo 
žlugimo, kai jis pergyvena įvai
rius gyvenimo sunkumus, smū
gius ir nelaimes. Tokį tikėjimą 
išugdė lietuvių tauta, dėl to ji 
atspari tiek tikėjimo praradi
mui, tiek nutautimui. Reikia ug-
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Valley, PA; Lewis ir Mildred Beck, 
Myrtle Beach, SC; Richard Boylan, 
Devon, PA; Ernest Darian, Ambler, 
PA Dr- James Gaiser ir Carol Stoker, 
Uniondale, PA V. B. Majauskai ir I. 
Vaitkus, Westmbnt, IL; Putinas ir 
Aniliora Mašalaičiai, Wayne, PA, 
Alfred ir Donna McClymont, Wayne, 
PA; F. E. Mygatt, UI, Wihnington, 
DE; O. ir K. Pliuškamai, Huntingdon 
Valley, PA. Po 35 dol.: Rimvydas ir 
Dalia Jakai, Nomstown, PA; Natalie 
Kowalchuk, Philadelphia, PA; Ed. 
Mitten, Rosemont, PA. Po 25 dol.: 
Feliksas Andriūnaa, Wyncote, PA; 
Robert Crouse, Proppect Park, PA; 
Algis ir Julia Dantai, Jenkintovvn, 
PA Gediminas ir Darija Dragūnai, 
Philadelphia, PA John Easton, Jr., 
Ambler, PA; Algimantas ir Teresė 
Gečiai, Philadelphia, PA Algimantas 
ir Virginija Gureckai, Oxon Hill, MD; 
M. D. Kowalchuk, Miami Beach, FL; 
Anthony Novasaitis, Jr., Phila
delphia, PA; Rimantas ir Jūratė Stir- 
biai, Philadelphia, PA. Po 20 dol.: 
Vytas <r Danutė Bartašiai, Mt. 
Laurel, NJ; Alexander ir Joann Dan- 
ta, Philadelphia, PA Antanas Gailiu- 
šis, Philadelphia, PA; R. Gavaliai, 
Valley Forge, PA Kazys ir Kunigun
da Gudėnai, Medford Lakęs, NJ; Ed- 
ward Hewitt, Sharon Hill, PA Snie
guolė Jurškytė, Philadelphia, PA; 
Antanas ir Roma Krusinskai, 
Churchville, PA V. ir P. Maka- 
rauskai, Philadelphia, PA John ir 
Candice Stiklioriai, Wallingford, PA; 
Jonas ir Taiga Stiklioriai, Philadel
phia, PA; Gediminas ir Danutė 
Surdėnai, Blackwood, NY; Vytautas 
ir Bronė Volertai, Delran, NJ. Po 15 
dol.: Jonas Morkūnas, Philadelphia, 
PA. Po 10 dol.: B. ir A. Jacono, 
Philadelphia, PA; Kathleen 
Gillespie, Philadelphia, PA Mary 
Ann Lepera, Plymouth Meeting, PA 
Annie Morgalis. Minersville, PA E. 
ir D. Radžiai, Blue Bell, PA; R. ir A 
Tautkai, Mt. Laurel. NJ; B. 
Vaskaitis, Philadelphia, PA. Po 5 dol. 
John Zerr mokslo draugai aukojo: 
Harrison Butler, Michael Cataldo, 
Daniel Dreisbach, Joanne Gaeve, 
John Gilbert, Troy Grandei, Robert 
Gundlach, Fred Heyman, Abby 
Horowitz, Ri *d Hutchison, David 
Jaskoviak, Ec urd Jefferson, Holly 
Keltis, David Kennedy, Richard Mac- 
Donald, Darlene Marųuette, Susan 
McClusky, Megan McCrea, Maureen 
McGreevey, Lawrence Narcisi, Niek 
Poduslenko, Peter Schankowitz, 
Susan Sellers, Sharon Sulieta, Tito 
Vargas, Joeeph Weismuth, Robin 
Zaremaki.

500 doL Alfonsas ir Valė Jezuke- 
vičiai, Worcester, MA

300 doL Detroito Lietuvių Kultū
ros klubas, per Stefaniją Kaunetiene 
(ii viso 400 dol ).

350 dol. Aida Maurukas Gerbec, 
Columbus, OH.

300 doL Justinas Litukus, St. 
Petersburg Beach, FL (ii viso 550 
dol.)

100 doL Stasė Gofensienė, Brock 
ton, MA a-a- Grinavsga šeimos

atminimui — Joseph Grinerich, 
Mahanoy City, PA; Knights of 
Lithuania, Council 50, per Anne 
Meskins; Knights of Lithuania, 
Council 61, per Joseph Balutis; 
Knights of Lithuania, Council 86, per 
William Mikelionis; Knights of 
Lithuania, Council 140, per John 
Branolt; Helen Lazarus, Baltimore, 
MD; kun. John E. Rekteraitis, New 
Britam, CT; Vacys ir Ona Rociūnai, 
Independence, OH.

75 dol. Kostas ir Jadvyga Dočkai, 
Cicero, IL.

50 doL Petras ir Natalija Sieliniai, 
Cleveland, OH (iš viso 90 doL>; Petras 
ir Jadvyga Gruodžiai, Chicago, IL (iš 
viso 100 dol.); Juozas Jakštas, 
Lakewood, OH (iš viso 1,015 dol.); dr. 
Antanas Juzaitis, Plymouth Meeting, 
PA; Knights of Lithuania, Council 3, 
per Margaret Petronis; Knights of 
Lithuania, Council 26, per Theodore 
Pinkus; Jerry Nauyokas, Pittsburghl 
PA; Frank ir Irene Petrauską;,, 
Syracuce, N Y; Agota Šuopienė, 
Chicago, IL (iš viso 75 dol.).

30 doL a.a. Kazimiero Sabalio at
minimui — Alfonsas ir Ona Kindu
riai, Gulfport, FL (iš viso 1,030 dol.).

25 doL Saulius ir Daina Čyvai, 
Salem, MA (iš viso 80 dol.); Lithua
nian Craftsmen Club, Chicago, IL — 
per Stanley Strokas.

20 dol. Knights of Lithuania, 
Council 96, per Frances Petkus; a.a. 
Kazimiero Sabalio atminimui - Ona 
Rinkienė, St. Petersburg, FL (iš viso 
170 dol.); kun. Jonas Velutis, 
Chicago, IL (iš viso 120 dol.).

10 dol. Joseph ir Helen Balutis, 
Ridgefleld Park, NJ; Povilas ir Ona 
Banioniai, Cleveland, 0H; Vytautas 
Gružas, N. Haledon, NJ; Knights of 
Lithuania, Council 72, per Irene 
Grikenis; Knights of Lithuania, 
Council 109, per Mary Rusas Kober; 
Petras Milašius, Cleveland, 0H (iš 
viso 2,010 dol.); Ona Preikštienė, 
Riveredge, NJ; a.a. Zigmo Rudaičio 
atminimui — Marcelis Rudaitis, 
Miami Beach, FL; Albertas ir Irena 
Sušinskai, Cleveland, 0H (iš viso 60 
dol.).

5 doL Vincas ir Liuda Apaniai, 
Cleveland, OH; Sophie Carlyle, New 
Kensington, PA; Kazys ir Leokadija 
Gaižučiai, Cleveland, 0H; Algis ir 
Irena Gedriai, Richmond Heights, 
OH; Juozas ir Marija Mikoniai, Rich- 
mond Heights, OH (iš 1,005 dol.).

Aukų vasario * mėnesį surinko:

JAV LB Ck .o apylinkė, per Oną 
Vencloviė’" i5 dol. (iš viso 775 dol.), 
JAV Ir Cleveland apylinkė, per 
Vincą večį 200 dol. (iš viso 784 dol.); 
JAV LB Philadelphia apylinkė 1,735 
dol. (iš viso 2,825 dol.).

PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos ka
tedros rėmėjams. Lėšų telkimo vąjus 
sėkmingai vyksta ir kviečiame visus 
prisidėti prie Lituanistikos katedros 
steigimo. 1986 m. vasario mėnesio 28 
d. Lit. katedros ižde buvo 
3484,750.42. Dar reikia surinkti 
3115,249.58. Čekius prašome rašyti 
ir siųsti: Utuamistikoa katedra ar
ba Uthuanian Worid Conunonity 
Foundation, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60638.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nųolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

elyti žmonėse sąmoningą tikėji
mą, nes tai įgalins žmogų pri
imti gyvenimo džiaugsmus ir 
smūgius, net mirtį.

Po kiekvienos paskaitos buvo 
trumpos dalyvių diskusijos.'

Vidurdienio pietus dalyviai 
valgė didžiajame vienuolyno 
valgomajame, o po trumpos per
traukos vėl susirinko salėje po 
koplyčia tęsti dienos programos. 
Po įžanginio seselės Onutės žo
džio, kun. R. Krasauskas skai
tė paskaitą “Arkiv. Jurgis Matu
laitis — jo įnašas į mūsų Baž
nyčią”. Paskaitoje išryškinta ar
kiv. Matulaičio gyvenimo kelias 
ir jo atlikti žymesnieji darbai. 
Matulaitis buvo vienas religin
gos lietuvių tautos Švyturių. Kiti 
ypač paminėtini švyturiai buvo: 
šv. Kazimieras, vysk. Giedraitis, 
vysk. Valančius ir keletas kitų, 
o dabartiniu metu Lietuvoje 
persekiojami už tikėjimą. Matu
laičio darbu įkurta Lietuvos 
bažnytinė provincija. Jis atgaivi
no marijonų vienuoliją, jo nuro
dymu įsteigta moterų vienuoli
ja. Abi institucijos yra mūsų 
tautos pasididžiavimas ir lietu
vybės tvirtovės.

