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Amerikos Mokslų akademija, 
atnaujindama prieš 6 m. nu
trauktus mokslinio bendradar
biavimo su Sov. S-gos moksli
ninkais santykius, paragino Sov. 
S-gos Mokslų akademijų stengtis 
pagerinti fiziko A. D. Sacharovo 
tremties sąlygas.

Vakarų Europos valstybės 
nuo 1979 m. suteikė Nikaragvos 
sandinistų vyriausybei 400 mil. 
dol. paramos: Vakarų Vokietija
— 70 mil. dol.; Švedija — 100 
mil. dol.; Ispanija — 57 mil. 
dol., Italija—50 mil. dol., Olan
dija — 30 mil. dol. ir Pranacūzija
— 50 mil. dol.

JAV Nevados dykumų 
požemy išsprogdino antrų bran
duolinį užtaisą, o Sov. S-ga dėl 
to nutraukė jos pačios užsidėtų 
sprogdinimų moratoriumų.

J.T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar pareiškė, kad 
būklė Libane yra tiek pablogėju
si. jog J.T. ten pasiųsti taikos 
priežiūros daliniai gali būti 
atšaukti, nors jis pats padarė jų 
mandatų pratęsti dar 6 mėn.

Vietnamas perdavė JAV ten 
Vietnamo karo metu žuvusio 21 
kario lavonus, bet. nesulaukęs iš 
JAV “geros valios ir bendradar
biavimo ”, savo pastangas padėti 
surasti dar 1700 dingusių karių 
sulėtino.

Afganistano religinis vadas 
Habibullah Akhund pareiškė 
turįs 1985 m tefržuvusfd ameri
kiečio žurnalisto Charles Thom- 
ton lavonų, bet jį atiduosiąs tik 
tada, kai amerikietis gydytojas 
dr. Robert Simon įvykdys 
pažadų parūpinti partizanams li
goninę. Daktaras teigia, kad jam 
partizanai neleidę pažado įvyk
dyti ir kad pats Akhund esąs lu
natikas.

J. T. leido Izraelio. Austrijos ir 
JAV atstovam susipažinti su jų 
apsaugoj laikoma buv. gen. 
sekretoriaus Kurt Waldheim 
byla.

JAV nepavyko įtikinti Sov. S- 
gos imtis bendrų priemonių 
prieš Libijos vykdomus teroro 
veiksmus Europoj.

JAV ir Sov. S-ga susitarė 
sumažinti Rytų Vokietijoj esan
tiem JAV karinės misijos kariam 
pavojų būti pašautiem ry tų vo
kiečių ar sovietų sargybinių, 
nors Sov. S-ga nesutiko atsi
prašyti už Rytų Vokietijoj 1985 
m. nušautų JAV armijos majorų 
Arthur D. Nicholson.

Vakarų Berlyno saugumu Iš
sirūpinančios JAV, Britanija ir 
Prancūzija susitarė neminėda-
mos Libijos vardo, pašalinti iš
Vakarų Berlyno visus asmenis, 
sudarančius Berlyno gyvento
jam pavojų.

Haiti vyriausybė nesugeba 
valdyti krašto ir patenkinti gy
ventojų poreikių, o gyventojai, 
nesulaukdami būklės pagerėji
mo, kelia streikus ir riaušes.

Libijos žvalgybiniai laivai ra
ketom apšaudė JAV laivylx>s 
įrengimų stotį Italijos Lampedo- 
ra saloj, bet jokių nuostolių ne
padarė.

Sovietų poetas Evgeni Jev- 
tušenko “Sovetskaja Kultūra" 
laikrašty kritikavo cenzūrą ir 
sovietinio gyvenimo dogmati
zmą, nepalankiai atsiliepdamas 
apie Stalino vykdytus poetės 
Anna Aclnnatova ir kompozito
riaus Dimitri Sostakovič perse
kiojimus.

Valst. departamentas pa
reiškė savo didelį susirūpinimą 
Izraeliui, kad pietiniam Liliane 
Izraelio remiama milicija degan
čiom cigaretėm ir elektriniais 
prietaisais kankino ten sulaikytą 
amerikietį arabą Ghazi Dabaja.

IŠ KRONIKOS ARCHYVO
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 67

Kai tuomet dar kanauninkas kun. rinkite. Jeigu rasite, kad bažny-
grįžau iš Vilniaus, šventorių, 
vadovaujami rajono atstovų, už
plūdo daugybė vyrų. Tai naujoji 
komisija bažnyčios būklei tirti.

Viduryje šventoriaus stovėjo 
vienas vyras, jis niekur nesikišo, 
tik rūkė ir rūkė. Kažkas mane 
informavo, kad tai asmuo iš 
Vilniaus, specialiai atsiųstas iš 
paminklų apsaugos komiteto. 
Vėliau sužinojau, kad to vyro 
tikrai iš Vilniaus būta, tik į 
Kupiškio rajoną jis buvo atsiųs
tas traktorių reikalais! Melas 
buvo sugalvotas dėl komisijos 
svarumo!

Komisijos vyrai — visokie 
žmoneliai, surinkti dėl didesnio 
įspūdžio ir svarumo, visur lai
piojo ir landžiojo. Pagaliau iš
važiavo. Iš visko buvo aišku, 
kad mūsų bažnyčiai — galas! 
Rimtas pavojus, jog bus likvi
duota!

Tą pačią dfeną išvažiavau į 
Vilnių, į paminklų apsaugos ko
mitetą, pagalbos ieškoti. Vilniuje 
jau įstaigos buvo uždarytos. Va
kare nuvykau pas vieną svarbų 
inžinierių, neradęs namuose, 
prie jo namų lūkuriavau iki vi
durnakčio. Kur eiti nakvoti? Su 
dideliu atsargumu truputį stab
telėjau prie vyskupo durų. Ne
apsirikau — tuojau mane įsi
leido kancleris kan. B. Antanai
tis, maloniai priėmė. Pastangos 
šeštadienį, ką nors susitikti

_ buEQ 2 ; _______ ... ____ „t s—■*-.
Sekmadienį jau turėjau būti bažnyčia jūsų valdžioje. Jūs pa- ū'an pasakė, kad neilgai valgy- 

Panevėžyje ir ten sakyti pamoks- tys sudarykite komisiją, nuva- s>u skanią Kupiškio duoną.

1.. Tamošaičio

(Bus daugiau)lą. Už tai tuometinis klebonas, žinokite ir vietoje viską patik-

Po “Darbininko” sukaktuvinio koncerto balandžio 13 Kultūros Židinio scenoje. Iš k.: solistas 
V aclovas Verikaitis iš Toronto, solistė Daiva Mongirdaitė iš Bostono, tarptautinis pianistas 
VVilliam Smiddy. Dėkoja “Darbininko” redaktorius kun. Kornelijus Bučmys, OFM. Nuotr

IS BERNO KONFERENCIJOS
i

S. m. balandžio 15 d. Belle- 
vue-Palace patalpose, Berne, 
Šveicarijoje, prasidėjo Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
(ESB) konferencija - ekspertų 
susirinkimas svarstyti žmonių 
ryšių klausimus. Konferenciją 
atidarė Šveicarijos prezidentas 
Alphonse Ėgli.

Šioje konferencijoje dalyvauja 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, Al
gis BobeliJy(JAV), Algis Klimaitis 
(Šveicarija), bei inž. Adolfas 
Venskus ir Birutė Venskuvienė 
(Paryžius). Visiems duotas NGO 
(ne vyri ausy l >i n i ų organ i zaci j ų) 
dalyvių statusas.

Jau kovo mėnesį 27-ių valsty
bių užsienio reikalų ministe- 
riains išsiuntinėtas VLIKo me
morandumas apie “žmonių

Pagal JAV žvalgybos duome
nis paskutinis Sov. S-gos pasiga
mintos didžiausios raketos ban
dymas nepavyko.