Po to vyko visuotinis pasiruo
šimas išpažinčiai.. Išpažinčių 
klausė 5 kunigai. Nedelsiant bu
vo aukojamos mišios, vadovau
jant kun. V. Cukurui ir konce- 
lebruojant dar 5 kunigams. Kun. 
Cukuras pamoksle paminėjo, 
kad krikščionybės įvedimas Lie
tuvoje gan greit pradėjo nešti 
vaisius, nes jau po 70 metų 
tauta sulaukė šv. Kazimiero, vė
liau kai kurių nusipelniusių 
tikėjimui ir tautai asmenų, o 
dabartiniu laikų daugybės kan
kinių ir, neabejotinai, šventųjų, 
nors jie gal niekad nebus viešai 
šventaisiais paskelbti. Tai vis 
sąmoningo tikėjimo vaisiai.

Taip baigta susikaupimo 
diena. Ačiū seselėms, besirūpi
nančiomis ne tik lietuvių kul
tūros kėlimu, bet ir visų religi
niu sustiprinimu.

J. Kr.

— Kun. Edis Putrimas, studi
juojąs Romoje, baigė ketvertų 
metų teologijos kursą ir išvyko 
V. Vokietijon, kur gavėnios me
tu vadovavo rekolekcijom lie
tuvių gyvenvietėse. Iki birželio 
pabaigos kapelionaus Vasario 16
gimnazijoje. Po vasaros atostogų 
grįš Romon tęsti studijų.

EUG. KRIAUČELIŪNO 
PREMIJA

Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premijai paskirti 
komisija posėdžiavo kovo 11 
Jaunimo Centre. Posėdyje daly
vavo PLB švietimo ir tautinio 
auklėjimo reikalų vicepirminin
kė Birutė Jasaitienė, PLJS atsto
vė Ofelija Baršketytė, JAV LJS 
atstovė Kristina Likanderytė, 
Kriaučeliūnų šeimos atstovės 
Jolita Kriaučeliūnaitė ir Irena 
Kriaučeliūnienė. Posėdžiui 
pirmininkavo Irena Kriaučeiiū- 
nienė, sekretoriavo Birutė Jasai
tienė.

1986 metais skiriama 8-ta (pi
nigais 9-ta) premija. Komisija 
premiją vieningai paskyrė Al
giui Vincui Kuliukui, gyvenan- 
čiamLondone. Anglijoje. Algiui 
paskirta premija atsižvelgiant į 
jo darbą, atliekamą Anglijos lie
tuvių jaunimo tarpe, už jo darbą 
ir sugebėjimus organizuojant 
praeitą vasarą įvykusią Pabaltie- 
čių laisvės ir taikos kelionę 
Baltijos jūra, už ypatingus su
gebėjimus, užmezgant ryšius su 
užsienio korespondentais.

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijas yra gavę:

Viktoras Nakas, Washington, 
DC.,

Gabija Juozapavičiūtė, To
ronto, Kanada,

Joana Kuraitė, Hamilton, Ka
nada, ,

Rimantas ir Jūratė Stir- 
biai, Philadelphia, Pa.,

Vidas Puodžiūnas, Londonas, 
Anglija,

Gintė Damušytė, New York, 
N.Y.,

Violeta Abarifltė, Detroit, 
Mich.,

Linas Kojelis, Washington, 
D.C. C

Birutė Jasaitiene

VALDŽIOS FINANSINE PARAMA 
PABALTIEČIŲ KULTŪRAI REMTI

Baltų studijų draugija (AABS) 
apjungia išeivijoje atsiradusius 
lietuvių, latvių ir estų darbuo
tojus humanitarinių ir visuome
ninių studijų baruose, ar tai jie 
būtų akademikai, ar rašytojai, 
ar šiaip žmonės, besirūpiną 
savųjų tautų, o ir viso Pabaltijo, 
kultūra ir ateitim. Įsisteigus 
1968-tais metais, ši draugija jau 
žymiai praturtino Pabaltijo tau
tų kultūros ir istorijos tyrinėji
mų lobyną ir plačiai išgarsino 
mūsų vardą ir mūsų laisvės ilge
sį tarptautiniame akademiniame 
ir politiniame pasaulyje.

Vienas iš reikšmingiausių įvy
kių AABS gyvenime 1985 metais, 
didelis laimėjimas, žymiai pakė
lęs draugijos prestižą JAV vy
riausybės akyse ir sukėlęs, daug 
vilčių pagerinti mūsų finansinį 
stovį, buvo Federalinio humani
tarinių mokslų paramos fondo 
(NEH — National Endowment 
for the Humanities) suteikta 
50,000 dolerių stipendija AABS 
veiklai išvystyti. Kasmet į NEH 
ateina šimtai prašymų iš įvai
riausių organizacijų bei univer
sitetų, ir štai, 1985 metais mū
soji buvo viena iš 41 atrinktų, 
geriausiai save užsirekomenda
vusių grupių šiai paramai gauti.

Oficialiame NEH pranešime 
sakoma, kad atipendija paskirta 
su tikslu: “paskatinti mokslinių 
tyrinėjimų priemonių išvysty
mą Baltų studijoms, paremti ir 
paskatinti mokslo studijų paruo
šimą ir prisidėti prie AABS ad
ministracinės sistemos patobu
linimo.”

Vienas iš ypatingų šios stipen
dijos aspektų yra tai, kad ji 
suteikia didelę ir džiuginančią 
progą platiems visuomenės 
sluoksniams konkrečiai prisidėti 
prie AABS darbo — iš tiesų, net 
užtikrinti, kad skiriamoji 50,000 
dolerių suma bus ir faktiškai 
pervesta į mūsų draugijos iždą. 
Mat šioji NEH stipendija pri
klauso prie taip vadinamųjų 
“iššūkio” stipendijų (“cahllenge 
grants”), kur reikia, kad paramą 
gaunanti organizacija ir bend
ruomenė per tris metus (iki 1989- 
tųjų) pati surinktų trigubai di
desnę sumą, negu NEH skirtoji,

taip, kad iš viso gautųsi 200,000 
dolerių fondas.

štai, kaip dabartinis NEH 
vedėjas John Agiesto paaiškina 
šį principą: “Mes čia, NEH, 
džiaugiamės galėdami suteikti 
paramą, kuri paskatins ir kitus 
tapti dalininkais, partneriais 
tiek ir finansinio šių organiza
cijų gerbūvio, tiek ir jų pasiry
žime siekti pranašių, aukštų stan
dartų humanitarinėse studijo
se:”

Reiškia, principas toks, kad 
NEH pasėja sėklą, su pasitikėji
mu, kad ne tarp akmenų ir ne į 
dulkes šalia kelio, o į gerą, 
derlių nešančią žemę, kuria ir 
esame mes, susipratę, sąmoningi 
lietuviai, mylintys savo kraštą 
ir jo kultūrą, gerbiantys ir savo 
kaimynus latvius ir estus, su ku
riais teks gi, jei iš viso laisvės 
dar galima tikėtis, kartu, iš 
vieno dirbti ir gyventi.

Svarbiausia tai, kad su užtik
rinta finansine ateitim turėsime 
jau dabar plačiai pripažintą ir 
ateity be jokios laiko ribos išlie
kančią mokslinę ir kultūrinę or
ganizaciją, kuri nebepriklausys 
nuo niekeno malonės ir galės 
tikrai skelbti savo laisvą žodį 
laisvame pasaulyje, kurio aidai 
neišvengiamai pasieks ir tėvynės 
žemę.

Mūsų kaimynai pabaltiečiai 
jau dabar rodo gražų pavyzdį ši
to būtino solidarumo: vienas lat
vis verslininkas baltų fondui 
jau paaukojo 20,000 dolerių, su
darydamas gerą pradžią visam 
šiam reikalui. Patys AABS valdy
bos nariai, tikėdami, kad veiks
mas gražiau kalba už žodį, per 
vieno vakaro posėdį iš savo 
asmeniškų lėšų sudėjo 7000 do
lerių. Norisi atvirai pasakyti, 
kad kiekvienas šitaip įneštas 
centas mums tą vakarą buvo ne- 
lyg paliudijimas, kad pasitikime 
savo tautomis, jų žmonėmis, ži
nome, kad jie supras mūsų visų 
reikalo svarbą ir prisidės prie jo 
kiek kas išgali.

Reikėtų čia dar pridurti, kad 
ir ne pabaltiečiai mūsų reikalais 
besidomį mokslininkai, AABS 
valdybos nariai, lygiai su visais 
įdėjo ir savo įnašą bendram rei

kalui. Norėtųsi iš tiesų tikėti ir 
pasikliauti savaisiais, kada ir 
svetimį į mūsų reikalą tiki.

Kviečiame visus prisidėti prie 
šio bendro reikalo, lygiai kaip 
prisidėtom ir įsteigėm Litua
nistikos katedrą* nes abu daly
kai turi lygiai tiek pat reikšmės 
mūsų kultūros, taigi, iš esmės 
paėmus ir mūsų tautos ateičiai. 
Prašome į talką!

aaS.

PHILADELPHIA, PA.
Vyrai dainuoja

Philadelphijos vyrų Dainos 
vienetas balandžio 26 atliks 
programą New Britain, Conn. 
Kviečia skautai vyčiai.

Šiam vyrų Dainos vienetui 
vadovauja Vytas Maciūnas. 
Akomponuoja Nelė Kaulinytė.

Vienetas savo repertuare turi 
arti 30 dainų. Tai liaudies ir 
lietuvių kompozitorių sukur
tos dainos, taip pat estradinės 
ir pora ištraukų iš klasikinių 
operų.

Vienete dainuoja Raimundas 
Pūkis, Virgus Volertas, Vidman
tas Rukšys, Antanas Krušins- 
kas, Algis Pūras, Bronius 
Krokys, Vytautas Volertas Jr., 
Algis Šalčiūnas.

Tie patys, dailininkai gegužės 
3 atliks dainų programą Phila
delphijos Lietuvių Namuose, Al- 
legheny Avenue.

Philadelphijos koncerto pra
džia 7 vai. vak. Po programos 
gėrimų ir valgių bufetai, puiki 
šokių muzika. Visi lietuviai ir jų 
draugai kviečiami atsilankyti į šį 
pavasario koncertą.

A.D.

— “Vaidilutės” teatro vaidini
mas vyks gegužės 18 Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje.

— Parduodami keli pašto 
ženklai kolekcionieriams: iš 1880 
metų 1 cento, 6 centų ir 52 cen
tų. Kreiptis adresu: Pranas Pu
renąs, Route 2, Lyndon, KS 
66451.

V .S.S. Ilgūnas, Dainavos skautų ir skaučių vietininkas kviečia Tėv. Justiną Vaškį, OFM. 
atidaryti Rochesterio skautų Kaziuko mugę. Tėv. J. Vaškys įdėjo daug triūso praneš 
konams perimant “Aidus” ir “Darbininką”. Nuotr. V. Bacevičiaus

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1986
IŠ neK yorko

Gegužės 12-18 
Birželio 2-17 
Birželio 15-24 
Birželio 30-16 
Liepos 12-25 
Liepos 14-30

o

Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje W ir Maskvoje 1
Maskvoje 3, Vilniuje 5, Leningrade 3 ir Helsinki 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5. Maskvoje 1
ir Helsinki 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 10. Maskvoje 1

Rugpjūčio 10-26
Rugpjūčio 18
Rugpjūčio 25-10 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 2 ir Helsinki 1

Rugsėjo 21-S7
Spalio 5-21
Spalio 13-27

Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje i, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 2

1.650.00 
1.750.00 
1.500.00 
1,750.00 
1,625.00

1,750.00
1.830.00
1,750.00
1.750.00
1.510.00
1,430.00
1,550.00

4 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 mėnes).

Nuperkama 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. Weatern Avė., Chicago, III. 60643.
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SPORTO VADOVU KURSAI
ŠALFASS-ga pergyvena tas 

pačias problemas, kaip lietuviš
koji bendruomenė ir kitos orga
nizacijos. Trūksta dirbančiųjų 
ir vadovų, ypač kai vyresnieji 
traukiasi j ramesnį gyvenimą. 
Tikslu paruošti jaunus vadovus, 
kurie pratęstų sporto sąjungos 
veiklą^, birželio 21-28 (savaitę 
anksčiau negu buvo skelbta) N. 
VVasagoje prie Gorgian Bay, Ka
nadoje, rengiama vienos savaitės 
stovyklą. Tai sporto vadovų kur
sai. Sąjunga šiuo metu turi 25 
klubus, prie kurių priklauso per 
1000 lietuviškojo jaunimo ir vy
resniųjų.

Norima, kad kiekvienas klubas 
atsiųstų vieną ar du sportinin
kus į minėtus kursus. Visa pro
grama vyks lietuvių kalboje. Pa
skaitas skaitys patyrę ir ilgame
čiai sporto darbuotojai, šalia to 
bus seminarai ir praktikos 
darbai. Kursantai bus supažin
dinami su ŠALFASS-gos teisine 
ir administracine struktūra, kaip 
veikia sporto klubai, apy gardos 
ir centro valdyba.

Tolimesnis kursų objektas 
būtų trenerių ir įvairių sporto 
šakų vadovų parinkimas, treni
ruotės, žaidimas, uniformos, lie
tuviškoji reprezentacija, pri
klausymas prie įvairių vietinių 
sporto lygų. Taip pat bus aiš
kinama apie metines sąjungos 
žaidynes, įvairius turnyrus, 
draugiškas rungtynes su kitais 
klubais ir patalpų gavimą treni
ruotėms.

Centro valdyba apmoka kursų 
ruošos išlaidas: patalpos ir mais
tas nemokamai, tik registraci
jos mokestis vienam asmeniui 
yra $25.00. Mes kreipiamės į

klubų, apygardų vadovus, spor
tininkus ir plačiąją visuomenę 
bei sportininkų tėvus: ateikite 
mums į talką ir siųskite jau
nuolius į stovyklą. Registracijos 
laikas baigiasi balandžio 15. 
Stovyklon priimami 18 m. ir vy
resni sportininkai. Smulkesnės 
informacijos bus suteiktos gavus 
preliminarinės registracijos la
pus, kurie buvo išsiuntinėti 
sporto klubų vadovams.

Yra tvirtas noras, kad sporti
ninkas, baigęs šiuos kursus, tu
rėtų sveiką nuovoką ir sampra
tą, kaip darbas klube vyksta, 
kaip klubui vadovauti, rinkti, 
pritraukti naujus narius ir pan.

Siaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga

— Kanadoje Lietuvos krikš
čionybės jubiliejus bus šven
čiamas 1987 spalio mėn. Toron
te. Šventei rengti komitetą su
daro: pirm. V. Bireta, vicepirm. 
tėvas A. Simanavičius, OFM, 
kun. J. S taškus, ev. kun. P. Dilys, 
sekr. J. Andrulis ir B. Čepaitie
nė, ižd. V. Taseckas ir nariai: 
dr. J. Sungaila, kun. dr. P. Gai
da, tėvas J. Liauba, OFM, V. 
Turūta, V. Bačėnas, sės. M. Ba
reikaitė, dr. J. Čuplinskienė, dr. 
O. Guštainienė, J. Krištolaitis.

BALTIMORĖS ŽINIOS
— Klebonas kun. A. Dranginis 

su velykiniais sveikinimais iš
siuntinėjo didžiosios Savaitės 
pamaldų tvarkaraštį ir raginimą 
atlikti išpažintį ir priimti komu
niją. Aprašyta ir parapijos to
limesnė veikla.

— Lietuvių Namuose veikian
tis knygynas turi daug įdomių 
ir vertingų knygų lietuviškom 
temom ir apie Lietuvą. Muzie
juje yra sutelkta gražių lietuviš
kų eksponatų.

— Lietuvių 154 Posto vetera
nai kovo 16 turėjo jautienos 
kepsnių balių, kuris gražiai 
pavyko.

— Seselė Salezius, kazimie- 
riečių seserų generolės padėjė
ja, vizitavo prie Sv. Alfonso lie
tuvių parapijos dirbančias se
seles.

— Albina Kvedarienė, veikli 
mūsų kolonijos gyventoja, po 
sunkios ligos mirė vasario 28. 
Palaidota po gedulingų mišių 
Holy Redeemer kapinėse. Nuliū
dime liko daug giminių ir arti
mųjų.

Jonas Obelinis

ĮDOMUS 
KONCERTAS 
CHICAGOJE

Pasaulinio garso klarnetistas, 
lietuvių kilmės muzikas, Ramū
nas Kireilis pirmą kartą pasiro
dė Chicagos lietuviams ir laimė
jo jų simpatijas. Akomponuo- 
jant prof. Ramintai Lampsaty- 
tei-Kollars, jis nustebino savo 
tautiečius aukšto lygio atlikimu.

Savo programoje tarp kitų 
dalykų, Kireilis atliko jam dedi
kuotą garsaus Lietuvos kompo
zitoriaus Juliaus Juzeliuno gan 
ilgą trijų dalių kūrinį, pavadin
tą Concerto vardu. Tai buvo šio 
veikalo pasaulinė premija.

Kartu su sol. Guoda Puzi- 
nauskaite iš \Vashingtono, Ki
reilis atliko “Šešias Dainas” 
(šiuos komp. Louis Spohr kūri
nius sol. Puzinauskaitė padaina
vo vokiškai). Koncerto pabaigo
je Kireilis, akomponuojant R. 
Lampsatytei, sugrojo gana sun
kų Brahmso kūrinį, o pirmos 
dalies viduryje be palydos — 
Stravinskio “Tris pjeses”.

Šio koncerto programa buvo 
pradėta jaunos solistės Guodos 
Puzinauskaitės dainomis lietu
viškai. Čia ji sudainavo du 
Gruodžio ir po vieną — Si- 
niaus. Karoso ir Cerienės kūrinį.