Dulksnys, žadėjo bažnyčios sta
tymui atiduoti visą rinkliavų. 
Dar turėjau viltį susitikti ką 
nors iš atsakingų asmenų prieš 
pirmadienį, galvojau, Kupiškio 
rajono komisija atsiųs raštą Pu
siniui, šis duos neigiamą atsaky
mą, ir su mūsų bažnyčia baigta.

Mano supratimu, tokiai nelai
mei buvo būtina užbėgti už akių. 
Bet aš nežinojau, kad prane
šimas jau buvo atsiųstas ir 
paminklų apsaugos komitetas 
jau buvo informuotas. Nesu
prantu kaip rajonas galėjo taip 
greitai tai padaryti. Aš skubė
jau, o jie skubėjo dar greičiau. 
Šeštadienį nieko nelaimėjau ir 
niekas man nepadėjo.

Vyskupas į tokius reikalus 
visiškai nesikišdavo. Kancleriai 
tik padėdavo nueiti pas Pušinį 
arba jo sekretorių, slapyvardžiu 
“Audronaša”. Buvo gražus anks-
tyvas sekmadienio rytas, Pane
vėžyje Marijos gimimo atlaidai. 
Ten turėčiau būti . .. Teisinausi 
— klebonas kilnus, supras, ne
pyks. Ką daryti?

Netikėtai gimė mintis — baž
nyčia meno paminklas. Ji pri
klauso meno paminklų apsaugos 
komitetui. Komitetas turi juris
dikciją didesnę už rajono ir sky
riaus jurisdikciją. Reiškia, jis 
nepriklausomas nuo rajono ir 
srities valdžios.

Taigi, išvada aiški — reikia 

ryšius Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje”, vėl buvo padalintas 
ESB konferencijos delegatams, 
l>ei išdalinta kita informacinė 
medžiaga apie Lietuvą.

Konferencijos programa pra
sidėjo numatyta tvarka. Daly
vaujantys NGO atstovai ne
varžomi kaip buvo 1985 m. Otta- 
vos konferencijos metu. Šveica
rai atvykusius labai maloniai 
priėmė.

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencijos proga. 
Berne suruošta ir “kontra-konfe- 
rencija pasivadinusi Resis 
tance International vardu. Joje 
dalyvauja sovietų užimtų kraštų 
tautybių atstovai. Šios konferen
cijos iniciatoriai — Andrei Sak- 
harov Institutas, Vladimir Bu- 
kovsky (JAV7) ir kiti. Susirinkimai 
vyksta Burger House viešbuty
je. Balandžio 14 d. Resistance 
International atidarė savo konfe
renciją. kurioje JAV’ amlnisadorė 

čia pavojuje griūti, suremon
tuokite. Jeigu ji tinkama, leiski
te joje mums laikyti pamaldas, 
o darbininkams leiskite dirbti.

Pirmadienį įstaigoje dirbo man 
svarbūs žmonės. Mano sumany
mui pritarė paminklų apsaugos 
vyrai. Tuojau pasiūlė vyriau
siam inspektoriui vykti visko pa
tikrinti. Be jo į Palėvenę vyko 
dar ir jaunas inžinierius suda
ryti plano vienuolyno stogo re
montui, nes ir vienuolynas buvo 
stipriai apdegęs. Taigi, komisija 
susidarė savaime. Pasiūliau to
kiu laiku išvykti iš Vilniaus, 
kad Kupiškyje būtume prieš de
vynias, nes po devynių rajono 
vadovai išvažinėja į kolūkius.

Antradienį anksti jau buvo 
Palėvenėje, nes kelias ėjo pro ją; 
Inžinieriai rado bažnyčią dar 
užbliombuotą, 9 valandą jau 
buvome Kupiškyje. Iš karto su-
siradome abu rajono vadovus: 
Paplauską ir anksčiau minėtą 
partijos sekretorių Aščiagalietį. 
Jie niekaip nenorėjo atiduoti 
bažnyčios raktų. Aščiagalietis 
vis iš naujo prašė dokumentų, 
vis iš naujo juos tikrino.

Inspektorius tarė: “Ko jūs 
kovojate su bažnyčia, tai ne jū
sų paskirtis, jūsų paskirtis rū
pintis kolūkiu. Bažnyčiai griauti 
yra įgaliotinis Pušinis.” Aščia
galietis, kitiems klausant ir ne
klausant, vis peikė ir kaltino

Šveicarijoje Faith R. VVhittlesey 
padarė pareiškimą ir perskaitė 
prazidento Reagano telegramą - 
sveikinimą. Vakare dr. Bobelis 
su lietuvių delegacija dalyvavo 
ambasadorės VVhittlesey sunioš- 
ame priėmime.

Balandžio 15 d. prieš praside
dant oficialiajai ESB konferenci
jai, Resistance International su
sirinkime tauty bių atstovai davė 
savo pareiškimus. Lietuvių var
du kalliėjo dr. K. Bobelis, estam 
atstovavo Maido Kari (JAV) ir 
latviam — dr. Linards Lukss 
(Kanada).

Didžiausias katalikų dienraš
tis Šveicarijoje, Die 
Ostschiceitz, balandžio 12 d. 
įdėjo straipsnį apie VLIKo infor
macinį biurą Berne. Nord- 
Deutsch Rtindfunk panaudojo 
A. Klimaičio paruoštą spaudos 
pranešimą apie VLIKo dalyvavi
mą Bern o konferencijoje.

Iš Šveicarijos dr. Bol>elis vyks 
ta į Londoną pasitarimams su 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga apie lapkričio mėn. VLIKoor-

Atverskime lietuvių išeivijos 
nerašytos istorijos puslapius ir 
žvilgterėkim į tuos praėjusius; 
laiko tėkmėje užmirštus įvykius. 
Nupūstam dulkių sluoksnį nuo 
mūsų ankstesnės veikėjų kartos 
atliktų darbų, kurių pasekmėmis 
galime džiaugtis.

Kad suprasti to meto vytaisį 
diferencijuotą išeivijos gyveni
mą, turim trumpai nusakyti kas 
tuo metu vyko ir kaip tai paveikė 
j kai kuriuos faktus, kurie pri
vedė prie šiandien minimo Dar
bininko laikraščio 70 metų su
kaktuvių minėjimo.

19-tojo šimtmečio gale ir 20- 
tojo pradžioje darbo jėga — dar
bininkai buvo neorganizuota 
masė, kurią lengvai išnaudodavo 
darlnlaviai, įvairūs darbų 
parūpinimo agentai. Pramonin
kams, anglių kasyklų savinin
kams, fabrikantams ar biznie
riams nerūpėjo nei darbininko 
gerbūvis, nei jo sveikata, nei 
darlx> aplinkos sąlygos, kuriose 
jisai dirlx>. Nebuvo jokio sociali
nio aprūpinimo ligos ar susižei- 
dirno atveju.

Esamą padėtį savo tikslams 
gerai panaudojo socialistinės 
grupės su savo šūkiais ir pažadais 
apie pagerinimą darbininkijos 
būklės, apie kuriamą darbininki
jos klasę, apie naują — šviesesnį 
darbininkijos gyvenimą. O tam 
tikslui pasiekti buvo nurodomas 
tik vienas kelias—tai kovos prieš 
išnaudotojus kelias—tai orga
nizuoto pasipriešinimo kelias.

Ir visai suprantama, kad en
giamas darbininkas mielai glau
sis prie to, kuris jį užtars, kuris 
jam padės iš vargo išbristi.