Šių dainų ciklą solistė pradė
jo Juliaus Siniaus daina “Naš
laitėlės rauda”. Tai atitiko dai- 
ninkės padėtį, kad ,ngi ji jau
nose dienose neteko mamos, bet 
su užsispyrimu ir nemažomis 
pastangomis ir tėvelio parama, 
išsimokslino ir dabar taikstosi į 
muzikos aukštumas.

Tačiau, kaip ir visoms šiame 
krašte gimusioms solistėms, taip 
ir Puzinauskaitei nelabai buvo 
lengva susidoroti su lietuvišku 
tarimu bei dainų interpretacija. 
Jai žymiai lengviau sekėsi dai
nuojant arijas iš Pučinio ir Mas- 
cagnio operų.

Šį neeilinį koncertą surengė

Skulptoriaus Vytauto Kašubos Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai paminėti sukurto meda
lio antroj pusėj paviršius suskirstytas Į tris plokštumas, kurios atžymi tris krikšto etapus. 
Iškilęs centrinis kryžius - krikščionybės simbolis, suvienija tuos paskirus įvykius. Vil
niaus katedra ir varpinė simbolizuoja tikėjimo įsitvirtinimą krašte, o Vytis - valstybės ženk
las. rodo, kad krikščionybę priėmė visa tauta. Lotyniški tekstai apibūdina krikšto me
tu valdovams skirtus titulus bei pareigas. Įrašyti ir vardai popiežių, kurie šiuos titulus su
teikė. Ntiotr. Algio Norvilos

ALTO APMOKAMA VASAROS AR 
ŽIEMOS STUDENTŲ PROGRAMA

Joint Baltie American National 
Committee (JBANC), kuris atsto-- 
vauja Amerikos Lietuvių Tary
bai, bei latvių ir estų organi
zacijom, praneša, kad jau 
ALTas ir JBANC priima kan
didatus 1986 vasaro ir 1987 
žiemos intemų programom.

Vienas studenttas iš kiekvie
nos Pabaltijo tautybės bus pa
rinktas dešimties savaičių dar
bui JBANC įstaigoje netoli 
VVashingtono. Kiekvienam inter- 
nui bus mokama $1,500.00 sti
pendija už vasaros darbą; taip 
pat bus apmokomos oficialios 
kelionių išlaidos. Aplamai, JA\ 
valdžios agentūrose VVashingto
ne intemai dirba neapmoko
mai.

Intemų programa suteikia 
progą studentams asmeniškai 
patirti ką reiškia VVashingtone 
specialiųjų interesų grupių at- 
atstovavimo darbas, ir naudin
giau susipažinti su Pabaltijo

valsty bes liečiančiais politiniais 
klausimais. Intemai supažindi
nami su daugelio Kongreso na
rių štabų nariais ir daugybės eg- 
zekuty vinių įstaigų tarnautojais. 
Darbas — kietas.

Intemai turi sklandžiai' mo
kėti savo tautybės kalbą. Turi 
būti bent 18 m. amžiaus, JAV 
piliečiai ir VVashingtone priva
lo turėti automobilį. Pirmenybė 
bus duodama tiems studentams, 
kurie pagrindiniu dalyku studi
juoja politinius mokslus, žur
nalistiką, baltistiką, sovietiką, 
istoriją arba valdžios mokslus.

JBANC prašo, kad studentai 
parašytų ir pasiustų savo re
ziume (resume) kartu su lydraš
čiu (cover letter) iki balandžio 
30 šiuo adresu: Amerikos Lie
tuvių Taryba, 2606 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. Kai kurie 
universitetai teikia kreditus už 
politinį bei vasaros intemo dar

bą. Studentai turėtų pasiteirau
ti ar jų universitetas teikia kre
ditus. Kandidatai taip pat pra
šomi pažymėti jeigu jie norėtų 
dirbti JBANC žiemos laiku. Tie 
studentai, kurie nebus išrinkti 
vasaros programai, turės progos 
dirbti žiemos programoje.

JBANC yra vienintelė pabal- 
tiečių organizacija, kuri dirba 
pilnu laiko VVashingtone pabal- 
tiečių reikalams. JBANC finan
siškai išlaiko Amerikos Lietuvių 
Taryba, Estų .Amerikos Taryba 
ir" Amerikos Latvių Sąjunga. Be 
ALTo paramos lietuvių jauni
mas neturėtų šios neįvertinamos 
progos susipažinti su VVashing- 
tono politine sistema. Daugiau 
informacijų apie šią vasaros 
programą teikia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Tel. (312) 778- 
6900 arba JBANC, P.O. Box 
4578, Rnckville, M D 20850. 
Tel. (301) .340-19.54.

Solistė Guoda Puzinauskaitė (dešinėj), R. Lampsatytė-Kollars 
ir R. Kireilis apdovanojami gėlėmis po jų koncerto Chica
gos Jaunimo Centre kovo 9. Nuotr. Ed. Sukučio

“Margučio radijo programos 
vedėjas P. Petrutis. Balandžio 
20 toje pačioje salėje bus dar 
vienas Margučio rengiamas 
koncertas. Jo programą atliks 
jau ketvirtą kartą Chiėagon at- 
vykstantieji sol. Nelė ir muz. Ar
vydas Paltinai iš \. Vokietijos, 
(eš.)

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

PAGERBTAS
A. SAULAITIS

PRANO ČEPĖNO
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS II-SIS TOMAS 

jau atspausdintas ir atiduotas į rišyklą. Kai tik šis to
mas bus įrištas, pirmon eilėn jis bus išsiuntinėtas ilgai 
jo laukusiems prenumeratoriams. Maloniai prašome tuos 
prenumeratorius, kurių adresas pasikeitė, savo naują 
adresą tuoj pranešti leidėjui: Dr. Kazio Griniaus 
fondui, C/o L Šmulkštys, 2523 West 69th St., Chicago, 
III. 60629.

Maironio Parke, Shrevvsbury, 
Mass., balandžio 6, sekmadienį, 
1 vai. popiet iškilmingai buvo į- 
teiktas Sv. Silvestro ordinas lie
tuvių skautijos auklėtojui v.s. 
Antanui Saulaičiui.

Ordiną įteikė LSS dvasios va
das v.s. kun. J. Pakalniškis. 
Sv. Tėvo paskirtą Sv. Silvestro 
ordiną ir v.s. A. Saulaičio dar
bus skautijai ir Lietuvių Bend
ruomenei išsamiai aptarė prof. 
V. Mantautas.

Iškilmėse dalyvavo vietos 
skautų vadovai ir per šimtą sve-

proga v.s. A. Saulaiti sveikino 
keturių kontinentų skautų vado
vai ir lietuvių organizacijų at
stovai.

Solenizantas, nors paralyžiaus 
paveiktas, bet dukros Marytės 
padedamas, padėkojo sveikinto
jams ir iškilmių dalyviams.

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, 
įvairias ekskursijas ir daug kitų priedu Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandijosiniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
kainos: Volga GAZ 24-10 - 5,000 rb. VAZ 2107 — 4,470 rb. 
VAZ 2106 - 4,130 rb. VAZ 21003 -3.900 rb. VAZ 21013 - 
3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus Iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais 
kreiptis j:

KELIONĖ NR. 1 gegužės 29 d. iki birželio 12 d.
Iš Niujorko $1,590.00

KELIONĖ NR. 2 birželio 14 d. Iki birželio 28 d.
Iš Niujorko $1,890.00

KELIONĖ NR. 3 liepos 17 d. iki liepos 31 d.
Iš Niujorko $1,895.00

KELIONĖ NR. 4 rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
Iš Niujorko $1,935.00

KELIONE NR. 5 rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
Iš Niujorko $1,685.00

KELIONĖ NR. 6 spalio3 d. Iki spalio 17 d.
Iš Niujorko $1,480.00

KELIONĖ NR. 7 gruodžio 20d. iki sausio 3 d. 1987
Iš Niujorko $1,471.00

G. T. INTERNATIONAL, INC. PO. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

— Susuktas dokumentinis fil
mas apie buv. “Darbininko” 
redaktorių prof. Simą Sužiedėlį. 
Filme prof. Sužiedėlis kalba 
apie savo jaunystę, veiklą pir
mojo Didž. Karo metu, apsi
sprendimą už krikščioniškąją 
pasaulėžiūrą, prisijungimą 
prie ateitininkiškojo sąjūdžio 
ir apie savo darbą ateitininkų 
organizacijoje Lietuvoje ir Ame
rikoje. Filmą susuko Algiman
tas Kezys, lankydamasis pas 
prof. Sužiedėlį Brocktone 1972 
metais. Filmo gamybą finansiš
kai parėmė prof. Sužiedėlio šei
ma, bičiuliai, Lietuvių Fondas 
ir Budrio vardo Lietuvių Foto 
Archyvas. Filmas bus rodomas 
Chicagos Jaunimo Centre ba
landžio 11, Kultūros Židinyje 
Brooklyne gegužės 3.

— Lietuvių tautodailės darbų 
paroda Clevelande vyks balan
džio 12 - 13. Bus galima pasi
gėrėti dr. R. Povilaičio vario, 
aukso ir gintaro darbais, A. Sei- 
mininkienės šiaudinukais, Vyr. 
skaučių židinio darbais.

— “Žalgiris”, Lietuvos krepši
nio komanda, laimėjo Sovietų 
Sąjungos pirmenybes ir aukso 
medalį. Dėl Europos meisterio 
titulo ir taurės turės žaisti su Ju
goslavijos komanda.

— Buvusių aušrokių ir aušrokų 
suvažiavimas įvyks gegužės 31 - 
birželio 1 Toronte. Suvažiavimo 
busimieji dalyviai turi registruo
tis iki gegužės 1. Suvažiavimo 
metu rengiama buvusių auklėti
nių meno paroda. Nori dalyvau
ti rašo ar skambina V. Balsie
nei iki balandžio 15 adresu: 
539 VVindermere Avė., Toronto, 
Ont. , Canada M6S 3L5. Tel. 
416 767-6619. Daugiau informa
cijų teikia A. Rūkas, 46 Via- 
mede Cr., VVillovvdale, Ont., Ca
nada M2K 2A8. Tel. 416 221- 
1348.

— Inž. Viktoras Veselka iš 
Detroito, žinomas kaip grožinių 
medžio drožinių menininkas, 

lietuvių kilmės jaunimo stovyk
loje Dainavoje liepos 27 - rug
pjūčio 3 praves medžio droži
nėjimo pamokas.

— “The Globė and Mail”, 
Toronto dienraštis, kovo 14 pa
skelbė platų straipsnį “A flavv 
in Canada’s search to uncover 
vvar criminals”, kuriame jo auto
riai prof. R. Vaštokas ir L. Lu- 
ciuk išryškina Deschenes ko
misijos vienašališką paskirtį — 
ieškoti vien nacių karo nusikal
tėlių. Straipsnyje primenama, 
kad yra ir sovietinių karo nusi
kaltėlių, atlikusių tautžudiškų 
veiksmų Baltijos valstybėse ir 
Ukrainoje. Be to, autoriai iške
lia susidariusią įtampą tarp žydų 
ir R. Europos tautų ateivių 
bendruomenių ryšium su vie
našališku karo nusikaltėlių ieš
kojimu, paremtu nepatikimais 
sovietų dokumentais..

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. K. Minkus, Harwich, 
Mass. Užsakė kitiems: R. Ver
tas, Milton, Mass. — A. Veitai- 
tei, Rochester, N.Y.: dr. F. Kau
nas, Cicero, III. — R. Aldhurst, 
E. Sandwich. Mass. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 12 dol. 
Atnaujinant — visiems 15 dol. 
metams.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos inokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 20 dol. — A. Skučas, Lake 
VVorth, Fla., dr. E. Drukteinis, 
Palm Harbor, Fla., R. Janows- 
ka, Norristown, Pa., D. Skučas, 
Hampton, VA, B. Rožėnas. 
Brockton, Mass., M. Gludą, 
St. Petersburg Beach, Fla., M. 
Gudaitienė, Palm Harbor, Fla.

Po 15 dol. — I. Kriaučiūnas, 
VVaterbury, Conn., V. Skladaitis, 
VVaterbury, Conn., A. Ąžuolaitis, 
Hingham, Mass., J. Kačinskas, 
So. Boston, Mass., J. Petrikas, 
Syosset, N.Y., A. Savičiūnas, Ak- 
ron, Ohio, A. VVishner, Lake- 
wood, Ohio, Z. Venclauskaitė, 
Los Angeles, Calif., prel. V. Bal
čiūnas, Thompson, Conn., S. 
Blynas, Bridgeport, Conn., J. 
Mauragas, Nevv Providenėe, N.J., 
J. Gimbutas, Arlington, Mass., 
P. Davidonis, Milford, Conn., 
M. Achenbach, VVaterbury, 
Conn., H. Petniūnas, Richmond 
Hill, N.Y., L. Bajorūnas, Pom- 
pano Beach, Fla., R. Cesonis, 
Marietta, GA, V. Kemežys, 
Nashua, N.H., J. Budraitis, 
Northvale, N.J.

Po 13 dol. — C. Yourshis, 
Sun City, Ariz., E. Razulevi- 
čius, Norwo«d, Mass.

Po 10 dol. — A. Kainauskas, 
Plainville, Conn-., J. Tamašaus
kas, Putnam, Conn., V. Bakšys, 
Dorchester, Mass., S. Marcinke- 
kevičius, Hartford, Conn., A. 
Dailidis, Osterville, Mass., A. 
Bundza, Worcester, Mass., R. Ja- 
sinskąs, Woodhaven, N.Y., K. 
Žvirblis, Brooklyn, N.Y., J. Liau- 
kus, St. Petersburg Beach, Fla., 
A. Skučas, Lake VVorth, Fla., K. 
Krušinskas, Kearny, N.J., L. 
Amante, Highland Park, N.J., J. 
Šileikis, Daytona Beach, Fla., 
E. VVitkus, Sanibel, Fla., A. 
Young, Dorchester, Mass., A. Ka
mantauskas, So. Boston, Mass.,
J. Budrevičius, Lake Park, Fla., 
V. Norvaiša, Miami Beach,. 
Fla., T. Vasaitis, Brooklyn, N.Y.,
K. Žvinis, Brooklyn, N.Y., J. Juo
zapavičienė, VVoodhaven, N.Y., 
K. Bačanskas, Dorcester, Mass., 
K. Simanavičius, Marstons 
Mills, Mass., J. Uldrikis, Pogou- 
nock, Conn., V. Juozokas, Ne- 
vington, Conn., H. Bitėnas, Eli- 
zabeth, N.J., Robert Boris, 
Bloomfield Hills, Mich., R. Pet
ronis, So. Boston. Mass., P. Pul- 
monskas, Brockton, Mass., J. Ta-

YRA GALIMYBĖ ĮSIGYTI ŠIUOS LEIDINIUS
□□
□□O□

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ...........................
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas ...................

ENCYKLOPEDIA LITHUANICA, 6 tomai............................
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ........................................
Signataro PETRO KLIMO iš mano atsiminimų ...............
Prez. A. SMETONOS raštai, Pasakyta Parašyta ...............

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127

$370.00
S 35.00

$150.00 
35.00 
13.25

S 
$ 
S

Iškirpti: Užsakymus ir mokesti siųsti U S dol.

Vardas. Pavardė

Adresas

Šias knygas galima įsigyti ir Darbininko administracijoje

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

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

muitus, Clearwater, Fla. 
Gumbinas, Baltimore, Md. 
Jurgelienė, Ridgewo<xi, N.Y., J. 
Renteiis, Randolph, Mass., P. 
Gražulis, VVorcester, Mass., J. 
Stanaitis, Houston, TX, dr. L. 
Kriaučeliūnas, Lcx.-kport, III., S. 
Mešky s, Center Harbor, N H, E. 
Steiblienė, Hamilton, Ont.

Po 8 dol. — J. Steinys, VVor
cester, Mass., G. Slepakovas, 
Escondido, Calif., K. Čiuoderis, 
Fort Lee, N.J., P. Petrauskas. 
Shrevvsbury, Mass.

Po 7 dol. — R. Švamauskas, 
Studio City, Calif., C. Masaitis, 
Thompson, Conn.

Po 6 dol. — V. Povilauskas, 
Astoria, N.Y., S. Radę, Melbour- 
ne, Fla.

Po 5 dol. — M. Baltaduonis. 
Bronx, N.Y., V. Ivanauskas, Dor
chester, Mass., J. Kapočius, Dor
chester, Mass., A. Povilauskienė. 
VVoodhaven, N.Y., A. Ilgaitis. 
VVoodhaven, N.Y., J. Palubins
kas, Baltimore, Md., K. Dūlys. 
Crovvnsviile, Md., E. Krasaus
kas, Hyannis, Mass., J. Gendro- 
lis, Dorchester, Mass., A. Mor- 
galis, Minersville, Pa., J. Lukas. 
Philadelphia, Pa., C. Asheber- 
gas, Elmhurst, N.Y., R. Šidlaus
kas, Richmond Hill, N.Y., J. Ga- 
siliūnienė, St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Karnius, St. 
Petersburg Beach, Fla., B. Dap- 
šys, Dorchester, Mass., A. 
VVackill, VVorcester, Mass., A. Žu
kauskas, Tequesta, Fla., kun. \ 
Pikturna, Riviera Beach, Fla.. 
J. Bųgušis, So. Boston, Mass.. 
E. Valiukonienė, So. Boston. 
Mass., J. Boley, Nevv York, N.Y . 
E. Bublaitienė, VVoodhaven. 
N.Y., B. Udalovas, St. Peters
burg, Fla., A. urkšta, Brock
ton, Mas., P. Averka, So. Bos
ton, Mass., S. Barkus, Hovvard 
Beach, N.Y., F. Skablauskas. 
Richmond Hill, N.Y., A. Šimonis.
VVest Chester, Pa.,-dr. A. Juzai- 
tis, Plymouth Mtgn, Pa., A. Sta- 
siukevičius, Nevvington, Conn.. 
J. Dapkus, Hartford, Conn., K. 
Masiulis, Southboro, Mass., M. 
Zeringienė-. VVestfield, Mass.. Ar 
Savage, Roslindale, Mass., A. 
Bacevičius, Nevvton, Mass., S. 
Ilgūnas, VVoodhaven, N.Y., A. 
Ignaitis, VVoodhaven, N.Y.. B. 
Neverauskas, Sterling Hts., 
Mich., A. Dumbra, Saginavv, 
Mich., D. Kašėta, Brockton, 
Mass., A. Butvydas, Carlisle, 
Mas., V. Paulonis, Baltimore, 
Md., A. Dubinskas, Baltimore, 
Md., J. Rudis, Brooklyn, N.Y.. 
A. Arlickas. Maspeth. N.Y., A.