Taip prieš tą socialinę nely
gybę kovojo ne tik kairiosios 
grupės atstovai — socialistai, 
pažangieji, bet ir kunigija, atsto
vaujant dešini^ 0-ųpę stojo 
kovon už darbo klasės reikalus.

Reikia atminti, kad socializ
mas rišosi gana tampriai su 
ateistinėm idėjom ir kova prieš 
Bažnyčią ir klerą.

Nemažai darbininkijos jau 
buvo įtaigoti Markso-Engelso 
socialistinėm ir komunistinėm 
idėjom ir dalyvavo suorganizuo
tose ir įvairiausiais pavadinimais 
egzistuojančiose draugijose ar 
organizacijose. Socialisti
nės grupės buvo stipriau ar 
silpniau pasisakiusios prieš kata
likų Bažnyčią, kunigiją, vienuo
lijas.

Popiežiaus Leono XIII encik
lika “Quod apostolici” 1878 me
tais aiškiai pasisakė prieš ateis 
tinį socializmą ir davė nurody 
mus kokia turėtų būti krikščio
nišku teisingumu pagrįsta socia
linė santvarka. Paskatino kreipti 
didesnį dėmesį į darbininkijos 
padėtį ir toleruoti Šiaurinėj 
Amerikoj darbininkų sąjungą — 
vadinamą “Knights of Labor”. 
Tas suteikė katalikiškai srovei 
pastiprinimo ir jie ėmė efektin
giau ir plačiau rūpintis darbinin
kijos socialiniu judėjimu

To paties popiežiaus enciklika 
“Reruin Novarum” buvo skirta 
grynai darbininkijai, darbo žmo
gui, kur buvo aptarta gyvybiniai 
ir aktualūs darbininkams rūpimi 
socialiniai reikalai, darbininkų 
atlyginimo klausimas, darbinin
kų organizacijos, privačios nuo
savybės įsigyjimas, darbininkų 
tinkamas aprūpinimas ligos, 
mirties atvejais, tinkama ap- 
drauda didintiems pramo
ninėse įmonėse, fabrikuose ir 
panašiai.

Socialistų sąjūdis, lietuviško
sios išeivijos tarpe prasidėjęs 19- 
tųjo šimtmečio pabaigoje, buvo 
smarkiai įsigalėjęs ir plačiai pa
plitęs. Naujai , atvykstantieji 
ateiviai jau rado Pennsylvanijo- 
je, anglų kasyklų rajonuose vei
kiančią Socialist Labor Party — 
Socialistinę Darbo Partiją. Nors 
tai buvo skaitoma tik angliškai 
kallilnčiųjų partija, liet 90 proc. 
sudarė naujieji ateiviai: lietuviai.

lenkai, rusai, italai, slovakai). ir 
kiti. Todėl atvykėliai ir šliejosi 
prie šios partijos sudarytose lie
tuviškose kuopose ir vadovauja
mose jau lietuvių. Reikia pa
minėti, kad aptariamo laikotar
pio metu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse buvo socialistinio 
sąjūdžio žydėjimo perijodas — 
ėjo 24 socialistiniai laikraščiai, iš 
kurių tik 8 anglų kalba, o 16 atei
vių kalbomis. Septyni dien
raščiai buvo spausdinami vo
kiečių kalba.

Lietuviai tuo laikotarpiu 
turėjo 12 socialistiniam sąjūdžiui 
pritariančių ar socialis
tinių pakraipų laikraščių — De 
tuviškasis Balsas, Nauja Ga
dynė, Kardas, Pennsylvanijos 
Darbininkas, kuris vėliau pava
dintas Darbininku, Amerikos 
Lietuvis, Galybė ir Nauja Ga
dynė; Kūrėjas ir Ateitis, Chica- 
gos Darbininkas, Darbininkų 
Viltis, Spindulys, Kova, Kelei
vis.

Atmintina ir toks faktas, kad 
ankstesnės išeivijos didžioji dalis 
buvo beraščiai ar mažaraščiai, tai 
s<x.*ialistai tą esamą padėtį išnau
dojo: steigė knygynėlius, vakari
nes mokyklas, rengė paskaitas, 
stengdamiesi žmones šviesti, 
kultūrinti. Ragino stoti į įvairias 
Apšvietos ir kitokiais vardais pa
vadintas organizacijas ir draugi
jas. Tai aišku savaime—darė įta
kos ir populiarino socialistų 
sąjūdį.

Štai maža statistikos detalė — 
1912 metais Lietuvių Socialistų 
Sąjunga turėjo 1100 narių, o 
1919 metais — 6700!

Na, o kaip buvo su priešinga 
socialistiniam sąjūdžiui veikla? 
Ką veikė taip vadinamoji krikš- 
čioniška-katalikiška srovė? Kaip 
rūpinosi savo pažiūrų žmo- 

nėmis?-
Socialinės popiežiaus encikli

kos pagyvino katalikiškosios 
bendrijos rūpestį darbininkų 
reikalais ir priemonėmis darbi
ninkų gyvenimo lygiui pakelti.

Prie bažnyčių organizavosi 
draugijos, organizacijos, egzista
vo parapinės mokyklos, kuriose 
mokytojavo dažniausiai vie
nuolės ir mokslo lygis buvo au
kščiau pastatytas negu viešųjų 
mokyklų, jau nekalbant apie 
drausmės ir auklėjimo įtaką jau
nimui. Vyko kultūrinis judėji
mas — muzikiniai chorų pasiro- 
dymnai, vaidinimai. Nelaimės 
ištiktus, ypač mirties atvejais; 
efektyviai gelbėjo R. K. Susivie
nijimo fraternalinė organizacija.

Veiklą pagyvino 1915 metais 
sausio mėnesį Chicagoje įsteigta 
Lietuvių Katalikų Spaudos 
Draugija su tikslu atremti ir pla
tinti katalikiškus laikraščius ir 
spaudą, steigti kolonijose kny
gynėlius, leisti katalikiško turi
nio knygas, žodžiu, šviesti savo 
tautiečius.

Noras dominuoti iššaukė savo
tiškas rungtynes, konkurencines 
varžybas tarp katalikiškai nusi
teikusios bendruomenės ir so
cialistinio sąjūdžio ir tokiu būdu 
egzistuojantis išeivijoje pasidali
nimas privertė ir vieną ir kitą la
gerį smarkiau darbuotis savo 
ideologijai. Buvo ieškoma naujų 
narių savoms draugijoms, suda
romos naujos kuopos, steigiami 
"klubai, draugijos.

Katalikiškai srovei atstovavo 
Amerikos Lietuvių Rymo-Kata- 
likų Federaciją, įsikūrusi nuo 
1906 metų per Amerikos Lietu
vių Katalikų kongresą Wilkes 
Barre, Pennsylvanijoj. Toji Fe
deracija buvo sudaryta tauti
niais, kultūriniais tikslais ir buvo 
vienijantis lietuvius katalikus, jų 
draugijas ar organizacijas orga
nas ir kooardinuojantis jų veiklą. 
Prie jos priklausė lietuvių RK 
Susivienijimas. ALRK Moterų 
Sąjunga, Detūvos vyčiai. Lietu
vių RK Darbininkų Sąjunga. 
Vargonininkų Sąjunga. Detuviu 
Katalikų Lalidarių Sąjunga, ir 
eilė kitų katalikiškų drau
gijų

(Bus daugiau)

ganizuojainą kelionę į Vienos 
konferenciją l>ei VLIKo seimą 
Londone. (Elta)
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
ŠEŠTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ

Susipažinimas su laureatais ir premijŲ Reikimas.
Meninę programą atlieka Ctevetendo dainos-muzikos vienetas “Uždainuokime!"

Premijų šventė vyksta 1986 gegužės 17, šeštadienį, 7 vai. vak. Amerikos Lietuviu Piliečiu Klube, 368 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

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

sooooooooooooooo

Savaitės
įvykiai

Izraelio vyriausybėj kilusi an
troji krizė buvo pašalinta susita 
rus sukeisti du ministerius vie
tom: min. pirmininką įžeidęs fi
nansų ministeris Yitzhak Modai 
paskirtas teisingumo ministeriu, 
o teisingumo ministeris Moshe 
Nissim padarytas finansų minis 
teriu.

J.T. atsidūrė sunkioj finan
sinėj krizėj, ir jų šįmetinis defi
citas sieks 275 mil. dol.

OPEC valstybės nesutiko 
patenkinti Libijos prašymo pa
skelbti JAV aliejaus pardavimo 
embargo, bet pasmerkė jų kari
nius veiksmus prieš Libiją.

JAV buvo pasiuntusios į Vaka
rų Europą savo įgaliotinį įtikinti 
valstybes paremti prezidento 
Reagan nusistatymą j Libijos 
vy kdomą terorą atsaky ti karinėm 
priemonėm, bet pritarimo nera
do.

Japonijos min. pirmininkas 
Nakasone, susitikęs su preziden
tu Reagan, pareiškė, kad Japoni
ja padarys istorinių pakeitimų 
JAV - Japonijos prekybos santy
kių pusiausvyrai pasiekti, 
būtent: dabartinę, eksportu pa
remtą ūkinę politiką pakeis dide
snių imjpbrfų ir didesnio impor
tuotų prekių vartojimo politika.

Popiežius Jonas Paulius Ilap- 
lankė pagrindinę Romos žydų 
sinagogą, kur su jį sutikusiu vyr. 
rabinu Elio Toaff nuoširdžiai pa
sisveikino. pasmerkė žydų per
sekiojimą ir bet kuriuos kitus 
antisemitizmo . reiškinius ir pa
sikeisdamas skaitė atitinkamas 
psalmes. Bet žy dai ir toliau, liko 
nepatenkinti, kodėl popiežius 
nepaminėjo Izraelio.

Į Sov. S-gą grįžusi Stalino 
duktė Svetlana Allilujeva pa
reiškė gavusi vyriausybės sutiki
mą išvykti iš Sov. S-gos. o jos 
Amerikoj gimusi duktė Olga Pe- 
ters jau atvy ko j Britaniją.

JAV bombonešiai iš Britanijos 
ir kovos lėktuvai iš V iduržemio 
jūroj esančių lėktuvnešių puolė 
Libijos karinius taikinius prie 
Tripoli ir Benghazi uostų ir pa
darė didelių nuostolių. Žuvo 15 
ir buvo sužeista 60 žmonių, o 
vienas tamtanešis ir dviejų ka
rininkų įgula yra žuvę. Tai buvo 
atsilyginimas už Libijos teroristų 
V. Beri yno restorane išsprogintą 
tambą. pareikalavusią vieno 
JAV kario gyvybės.

Iš JAV sąjungininkų tik Brita
nija, Kanada ir Izraelis pritarė 
JAV karinėm priemonėm prieš 
Libiją, o visos kitos pasaulio val
stybės vienos švelniau kitos 
griežčiau pasmerkė.

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje, Lietuvos fotogra
fijos salione, atidaryta fotografi
jų paroda. Joje eksponuojama 
daugiau kaip 100 darbų. Di
džiąją ekspozicijos dalį sudaro 
reportažinio pobūdžio nuotrau
kos, atskleidžiančios šiandieni
nio gyvenimo panoramą.

— Žurnalas “Družba naro- 
dov” skaitytojams pateikė dova
ną — Alfonso Bieliausko roma
ną “Tada, kai lijo”. Tai šio žur
nalo savo prenumeratoriams 
skirtos “Tarybinių romanų bib
liotekos” leidinys. Jis išėjo 
275,000 egzempliorių tiražu “Iz- 
vestijų” leidykloje. Knygos pa
baigoje įdėtas žinomo kritiko, 
žurnalo vyriausiojo redakto
riaus pavaduotojo L. Terakopia- 
no straipsnis apie Alf. Bieliaus
ko kūrybą. Tai antrasis šio ro
mano leidimas Maskvoje.

— Lietuvos nusipelniusi artis
tė Elvyra Komejeva daugiau nei 
dvidešimt metų kuria įvairius 
vaidmenis Lietuvos valstybinia
me operos ir baleto teatre, žino
ma jos koncertinė veikla. Vasa
rio 18 valstybinės filharmoni
jos mažojoje salėje įvyko daini
ninkės autorinis koncertas. So
listė dainavo G. Puccini, V. Bel- 
lini operų arijas, lietuvių kom
pozitorių B. Dvariono, V. Lauru- 
Šp vokalinius kūrinius, lietuvių 
ir rusų liaudies dainas, roman
sus. Koncerto solistei talkino 
pianistė H. Radvilaitė.

— Švenčionių rajono klubinė
se įstaigose prasidėjo meno sa
viveiklos kolektyvų —1985 metų 
respublikinės dainų šventės da
lyvių - kūrybinės ataskaitos 
“Šventės aidai”. Naują koncerti
nė programą “Ežerų sietuva” 
kultūros namuose žiūrovams pa
teikė dainų ir šokių liaudies an
samblis “Aukštaitija”. Joje 
skambėjo specialiai šiam an
sambliui parašyta kompozitorių 
A. Bražinsko ir A. Lapinsko 
muzika, buvo atlikti žinomo 
choreografo J. Gudavičiaus su
kurti šokiai. Ansamblio progra
mą paįvairino kitų tarybinių 
kompozitorių kūriniai, lietuvių

Tarptautinė oro linijų pilotų 
sąjunga suteikė pilotam* teisę 
boikotuoti tas vaistytas, kurios 
remia teroristinius veiksmus 
prieš civilinę aviaciją ir kurios 
nepakankamai apsaugo aerodro
mus.

Sov. S-ga. pasmerkdama JAV 
karines priemones prieš Libiją, 
atšaukė jos užsienio reikalų mi- 
nisterio Ševardnadze sutartą pa
simatymą su valst. sekretorium 
Shultz.

liaudies ir kitų tautų dainos bei ’ 
šokiai.

— Vilniuje, Lietuvos pamink
lų apsaugos ir kraštotyros drau
gijos centro tarybos salėje vyko 
kraštotyros darbų paroda. Čia 
eksponuota medžiaga apie darbo 
kolektyvus, jų istoriją, apie 
darbo pirmūnus, partijos vetera
nų prisiminimai. Šiaulių baldų 
gamybinio susivienijimo 
“Venta” kraštotyrininkai pa
ruošė darbą apie įmonės komu
nistų gamybinę bei visuomeni
nę veiklą, iš Vilkaviškio rajono 
atsiųsta parodai praėjusio penk
mečio darbų kronika. Vertin
giausi rinkiniai bus perduoti į 
kraštųtyros darbų saugyklą.
— Pabaltijo fotografijos meist
rų paroda “Gintaro kraštas — 
85” praėjusią vasarą eksponuo
ta Latvijos Jūrmalos kurorte, 
turėjo didelį pasisekimą. Tad 
nutarta ją vėl parodyti žiūro
vams. Šįkart ji atidaryta Rygoje, 
Latvijos istorijos muziejuje. Pa
rodoje — 400 Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos fotomenininkų darbų.