A.
E.

Razutis, Los Angeles, Calif., N.* 
Kent, Valencia, Calif., O. Sta
naitis, Paterson, N.J., A. Andrus- 
ka, Roselle Park, N.J., K. Tarno- • 
šaitis, Brockton, Mass., B. Ba- 
tisa, Brockton, Mass., A. Rut
kauskas, New Britain, Conn., 
V. Rackevičius, North Haven, 
Conn., K. Barkauskas, Philadel- 
phia, Pa., A. Gečys, Philadel- 
phia, Pa., R. Barisas, Shrews- 
bury, Mass., dr. B. Mikonis, 
Dorchester, Mass., A. Skėrys, 
VVoodstock, Conn., S. Luinis, 
Meriden, Conn., V. Eringis, Bal
timore, Md., R. Latvėnas, Cul- 
ver City, Calif., P. Grušas, Agou- 
ra, Calif., A. Treinys, Hyannis, 
Mass., E. Matulis, Shrevvsbury, 
Mass., E. Sodaitis, Ridgefield, 
Conn., kun. G. Matejunas, VV. 
Hartford, Conn., J. Maurukas, 
Surfside, Fla., V. Gedmintas, St. 
Petersburg Beach, Fla., dr. J. 
Snieška, Great Neck, N.Y., A. 
Lipnickas, VVoodhaven, N.Y., J. 
Astras, Hamilton, Ont,, S. Zul- 1 
pa, London, Ont., P. Kliorys, I 
Euclid, Ohio, S. Dirsa, Brighton, I 
Mass., J. Rudaitis, Hamilton, 
Ont., dr. J. Sungaila, Toronto, 
Ont., A. Andrulis, Belle Mead, 
N.J., V. Staškus, Seminole, Fla., 
F. Bočiūnas, Sunny Hills, Fla., 
J. Bulota, Littleton, CO, J. Mike- 
laitis, Tucson, AZ, H. Ostro- 
gorsky, Boise, Id., T. Vainauskas, ! 
Hamilton, Ont., V. Račiūnas, ' 
Chicago, III., P. Pūkas, North 
Chicago, III., D. Banevičius, VV. 
Hartford, Conn.

Po 3 dol. — L. Kačinskas, 
St. Peteersburg, Fla., V. Vaich, 
Largo, Fla., S. Baltušis, Dor
chester, Mass., K. Šimėnas, Dor
chester, Mass., VV. Pranckevi- 
čius, Parma, Ohio, J. Virškus, 
VVest Palm Beach, Fla., V. Ga- 
vern, Doylestovvn, Pa., A. Šar- 
kauskas, VVorcester, Mass., A. 
Audronis, Glendale, Calif., J. 
Kralikauskas, Islington, Ont.

Po 2 dol. — N. Kanapka, 
VVaterbury, Conn., M. Stemplys, 
Grauby, Conn., A. Kiveta, Sta- 
ten Island, N.Y., B. Balsavich, 
Brockton, "Mass., A. Dėdinas, 
Greenfield, Mass., O. Venskaitie- - 
nė. Mississauga, Ont., B. Balčiū
nas. Sunny Hills, Fla., J. Yusca- 
vage, Manchester,, N.H.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

■......— ■ ------------- -- ■ ■- ----------------- ; — *—•

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1986 metam

Vardas Ir pavardė

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

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

Siunčiu už prenumeratą $.. 
Už kalendorių 
Spaudai paremti

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, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

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

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

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

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

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA 
KELIONĖ 514: Gegužės 13 — birželio 2 — $1,949.

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

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

fine jewelry 
precious stones

lEMpORJ
ROUTE 25A. NORTHPORT. LONGISLANO. 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 
pasauli 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. 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

NAUJA PLOKŠTELĖ
Širdis dar gyva. — Montrealio 

vyru 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.

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

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

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

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoįe, Cicero, St Petersburge, Detroite

Aktyvas: 52 milijonai dolerių

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

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

Taupymo cartifikatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.00% pagal sumą ir terminą.
IRA indėlių palūkanos nuo 7.80% iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki 8 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir cartlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Par ttlofoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.

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,

VERTINGI LEIDINIAI

Broniaus Kviklio monumenti. 
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.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849. 
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj

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

17 DIENŲ — LIETUVA, 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 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

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

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

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829.
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

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

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

, Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166
(617) 965*8080 arba (617) 989-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų autvarkyme
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Brangiai dukrai
DR. M. JESAIČIO ATMINIMUI

MILDAI PETRUTYTEI
mirus, buvusiai mokyklos vedėjai Reginai Petrutienei ir 
jos šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Washingtono K. Donelaičio 
lituanistinė mokykla

Brangiai dukrelei

MILDAIPETRUTYTEI
mirus, kartu liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame tėvus 
Reginą ir Alfonsą Petručius, sesutes Gitą ir Norą ir mo
čiutę V. Norvaišienę.

Teresė, Algimantas, Andrius ir 
Liudas Landsbergiai 
Povilas Ivaška 
Gintarė Ivaškienė

Margeris Adomus Jesaitis 
mirė balandžio 2 po sunkios ir il
gos ligos, ištiktas širdies smū
gio, savo namuose Flushing. 
N.Y. Jis buvo The Rockefeller 
University biochemijos extra 
ordinarinis profesorius (associate 
professor) New Yorke.

Margeris gimė 1919 rugsėjo 16 
■ Smolenske, Rusijoj. Baigęs 1936 
■j Jėzuitų gimnazijų, pradėjo 

chemijos studijas Vytauto Di
džiojo Universiteto gamtos - ma
tematikos fakultete ir 1941 Vil
niuje baigė diplomuoto chemiko 
laipsniu. Kaip gabus ir žadantis 
mokslininkas buvo paliktas ta
me universitete dėstyti organi
nės chemijos jaunesniojo 

asistento tutulu.
Dėl karo įvykių pasitraukęs į 

Vakarus nuo 1945 giliiur studi
jas Vokietijoje, Tuebingeno Uni
versitete, ir Kaizer VVilhelm bio
chemijos Institute 1947 gavo 
chemijos daktaro laipsnį.

Atvykęs 1949 Amerikon pra
dėjo dirbti The Rockefeller Uni-

Rockefellerio Universiteto assoc. profesoriui

dr. MARGERIUI JESAIČIUI
mirus, seserims dr. Jūratei Jesaitytei Ir Danutei Picabia 
ir artimiesiems be i gim inėms nuoširdžią užuojautą reiškia

LB Queens apylinkės nariai ir Valdyba:
M. Karečkienė
J. Laucevičienė
M. Ulėnienė
ir j. Zabelskis Dr. M. Jesaitis

versity biochemijos ir virologi- 
jos srityse. Jo darl>ai ir tyrinė
jimų rezultatai buvo keliais at
vejais paskelbti Journal of Ex- 
periinental Medicine apie bak
terijų antigenus. Rašė ir kituose 
moksliniuose žurnaluose. Kaip 
mokslininkas buvo aukštai ver
tinamas už savo pasiektus tyri
nėjimų rezultatus ir net du kar
tus buvo pasiūlytas Nobelio 
premijai.

Gimnazijoj priklausė prie jūrų 
skautų, o vėliau studijuodamas 
buvo studentų Korp! Jūra vienas 
iŠ steigėjų ir valdybos narys. 
Tos korporacijos tikslas buvo 
rūpintis savosios jūros ir jūri
ninkystės propagavimu akade
minės jaunuomenės ir visuome
nės tarpe, rengti buriavimo kur
sus, puoselėti vandens sportą.

Jis aktyviai dalyvavo ruošia
mose baidarėmis ekskursijose, 
su buriuotojais turėjo progos 
apsilankyti didesniuose Baltijos 
jūros uostuose ir buvo plaukio
jęs regatose.

Vokietijoje, 1946, Margeris 
buvo vienas iš steigėjų akade
minio jaunimo Sambūrio “Švie
sa” ir vyriausios valdybos pir
mininkas.

Kiek sąlygos leisdavo daly
vaudavo ir visuomeniniame gy
venime rūpindamasis lietuviškos 
išeivijos reikalais.

Nuliūdime liko seserys medi
cinos daktarė Jūratė Jesaitytė 
ir Danutė Picabia bei kiti arti
mieji ir giminės.

Po gedulingų pamaldų Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje pa
laidotas St. Mary’s kapinėse 
Flushing, N.Y., šeimos kape.

VPŽ

Dail. Juozas Bagdonas savo 
kūrinį — “A Lithuanian Land- 
scape” padovanojo Lietuvos vy
čių Vidurinio Atlanto apskričiai. 
Paveikslas bus leidžiamas loteri
joje per vyčių festivalį, kuris į- 
vyks balandžio 19 - 20, V. Atsi
mainymo parapijos salėje šešta
dienį po 6:30 v.v. mišių, sek
madienį po 11 v. sumos. Ap
skrities pirmininkas Larry Jano
nis ir valdyba nuoširdžiai dėko
ja dail. J. Bagdonui už vertingą 
dovaną ir kviečia visus dalyvau
ti festivalyje.

“Lietuvos Atsiminimų” radijas 
ruošia 10 dienų ekskursiją į 
Aliaską birželio 2 - 12. Iš New- 
ark aerodromo skrendama iki 
Anchorage miesto. Septynias 
dienas keliaujama prancūzų lai
vu po įdomesnes vietas Aliaskos 
pakrašty. Po to autobusu važiuo
jama iki Vancouverio (Britų 
Kolumbijoj, Kanadoj) aplankyti 
“Expo” pasaulinę parodą. Vie
nas vakaras laive bus skiriamas 
lietuviam, su lietuviško stiliaus 
maistu. Dėl informacijų kreiptis 
į kelionės vadovą dr. J. Stuką, 
234 Sun 1 it Dr., VVatchung, N.J. 
07060. Tel. 201 753-5636.

“Lietuvos atsiminimų” radijo 
45 metų gyvavimo sukakčiai 
atžymėti šaunus banketas, kon
certas ir balius įvyks balandžio 
27, sekmadienį, 1 vai. popiet 
švč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėje, Newark, N.J. Meninę pro
gramą atliks Ona Kelly su dukra 
iš New Britain, Conn. ir “Jinai 
ir trys gintarai” iš New Yorko. 
Programos direktorius dr. Jokū
bas Stukas iš anksto visus kvie
čia atsilankyti. Iškilmingos kon- 
celebracinės mišios už gyvus ir 
mirusius radijo geradarius bus 
aukojamos 12 vai. dieną parapi
jos bažnyčioje.

Raimundas Lapas, knygos 
“Ten, ekrane sužibus ...” auto
rius, dalyvaus Moterų Vienybės 
ruošiamame supažindinime su 
jo knyga.

Ramutė ir Algis Cesnavičiai 
iš Richmond Hill, N.Y., ir Ge- 
landa Matonienė iš N.J., viešėjo 
pas seserį Mildą Kvedarienę 
Sun City, Arizonoje.

LB Providence, R.I., apylinkė 
per Aldoną Kairienę atsiuntė 15 
dol. auką Darbininkui stiprinti. 
Ačiū labai:

MMmios^

Rockefellerio Universiteto extra ordinariam 
profesoriui, chemijos daktarui

A.A.
MARGERIUI ADOMUI JESAIČIUI

JULIJAI KIRKUTIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Antanui, 
sūnui Jurgiui, dukterims Birutei Bernotienei, Bronei Zda
nienei ir Marytei ABen su šeimomis, jos broliui Stasiui 

. Mineikai ir seseriai Bronei Jucėnienei su šeimomis.
Leonilė ir Juozas Giedraičiai

Kredito Unija KASA praneša, 
kad keičiantis krašto ekonomi
jai, santaupų ir paskolų palū
kanos keičiasi beveik kas savai
tę. KASA taip pat turi prisitai
kyti prie rinkos, todėl apie vė
liausius palūkanų pasikeitimus 
skambinkite į KASOS įstaigą 
718 441-6799 darbo dienomis ir 
šeštadieniais.

Remkime Lietuvių Fondą, nes 
jis remia lietuvių kultūrinę veik
lą.

mirus, seserims dr. Jūratei ir Danutei, artimiesiems ir 
giminėms reikšdami užuojautą kartu liūdime.

Dr. Kęstučio Valiūno šeima

DR. MARGERIUI JESAIČIUI
mirus, seseris dr. Jūratę ir Danutę ir kitus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Irena ir Jonas Vilgaliai

PADĖKA 
A.A. 

BRONIUS MOGENIS,
buvęs pašto viršininkas, širdies smūgio ištiktas, staiga ir 
netikėtai mirė 1986 vasario 12. Palaidotas Šv. Gertrū
dos kapinėse.

Didžiame nuliūdime paliko žmoną Ireną Rudzitaitę- 
Mogenienę, sūnus Bronislovą ir Rimą, šešis anūkus.

Širdingai dėkojame kun. klebonui Petrui Žemeikiui, 
kun. Juozui Pragulbickui, dijakonui Henry Keturvičiui už 
nepaprastai iškilmingas mišias. Muzikui Liudui Stukui ir 
visiems choro dalyviams už nepaprastai gražų ir jaus
mingą giedojimą. Prof. dr. Jokūbui Stukui už pranešimą 
radijo bangomis apie mano brangaus vyro mirtį.

Esame dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems 
už taip gausų dalyvavimą laidotuvėse, už pareikštas 
užuojautas, užprašytas mišias, užuojautas laikraštyje, 
gėles.

Labai dėkinga ir nuliūdus

Irena Mogenienė su šeima

MILDAI PETRUTYTEI
mirus, tėvus skautininkus Reginą ir Alfonsą Petručius, 
seseris Gitą ir Norą nuoširdžiai užjaučia

\Vashingtono Skaučių Židinys

“VOLUNGĖ” 
DARBININKO KIOSKE

Į Darbininko spaudos ir 
plokštelių-kioską iš Kanados 
atskrido “Volungė” — nauja 
“Volungės” choro išleista plokš
telė.

Pirmoje plokštelės pusėje yra: 
Anoj pusėj Nemunėlio — harm.
J. Švedo, Tupėjo vanagas — 
harm. K. V. Banaičio, Daigų 
šilkai — A. Raudonikio, Tu gi
ruže — harm. V. Kairiūkščio, 
Vėjužėlis — A. Vanagaičio, Šią 
naktelę — liaudies daina, Be
auštant! aušrelė — harm. M. K. 
Čiurlionio, Nuo Birutės kalno —
K. Kavecko, Darželyje rūtelė 
pražydo — harm. Vyt. Jančio, 
Aviža prašė — sutartinė.

Antroje pusėje: Apie Joną ir 
molio uzboną — harm. J. Gai
žausko. Prie Nemuno vingio — 
M. Noviko, Ar ateisi — G. Gu
dauskienės, Metų laikai — G. 
Gudauskienės, Greitai laikas 
bėga — dainų pynė — J. Go- 
vėdo.

Volungės chorui vadovauja 
Dalia Skrinskaitė - Viskontienė, 
akomponuoja Jonas Govėdas ir 
Paulius Vytas. Plokštelė gauna
ma Darbininko administracijoje. 
Jos kaina — 10 dol., persiunti
mo išlaidoms pridėti 1 dol.

PADĖKA

MATAS VARNECKAS
mirė 1986 vasario 3 Rahway ligoninėje. Buvo palaidotas 
vasario 6 šv. Gertrūdos mauzoliejuje po gedulingų pa
maldų šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Žemeikiui už atlaikytas 
gedulingas mišias, dijakonui H. Keturvičiui už sukalbėtą 
rožančių šermeninėje ir už atlietas apeigas kapinėse. Dė
kojame K. Jankūnui, S. Vaičiūnui Ir J. Prapuoleniui už 
pasakytus su velioniu atsisveklnimo žodžius. Dėkojame 
J. Stankūnui už vargonavimą, J. Veblaičiui už grojimą 
smuiku. Dėkojame visiems už užprašytas mišias, atsiųs
tas gėles, pareikštas užuojautas raštu bei žodžiu Ir už 
palydėjimą j amžino poHsio vietą. Atskiras ačiū R. Jankū
nui už aprašymą spaudoje.

Žmona Stefa ir sūnus

JANINAI AIDUKIENEI
mirus, jos vyrui Antanui, sūnui Antanui ir visiems giminėms 
gilią užuojautą reiškia

New London, Conn., LB apylinkės nariai

JANEI AIDUKIENEI
staiga ir netikėtai mirus, skaudžiame liūdesy likusį vyrą 
Antaną, sūnų Antaną su šeima, pusbrolius Adolfą ir 
Juzę Aidukus ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
Ir kartu liūdime.

Kun. Viktoras Dahušis
Antanas Diškėnas
Petronė ir Antanas Gudoniai
Adelė ir Juozas Kalėdai

Konstancija ir Vladas Kartonai 
Marija Šaulienė
Ona ir Jonas Pupininkai

RENGINIAI

Balandžio 13 d. Minkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys. Programą atliks “Ber
želio” tautinių šokių grupė iš 
Hartfordo, Conn. 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 prof. Brian O’Connell. Čia 
bus atliekamos dvi J. Kačinsko 
muzikinės premjeros: kantata 
“Ateities giesmė”, pagal B. 
Brazdžionio žodžius ir siuita 
Nr. 2.

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

Gegužės 17 Kultūros Tarybos 
premijų įteikimo šventė.

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

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

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

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

MEM9E®

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.
Registracijos, informacijos rsįkalu skambinkite:
1 -800-722-1300 (Toli Free)

Gegužes 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

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Maas. 02127
(•taigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUOŽTO N AS 
Norint lama atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
P r les s are based on doubie occupancy and are subject to 
changes.
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DARBININKAS

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 13, sekmadienį, 3:30 
vai. popiet “Darbininko” sukak
tuvinis koncertas.