— Sofija Čiurlionienė-Kyman
taitė prisiminta jos gimimo 100- 
osioms metinėms, kaip literatė 
ir kultūrininkė. Mokėsi Peter
burge ir Rygoj, studijuodama 
Krokuvos universitete (1004 r 
19(77) tūrėjo progos susipažinti 
su kitų tautų kultūra. Krokuvą 
pasiekdavo Vakarų Europos 
programos, buvo geras teatras, o 
studijuojant filosofiją jai impo
navo simbolizmas. Ištekėjusi už 
M. K. Čiurlionio, 1909 buvo iš
vykusi Peterburgan, bet dėl sun
kių sąlygų turėjo grįžti Lietu
von ir pradėjo pedagogės darbą 
— dėstė lietuvių kalbą “Sau
lės” kursuose, vėliau, karo metu 
Voroneže ir galiausiai universi
tete, kaip lektorė. S. Čiurlionie
nė buvo žinoma kaip vertėja ir 
dramaturgė. Jos populiari drama 
“Aušros sūnūs” vaidinta dau
gelyje scenų. Vaikams pjesė — 
pasaka “Dvylika brolių juod
varniais taiksčiusių” iki šiol 
neprarado reikšmės. Komedijose 
“Pinigėliai”, “Vilos puošmena”, 
“Didžioji mugė” pašiepė netiku
sius papročius suteikdama ko
medijai žaismingumo ir teatri
nės elegancijos. Kaip visuomeni
ninke ir kultūrininkė bendravo 
su įvairių socialinių grupių žmo
nėmis ir jos namuose vykdavo 
“kalbiniai šeštadieniai”, į ku
riuos rinkdavosi literatūros ir 
kalbos mylėtojai aptarti naujų 
kūrinių ar kultūros reikalų. Pa
rengė “Rinktinių raštų” tritomi 
(1956). Iš laiko perspektyvos 
žvelgiant į rašytojos nueitą ke
lią, ieškojimus, atradimus ir pra
radimus, vis labiau aiškėja, kad

Grandinėlė atlieka programą per Vasario 16 minėjimą Clevelande. Nwotr v ttacvvtffaiK

VALDAS C. DUOBA, lietuvis a 
Northporth, NX 11731. Jei. 61 
tik Išimtinais stveiMfeMlMI 
86 < 01114th St, Ricbmond HUI, N.Y. 11418. ToL 718 441 - 2811.

SHAUNS FUNERAL HOME, toc^ M - 02 Jamaica Ava. (prie Foroąt 
Pvray St), Woodhav«n, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* iakfotuvas. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto daiyee. Tol. 296 • 2244.

ruoilanjos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos autoRobUlėm pastatyti. .

. KENF1ELD YUNERAL HOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
S. Čiurlįonienei-Kymantaitei J Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
priklauso svarbi vieta lietuvių 
literatūros ir kultams istorijoje.

— Atidaryta nauja Alytaus 
autobusų stotis. Puikus stoties 
pastatas, erdvi aikštė, įvažiavi
mai. Naujoji stotis statyta su 
perspektyva: jos pajėgumas — 
per parą 250 autobusų ir aptar
nauti 15 tūkstančių keleivių.

— Vilniuje, Dailės parodų 
rūmuose, atidaryta respublikos 
liaudies dailininko, profesoriaus 
Vlado Karatajaus tapybos paro
da. Joje eksponuojama apie 120 
kūrinių, sukurtų per pastaruo
sius dvidešimt penkerius me
tus. Tai portretai, peizažai, temi
nės kompozicijos. V. Karatajaus 
paveikslų parodą papildo jo duk
ters — jaunos dailininkės Vik
torijos Karatajūtės-Šarauskienės 
keramikos kolekcija.

— Panėvėžio parodų rūmai 
pakvietė į tradicinę miesto dai
lininkų kūrybos parodą. Šalia 
vyresniosios ir viduriniosios 
kartos dailininkų savo darbus 
parodoje eksponuoja ir jauni
mas. Ekspozicijoje — tapyba, 
akvarelė, tekstilės, stiklo gami
niai, taikomosios grafikos pavyz
džiai ir kt.

— Paskelbti 1985 metų 
respublikinio knygos meno ir 
vaizduojamosios produkcijos 
konkurso rezultatai. Šį tradicinį 
gražiausių leidinių konkursą 
ren-gia Lietuvos -valstybinis 
leidyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komitetas kar
tu su Poligrafijos ir leidyklų 
mokslinės-techninės draugijos 
respublikine taryba. Gražiausia 
“Vagos” knyga pripažinta šios 
leidyklos išleista Nižamio 
poema “Leili ir Medžnūnas” 
(dailininkas — B. Leonavi
čius), “Minties” — albumas 
“Vilniaus” (A. Broga), “Mokslo” 
— albumas “Vilniaus architek
tūra” (A. Žvilius), Vyriausio
sios enciklopedijų redakcijos — 
“Tarybų Lietuvos enciklopedi
jos” pirmasis tomas (A. Gurs
kis ir J. Liolys), “Šviesos1'’ — 
A. Matučio knygutė “Žilo šilo 
darbininkas ” (K. Kasparavičius), 
“Vyturio” — S. Gedos “Baltoji 1 
varnelė” (R. Dočkutė). Pirmą 
kartą paskirta Joniškio rajono 
Kepalių kolūkio premija už visų 
gražiausią metų knygą. Tai — 
“Vagos” keturiomis kalbomis iš
leista A. Baranausko poema 
“Anykščių šilelis” (A. Žvilius). 
Ją, kaip ir daugumą kitų leidi
nių, išspausdino K. Požėlos 
spaustuvė Kaune. Gražiausiu 
1985 metų plakatu pripažintas 
J. Galkaus kūrinys “1945 - 
1985”.

— Alytaus šaldytuvų gamyk
loje pagamintas ketvirtam ii ijo- 
nasis šaldytuvas. Tai — “Snai- 
gė-15”. Alytiškiai dabar gamina 
trijų modelių šaldytuvus — 
“Snaigė —5”, “Snaigė — 15” ir 
“Snaigė —17”.

— Pernai kraštotyros darbų 
saugyklą pasipildė bemaž pus
trečio šimto darbų. Vis kruopš
čiau parengiami darbo kolekty
vų, įmonių, įstaigų, kolūkių met
raščiai. Kultūros istorikus turėtų 
sudominti plungiškės mokytojos 
E. Ravickienės darbas “M. K. 
Čiurlionis Plungėje”. Kraštoty
rininkė pateikė naujų žinių apie 
įžymaus menininko gyvenimą 
Žemaitijoje. Įdomus autorės su
sirašinėjimas su Prahos naciona
liniu muzikos muziejumi dėl tuo 
metu buvusio Rietavo orkestro 
vadovočeko J. Mašeko. Endrieja-1 
ve pas senuką muzikantą rastos 
gaidos su būdingais M. K. Čiur
lionio kūriniams pavadinimais: , 
“Polka Kastė”, “Pušų ošimas”.

Mamonai Chapel, 200 Pasadena Ava. S., SL Petoraburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Ėstate, namų pardavimas, visų rūšių spdraųr 
dtansi, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- , 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 947-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlučio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 421 - 6440. Sal* vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polakfotuvirtial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 

‘ N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO 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 Atsimi- 
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 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.
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A MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI) VISAS-KAPtNESNEW YORK, 
- NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO

SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
jeriA.s

19 33 +1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

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

S.L.K.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Lietuviško pogrindžio spauda
Dėl termino, Sovietų paverg- ( 

tuose kraštuose atsirado slapta 
spauda, kurios nekontroliuoja 
partijos cenzūra. Spauda nu
kreipta prieš komunistinį reži
mą. Anksčiau lietuviai tokią 
spaudą vadino draudžiamąja 
arba pogrindine spauda. Bet štai 
rusai išleido tokią pogrindinę 
spaudą ir ją pavadino “samiz- 
dat”. Patiko tai ir lietuviam, 
ėmė išsivertė to žodžio prasmę 
ir pradėjo vadinti “savilaidinė” 
spauda.

Šis terminas nėra jau toks 
tikslus. Negi laikraščiai, kokie 
jie bebūtų, patys save išleidžia. 
Ne. Yra ranka, kuri juos reda
guoja. Jie yra tik slapti, nevieši. 
Tad daug tiksliau ir prasmin
giau tokią spaudą vadinti po
grindine arba draudžiamąja 
spauda.

Pradininkai. Okupuotoje Lie
tuvoje pogrindinės draudžiamo
sios spaudos pradininkai yra ku
nigai ir tikintieji. Jie pirmieji 
tokiu būdu drįso pasipriešinti 
režimui ir išleido Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios Kroniką.

Čia prisimena senasis spau
dos draudimas 1864 metais. Ta
da buvo uždrausta lotyniška rai
dė. Tikėta, kad per rusišką rai
dę ateis ir rusų kalba, rusiš
kas tikėjimas. Pradžioje niekas 
nesiorientavo, ką reiškia toks 
draudimas. Vyskupas Motiejus 
Valančius pirmas įžvelgė didelį 

>pavojų religijai *r tautai. Jis 
pirmas Tilžėje, Prūzijoje, at
spausdino savo brošiūras, slapta 
atgabeno į Lietuvą ir išplatino. 
Brošiūrose išaiškino, ką reiškia 
spaudos draudimas.

Taip atsitiko ir dabar oku
puotoje Lietuvoje. Kronika davė 
pradžią eilei pogrindžio leidinių. 
Ir slaptas judėjimas nesumažė
jo, bet padidėjo. Padidėjo ir tų 
leidinių įtaka.

Ką ji ugdo Lietuvoje? Oficia
lioji komunistinė spauda tar
nauja tik propagandai skleisti 
marksizmą, ateizmą. Tokia 
spauda yra toli nuo tiesos ir nuo

tautos reikalų.
Draudžiamoji pogrindžio 

spauda yra visai priešinga.]! 
aprašo gyvenimą tokį, koksai, 
kovoja su negerovėmis, kurios 
žlugdo žmogų ir tautą, ypač 
kovoja su okupantų primesta 
morale, skleidžiamu melu. Po
grindžio spauda demaskuoja 
klastojamą istorinę praeitį.

Tad nenuostabu, kad pogrin
dinė slapta spauda jautriai vei
kia jaunuolį, jį elektrizuoja ir 
išugdo jo patriotizmą, jo didelę 
drąsą kovoti už tiesą ir už tau
tos reikalus.

Draudžiamoji spauda ir pra
eityje taip pat veikė jauoįą 
kartą. Prisiminkime kaip Vincas 
Kudirka, kuris buvo aplenkėjęs, 
reagavo į Aušros pirmąjį nume
rį. Perskaitęs jis apsiverkHi- 
pasidarė uoliu lietuviu.

Ką ji kalba išeiviams? Ši spau
da taikoma tik vidaus reika
lams, tik kovai prieš okupantu, 
bet ji labai teigiamai veikia ir 
lietuvius, gyvenančius už Lietu
vos ribų. Tas idealizmas, altru
izmas, patriotizmas kaip kokia 
elektros jėga visus pagauna ir 
uždega.

Pagauna ir jaunimą, jau už
augusį kitoje aplinkoje, ne? a Ti
nimas visada ilgisi didelių drą
sių žygių. O ten, pogrindžio 
spaudoje yra aprašytas nevienas 
drąsus žygis.

Okupuoto krašto pogrindinė 
spauda labai tinka propaga.ri
dai laisvame pasaulyje. Ta spau
da, išversta į daugelį kalta ų, 
akivaizdžiai parodo gyvenimo 
tikrovę. Taip Lietuvos reikalai 
per tą pogrindžio draudžiamąją 
spaudą yra kuo plačiausiai pa
saulyje paskleisti. Kas dabar ne
žino Lietuvos, jos persekiojimo, 
jos heroinio kovingumo dėl 
žmogaus teisių.

Kaip praeito amžiaus drau
džiamoji spauda davė savo vai
sių, taip ir ši duos, — ji nuga
lės bevertę oficialiąją spaudą, ir 
nuties kelius į nepriklausomybę.

Genocido muziejuje turi būti 
minima Lietuva

VVashingtone, su JAV vyriau- 
sylx‘s moraline* ir medžiagine 
[Kirai na organizuojamas genoci
do muziejus, vadinamas Holo- 
caust muziejumi. Amerikos Lie
tuvių Tarytais vadovyta’* kreipėsi 
į muziejaus organizacinio komi- 

Į teto pirmininką Elie VViessel. 
I primindama, kad tame muzieju- 
I je, minint nacių sunaikintus 
I žydus, turi būti minimi ir nacių 
i nukankinti lietuviai 1x4 kitų tau- 
| tų žmonės, o taip pat muziejuje 

turi būti pavaizduotas ir Sovietų 
Sąjungos genocidas.

Negavus patenkinamo atsaky
mo, Alto pirm. Theodoras Blins- 
strubas tuo reikalu specialiu raš
tu kreipėsi į JAV prezidentą Rea 
ganą, kuris pavedė Holocaust 
muziejaus tarytaū atsakyti į tą 
raštą. Muziejaus vykdomojo ko
miteto direktorius Nicah H. Naf
tai! n kovo 27 d. raštu pirm. 1'. 
Blinstrubui pažymėjo, kad šalia 
išžudytų žydų būsiančios pa
minėtos ir kitos aukos, jų tarpe 
ir lietuviai, tačiau nieko tikro 
nepažadėjo dėl atžymėjimo So
vietų Sąjungos genocido. Šiuo 
reikalu turime išvystyti gyvą ak

ciją, kad nebūtų užmiršta daug 
tūkstančių komunistų išžudytų

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

lietuvių. Reikia rašyti laiškus 
muziejaus organizatoriams adre
su: U. S. Holocaust M e įnori ai 
Coiincil, 2(MX) L Street, N.W. 
Suite 588, Washington, D.C. 
2(XX36. Būtų naudinga šiuo rei
kalu kreiptis ir į savo senatorius 
lx*i kongresmanus.

Laiškai kardinolui
Šv. Kry žiaus bažnyčioje, Chi- 

cagoje, pertvarkant pamaldas at
sirado pavojus, kad lietuviškos 
pamaldos, gali būti perkeltos į 
nelaimi patogų laiką. Tuo reikalu 
Alto pirmininkas Te<xloras Blin- 
strutais pasiuntė raštą kard. J. 
Bernardinui, prašydamas, kad 
toje lietuvių pastatytoje 
liažnyčioje būtų reikiamai sau
gomos lietuvių teisės. Kardino
las atsiuntė Alto pirmininkui raš
tą, užtikrindamas, kad Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje nesiekiama 
naikinti lietuviškų pamaldų, tik 
stengiamas suderinti su para
pinių sielovados reikalais. Kar
dinolas pažymėjo, kad yra pa
vedęs Chicagos lietuviy sielova
dos vadovui kun. J. Sarauskui

t; Yį

Dail. Česlovo Janušo paruošti scenos papuošimai “Darbinin
ko” sukaktuvinio koncerto metu balandžio 13 Kultūros Židi
nyje. Ntiotr. L. Tamošaičio

1 KELIONĖ SU |
1 “JUODĄJA GULBE” 1
X f
| ATSIMINIMAI IŠ 1926 METŲ v

R. A. VILKAS »

Su teatro artistais 
j kelionę

Savo paauglio metuose 
mėgdavau iš medžio drožinėti 
įvairaus dydžio laivelius, kuriuos 
su burėmis leisdavau plaukioti 
Nemuno pakrantėje.

Sykį, pamatęs mano laivus, ar
tistas Antanas Sutkus pasakė: 
“Kaip matau, būsi jūrininkas ar 
laivų architektas”.