“Darbininko” romano konkur
so vertinimo komisija balandžio 
6, sekmadienį, posėdžiavo re
dakcijos patalpose. Asmeniškai 
dalyvavo rašytoja Nelė Mazalai- 
tė ir dramaturgas dr. P. Bag- 
das. Komisijos pirmininkas kun. 
dr. Kornelijus Bučinys, OFM, 
Rašytojo Vytauto Volerto 
nuomonės atsiklausė telefonu. 
Laimėtojas bus-paskelbtas “Dar
bininko” sukaktuviniame kon
certe balandžio 13, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje.

Darbininko sukaktuviniame

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
balandžio 4 išskrido į Los An
geles, Calif., kur Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje balandžio 6 
suteikė Sutvirtinimo sakramen
tų.

Dailininkas Česlovas Janušas 
mielai sutiko dekoruoti Kultū
ros Židinio salės sceną, tuo 
papuošdamas ją Darbininko su
kaktuviniam koncertui.

Darbininko sukaktuvinio 
koncerto proga balandžio 13 
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-

Operos solistė Daiva Mongirdaitė su operos solistu Vaclovu 
Verikaičiu atliks programą Darbininko 70 metų sukakties 
koncerte balandžio 13 Kultūros Židinyje.

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

Dr. Julius Jurgėla - Gale, 
gyvenantis Lindenhurst, L.I., 
kovo 11 buvo ištiktas Širdies 
smūgio ir be sąmonės nugaben
tas į Gerojo Samaritiečio ligo
ninę West Islip, L.I. Jis yra Lie
tuvos Jūrų Skautų įkūrėjas ir 
žaidęs Lietuvos Valstybinėj 
futbolo rinktinėj kartu su lakū
nu Stp. Darium. Buvo vienas iš 
jauniausių Klaipėdos krašto va
duotojų. Ligoninėje buvo gydo
mas trijų širdies specialistų. Ko
vo 27 grįžo iš ligoninės ir sveiks
ta namuose.

“Lietuvos Prisiminimai” Lie
tuvių Bendruomenės radijo va
landos pavasariniam koncerte 
Waterbury, Conn. balandžio 20, 
sekmadienį, dalyvaus akt Vita
lis Žukauskas su Vieno Žmogaus 
Teatro humoristine programa. 
Radio valandai vadovauja Anta
nas Paliulis.

LB New Jersey apygardos su
važiavimas įvairiem reikalam 
aptarti yra kviečiamas balan
džio 26, šeštadienį, 2 vai. p.p. 
šv. Petro ir Povilo klebonijoj, 
211 Ripley Pi., Elizabeth, N.J.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 12, šį šeštadienį, 1 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama G. Verdi opera “Don 
Carlo”. Pagrindiniai solistai: 
Maria Zampieri, Florence Qui- 
var, G i ui ia no Ciannella, Leo 
Nucci, James Morris. Diriguoja 
Bruno Bartoletti.

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

Jono Aisčio, įžymaus lietuvių 
poeto eilėraščių rinktinę, pava
dintą POEZIJA, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 
Knyga didelė, per 600 psl., 
išleista 1961 metais, išleido Ro
muvos leidykla. Įrišta į kietus 
viršelius. Kiekvienam verta įsi
gyti, padovanoti jaunimui. Kai-

koncerte, įvyksiančiame balan
džio 13, sekmadienį, 3:30 vai. po
piet Kultūros Židinyje, vietos 
nenumeruotos ir bilietai iš anks
to neplatinami. Bilietus bus ga
lima įsigyti tik prie įėjimo. Kas 
atvyks anksčiau ir nusipirks bi
lietą anksčiau, galės atsisėsti ar
čiau scenos. Tad kviečiame nesi- 
vėluoti.

SVilliam Smiddy, tarptautinio 
garso pianistas virtuozas, balan
džio 13, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet Kultūros Židiny įvyk
siančiame koncerte akomponuos 
operos solistams Daivai Mongir- 
daitei iš Bostono ir Vaclovui 
Verikaičiui iš Toronto. W. Smid
dy, prieš atvykdamas į Kultūros 
Židinį, tą pačią sekmadienio 
ankstyvą popietę skambins 
Jungtinių Tautų koncertų salėje.

to mos.

Eucharistijos garbinimo diena 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyn, 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.

Pabaltiečių Moterų Sąjunga 
rengia trisdešimt devintas meti
nes iškilmes balandžio 20, sek
madienį, 4 vai. popiet Estų na
muose, 243 East 34th Street, 
New York, N.Y. Pagrindinė kal
bėtoja Mari-Ann Rikken, Estų 
Tarybos baltų reikalam narė. 
Bus taip pat ir meninė progra
ma bei vaišės.

New Yorko fcinių dar yra 
5 ir 7 puslapiuose.

Milda Petrulytė, 25 metų 
amžiąus staiga mirė balandžio 
5 VVashingtone.Jos tėvai žinomi 
visuomenininkai. Alfonsas Pet
rulis — Amerikos Balso lietu
viškojo skyriaus vedėjas, o Re
gina — aktyvi skautų veikėja ir 
tautodailininkė.

Dr. Margeris A. Jesaitis, 
Rockefeller Un iversiteto as- 
sociate profesorius mirė balan
džio 2 po sunkios ir ilgos ligos 
New Yorke. Atis iveikinimas į- 
vyko balandžio 4 Frederick of 
Flushing šernien inėje ir balan
džio 5 po gedulingų mišių Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
palaidotas St. dary s kapinėse 
Flushing, N.Y.

MOTERŲ VIENYBĖ
kviečia New Yorko ir apylinkės visuomenę dalyvauti 
RAIMUNDO LAPO knygos “TEN, EKRANE SUŽIBUS...“

SUTIKTUVĖSE
balandžio 20 d., sekmadienį, 3 vai. popiet Kultūros 

Židinyje.
Su knyga supažindins poetas LEONAS ADOMKEVI- 

ČIUS-LĖTAS iš Hartfordo. Bus RODOMI FILMAI: vaizdai 
iš nepriklausomos Lietuvos ir Balto įsteigimas Manhat- 
tane.

Po programos vaišės.
Auka — 5 dol. asmeniui

Gintė Damutytė, Lietuvių In
formacijos Centro direktorė, iš 
Nevv Yorko darbuosis visą savai
tę lietuvių kilmės jaunimo sto
vykloje liepos 27 - rugpjūčio 3 
Dainavoje. Lietuvai skirtoje die
noje praves su vaikais pasikal
bėjimą apie okupuotą Lietuvą.

J. Lu gausias, VVoodhaven, 
N. Y., dosnus Darbininko rė
mėjas ir šiais metais spaudai 
stiprinti pridėjo 75 dol., o ad
ministracijos reikalam — 50 
dol. Administratorius už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

Richard Strauss opera “Elekt
ra” balandžio 11, šį penktadie
nį, 9 vai. vak. bus transliuo
jama per televiziją. Pagrindiniai 
solistai: Leonie Rysanek, Diet- 
rich Fischer-Dieskau. Diriguoja 
Kari Boehm. Dalyvauja Vienos 
operos choras ir Vienos Phil- 
harmonijos orkestras.

VVilliam Smiddy, tarptautinio masto pianistas virtuozas akom
ponuos operos solistams Daivai Mongirdaitei ir Vaclovui Veri
kaičiui Darbininko sukaktuviniame koncerte balandžio 13 
Kultūros židiny. Nuotr. P. Biveinio

na 6 dol., persiuntimo išlaidom 
reikia pridėti dar 1 dol. Rašy
ti: Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

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

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

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.; VVhen 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.

DARBININKAS
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI J

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

Programoje: SOLISTAI:

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

Bilieto kaina 8 dol.

Po programos — vakaronė. Veiks baras ir valgių bufetas.

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

LMKF New Yorko klubo tra
dicinė Atvelykio popietė labai 
sėkmingai praėjo. Atsilankė daug 
svečių, gera programa ir skanūs 
valgiai. Plačiau kitame Darbi
ninko numeryje.

ATITAISYMAI
1. Aprašant šio laikraščio 

kovo 21 d. numery N.J. lietuvių 
parapijų pasirengimus minėti 
Lietuvos krikšto 600 m. sukaktį 
Newarko arkivyskupijos Švč. 
Širdies katedroj, Newark, N.J., 
buvo rašoma, kad tuo reikalu su
sirinkimas vykęs Šv. Petro ir Po
vilo parapijoj, Elizabeth, N.J., 
nors iš tikrųjų pasitarimas vyko 
Švč. Trejybės parapijoj, Newark, 
N.J. Šių parapijų klebonus pre
latą Joną Šarnų ir kun. Petrą 
Žemeikį dėl šios, ne iš blogos va
lios padarytos, klaidos atsipra
šau.

2. Išvardinant aukotojus per 
Vasario 16 šventės iškilmes Pa- 
terson, N.J.. buvo praleista šie 
aukotojai: A. ir I. Eitmanai — 
25 dol. ir po 20 dol. — E. Augu- 
lienė, K. Senui ienė, G. Jokūbai
tis, A. Kepenis, A. Šaulys.

K. J.

Cape (.'ode — 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.

Solistas Vaclovas Verikaitis kartu su soliste Daiva Mon- 
girdaite atliks meninę programą Darbininko sukaktuvinia
me koncerte balandžio 13 Kultūros Židinyje. X«otr B Tarvydo