1926 metų vasario pradžioje 
mano vyriausia sesuo Elena vie
nį dieną man ir sako: “Sutkus 
ruošia kelionę su valtimi Švento
sios upe ir tave paims kartu”.

Labai apsidžiaugiau ir 
pradėjau ruoštis tokiai nepap
rastai ir įdomiai kelionei.

Taip vienį ankstyvį rytį susi
rinko Kauno senamiestyje prie 
turgaus aikštės keliautojų grupė: 
Antanas Sutkus, tuomet valsty
binio teatro direktorius, artistas 
Juozas Siparis, artistė Nastė Ju- 
ifLŠūnaitė, mano sesuo Elena ir 
aš — paauglys, skautas, penktos 
klasės gimnazistas. Buvau su jais

pažįstamas, nes jie dažnailanl<y- 
davosi mūsų namuose.

Kelionės bagažas
Mūsų bagažas buvo didelis, 

susidėjo iš dviejų, mano tėvo pa
dirbtų dėžių. Viena jų buvosldr- 
ta maisto produktams laikyti, o 
kitoje buvo primusas, duItirvriai, 
du pjūklai, plaktukas, replės, vi
nys, varžtai, kabliai ir įvaiaraus 
ftorumo virvių kamuoliai,

Turėjome du medžioklinius 
šautuvus, vieną “venčesterį” — 
tai šautuvas šaudyti su Alko
mis , keletą dėžių šovinių ir •visą 
pundą įvairių meškerių Be to, 
turėjome didelę palapinę, kitų 
mažesnę ir du didžiulius brezen
tus, kuriuos Sutkus paskolino iš 
kariuomenės sandėlio.

Prie to viso dar reikia pridėti 
dar kiekvieno asmeniškus dra
bužius, suvyniotus į brezenti
nius lietpalčius.

Autobusu į Zarasui
Turgaus kampe jau susirinko

nemažas būrys keleivių į Zarasus 
einantį autobusą. Ilgai laukėme, 
kol atvyko senas, apdriskęs, 
turbūt palikęs nuo Pirmojo pa
saulinio karo autobusas. į kurį 
bematant prisigrūdo žmonių su 
maišais, dėžėmis ir kitokiu 
bagažu. Nebuvo kur dėti mūsų 
didelį ir sunkų bagažą.

Autobuso savininkas triukš
mavo, buvo nepatenkintas, kol į 
saują gavo ekstra dešimtuką. 
Tada keleiviams liepė apsira
minti, nes, sako, kad tai važiuoja 
aukšti ponai.

Daugumas šypsojosi ir net 
juokėsi, nes mes visi iš drabužių 
neatrodėme tokie “ponai’. 
Vietos buvo maža ne tik sėdėti, 
l>et ir stovėti. Aš visgi auatobuso- 
užpakalyje užlipaua ant mūsų 
dviejų dėžių. Ant jų buvo patogu 
sėdėti. Tik tas kvapas, neduok 
Dieve! Jei ne lange maža sky lė, 
uždustame.

Pirmas sustojimas buvo Kar
mėlavoje, kur keletas keleivių iš
lipo, bet daugiau naujų įsigrūdo. 
Labai pavėluotai atvažiavome į 
Jonavos turgų, kur beveik pusė 
keleivių išlipo, o naujų jau buvo 
mažai.

Labai lėtai duobėtu plentu ar- 
tinomės prie Ukmergės, liet 
štai, įvažiuojant į miestą, nulei
do padangą. Vėl triukšmavo ir 
zirzė savininkas, nors šoferis 
gana greit padangą sutaisė, nes 
turėjo atsarginę sveiką kamerą, 
kurią, įdėjęs į padangą, pripūtė 
savo rankine oro pompa. Pake
liui į Uteną, savininkas, sėdėda

lx*ndru susitarimu su parapijos 
kietame rasti tinkamiausią 
sprendimą.

Kai kard. Bemardin paskelta* 
pareiškimą, pasisakydamas prieš 
prez. Reagano planuojamą para
mą sukilėliams Nikaragvoje, va
dinamiems “contras”, kad neda
vimas paramos tiems kovotojams 
tik didina pavojų Nikaragvoje* 
įsigalėti priešingam a laisvei ir 
religijai marksizmui. (

Kardinolas atsakė, kad spec
ialistų nuomonė, karinė parama 
ten nebus veiksminga Specia
listai mano, kad diplomatinis 
spaudimas, kokį organizuoja va
dinamos Contadora grupės val
stybės, jeigu jos bus stipriai re
miamos JAV tebeturi diplomati
nius ryšius su Nikaraguvos vy- 
riausybe. Pagal tarptautinę 
teisę, neatinka remti ginkluotų 
sukilėlių veiksmus prieš vyriau- 
sylię, su kuria palaikomi diplo
matiniai ryšiai. Vyskupai daro 
savus pareiškimus Nikaragvos 
klausimu turėdami galvoj mora
linius dėsnius, lxit šie vyskupų 
pareiškimai neturi Bažnyčios 
mokomojo autoriteto galios, — 
rašė kardinolas Bemardin, Alto 
pirmininkui.

mas šalia šoferio, išimtos kame-- 
ros užklijavo visas skyles.

Važiavome labai lėtai, nes 
plentas žymiai blogesnis negu 
tarp Kauno ir Ukmergės. Uteno
je irgi užtrukome. Taisė motorą, 
pasiėmė benzino. Keleivių liko 
nedaug, kurie snaudė, sėdėdami 
ant nešvarių suolų.

Iškėlė mus prie 
Šventosios

Jau temstant, apytikriai pu
siaukelėje tarp Utenos ir Zarasų, 
prie tilto per Šventosios upę, au
tobusas sustojo, ir mes 
pradėjome iškrauti savo daiktus 
ant žolės paplentėje. Čia mūsų 
jau gerą pusdienį laukė valties 
statytojas su ūkininko vežimu. 
Sukrovė mūsų visus daiktus į 
vežimą. Nuvažiavome į ūkininko 
sodybą, kur po geros vakarienės 
visi, nepaprastai išvargę, 
nuėjome poilsio.

Kitą rytą po pusryčių ne
galėjau sulaukti, kada pamatysiu 
tą valtį, su kuria gal tris savaites 
teks plaukioti. Valties statytojas 
ir ūkininko sūnus apie 2kilomet
rus, vedė mus per pelkėtas pie
šas, apaugusias krūmokšniais, 
prie valties, kuri stovėjo tarp 
nendrių.

Valtis buvo penkių metrų ilgio 
ir apie 1.80 metro pločio, su ky
liu. ne plokščiu dugnu, kaip be
veik visos valtys buvo statomos 
Lietuvos vidaus vandenyse. Val
ties ragas dengtas, po apačia 
nemaža patalpa susidėti daik
tams.

(Bus daugiau)

atstovų rūmų narių. Pagal parti
ja.*—70 demokratų ir 51 respub
likonas. Jie visi su didesniu susi
domėjimu seka įvykius Pabaltijy 
tari Ukrainoje ir yra pasiruošę 
padėti šių tautų laisvės sieki
muose. Su jais .stengiasi palaikyti 
artimą ryšį Jungtinis Pabaltiečių 
Komitetas, kuriame lietuviams 
atstovaują Amerikos Lietuvių 
Taryba. Šios Tarybos atstovai 
komitete yra dr. Jonas Genys ir 
Milda Vaivadienė.

Sidabrinis jubiliejus
Jungtinis Pabaltiečių Komite

tas VVashingtone gegužės 5 švęs 
savo 25 m. veiklos sukaktį. 
Minėjimas bus surengtas su 
vaišėnUs, pakviečiant valdžios 
atstovus, JAV kongreso narius, 
visų pirma įeinančius į Ad Hoc 
komitetą Pabaltijo ir Ukrainos 
reikalams. Jungtinis Pabaltiečių 
Komitetas palaiko ryšius su Wa- 
shingtono įstaigomis, atkreipda
mas dėmesį į Lietuvos, Latvijos, 
Estijos padėtį okupacijoje ir 
siekdamas laisvės šiems kraš
tams. Komitetą sudaro išeivijos 
estų, latvių, lietuvių pagrindinių 
organizacijų atstovai. Pabal 
tiečių komitete lietuviams atsto 
vauja Amerikos Lietuvių Tary
ba. Šiais metais tam komitetui 
vadovauja Alto pirm. Teodoras 
Blinstrubas, kurį dažnai šiuo rei
kalu pavaduoja pirm, pavaduo
tojas dr. Jonas Valaitis.

Atsiliepė į telegramas 
dėl Nikaragvos

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Teodoras Blinstrubas vi
siems Illinois senatoriams ir kon
gresmenams pasiuntė telegra
mas, kad paremtų prezidento 
Reagano pastangas gauti lėšų ka
riaujantiems dėl demokratinės 
laisvės Nikaragvos sukilėliams. 
Atsiliepdami į telegramą, Altui 
atsiuntė raštus kongresmenai 
Frank Annunzio, Philip M. Gra
ne, Marty Russo, ypač plačiai tą 
reikalą savo rašte Alto pirminin
kui palietė Chicagos kongresme
nas VVilliama O. Lipinski, 
pažymėdamas, kad dabartinę vjen kalinami Sovietijoje žydai, 
Nikaragvos vyriausybė yra So- -
vietų Sąjungos įtakoje, kovoja 

Apries Bažnyčią, areštuoja katali
kų veikėjus, uždarinėja neprik- 
.lausomus žinių šalatinius, 
cenzūruoja vietinį laisvesnį 
dienraštį “La Prensa”, ruošia te
roristus veikti įvairiose pasaulio 
šalyse. Panašiai atsiliepė ir kon
gresmenas John E. Porter, 
pabrėždamas, kad Nikaragvos 
vyriausybė laužo savo duotus 
laisvės pažadus.

Žydai gina kalinamus 
lietuvius

Amerikoje gyvai veikia sąjūdis 
National Interreligious Task 
Force on Soviet Jewry. Šio 
sąjūdžio ir kitų pastangomis jau 
pavyko iš Sovietų Sąjungos išlai
svinti daugiau kaip 265,000 
žydų. Šiam sąjūdžiui vadovauti 
JAV žydai yra pakvietę seselę 
Ann Gillen. Ji yra draugiška lie
tuviams, Lietuvos vyčių išrinkta 
ypatingai pasižymėjusia moteri
mi. Jos rūpesčiu neseniai tarp 
JAV izraelitų paskleistas atsišau
kimas, kad būtų adoptuojaini ne

Iš sklaidė sovietinę 
propagandą

JAV - Sovietų Sąjungos santy
kių ir pasikeitimų centras Chica
goje, miesto bibliotekos kultūros 
rūmuose, suruošė eilę paskaitų 
apie Sovietų Sąjungą. Kovo 24 
du paskaitininkai kalbėjo apie 
religiją Sovietų Sąjungoje, išryš
kindami ten esančias laisves. Į 
paskaitą atsilankė ukrainiečių, 
latvių, gudų išeivijos patriotai, o 
taip pat ir Alto informacijos di
rektorius kun. dr. J. Prunskis, 
savo klausimais išsklaidė paskai
tininkų propagandines miglas, 
atkreipdami dėmesį į religinę 
priespaudą Maskvos kontro
liuojamuose kraštuose.

Kongreso nariai reikalavo 
laisvės Lietuvai

Amerikos Lietuvių Taryba 
artėjant Vasario 16-tai kreipėsi į 
JAV senato ir atstovų rūmų na
rius tiesiog ir per kongresmeną 
Frank Annunzio, kad kongrese 
būtų paminėta Lietuvos neprik
lausomybės diena. Pasmerkda
mi prievartą okupuotoje Lietu
voje ir keldami Lietuvos laisvės 
reikalus kalbas pasakė 13 senato
rių ir 44 kongresmenai. Visiems 
Lietuvos laisvės reikalus kėlu- 

„siems senatoriams ir kongresme
nams Alto pirm. Teodoras Blin
strubas pasiuntė padėkos raš
tus.

Kongreso komitetas 
Pabaltijo reikalams

VVashingtone, 99-ine kongre
se, yra sudarytas komitetas Pa- 
1 Kilti jo ir Ukrainos reikalams. 
Komitetas vadinasi: The Ad Hoc 
Committee on the Buitie States 
and Ukraine, Jame yra 121 kon-
greso narys: 6 senatoriai ir 115

lxjt ir kitų tautų sąžinės kanki
niai. Atsišaukime išskaičiuojami 
ir lietuviai: Vytautas Skuodis, 
kun. Alfonsas Svarinskas, dr. Al
girdas Statkevičius. Atsišaukime 
įdėtos dvi iliustracijos, abi iš Lie
tuvos: Vytauto Skuodžio ir Lie
tuvos vaikų religinio renginio. 
Pabrėžiamas reikalas siųs
ti laiškus kaliniams lietu 
viams. Kitame atsišaukime dar 
duoti adresai kun. Sigito Tamke- 
vičiaus, Jadvygos Bieliau
skienės. Seselė A. Gillen palaiko 
ryšį su Amerikos Lietuvių Tary
ba.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba balandžčio 11 savo 
būstinėje, Chicagoje turėjo savo 
posėdį, kurį pravedė pirminin
kas Teodoras Blinstrubas. Pirmi
ninkas pranešė apie politinių ka
linių s-gos ir Americans for Due 
Process surengto adv. P. Žum- 
bakio knygos “Soviet Evidence 
in Nortb American Courts” pri
statymo (111,15.) dalyvių pain- 
formavimą šios knygos įgijimo; 
platinimo ir bendrai apie ALTO 
veiksmus OSI reikalu. ALTO fi-
nansinės padėties reikalu 
kalbėjo SLA 322 kuopos susirin
kime (III.21.).

Pirm, pavaduotojas dr. Jo
nas Valaitis painformavo apie 
JBANC veiklą, VVashingtone, 
D.C.

Sekr. inž. Gražvydas Lazau
skas, pranešė, apie pasiruošimo 
darbus ir prisitaiky mą prie pašto 
reikalavimų siunčiant biulete
nius papigintu tarifu, tuo su
mažinant pašto išlaidas.

Komisijų pranešimuose ižd. 
Mykolas Pranevičius ir iždo 
sekr. Petras Bučas pateikė pro
jektus, kaip būtų galima sėkmin
giau telkti lėšas Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Valdyba jų pa
teiktiems planams pritarė, dr 
Leonas Kriaučeliūnui pasiūlius, 
planuojama lėšų telkimui steigti 
atitinkamus komitetus.

Gr. Lazauskas painformavo 
apie Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondo veiklą, apie namų admi-

(nukelta į 5 psl.)
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PREMIJA R. VIESULUI
Romas Viesulas yra mūsų gra

fikas, dailininkas, tris kartus 
atžymėtas Guggenheim stipen
dija.

Jis taip pilt buvo pirmasis JAV7 
dailininkas, gavęs Tamarindo 
stipendijų.

Dalyvavęs daugelyje tarptau
tinių parodų JAV ir kituose kraš- 
uose. Jo darbų yra įsigiję dauge
lis muziejų pasaulyje.

Romas Viesulas taip pat veik
lus ir mūsų kultūriniame gyveni

me, surengęs daugelį individua
lių parodų lietuvių kolonijose. 
Yra parašęs eilę straipsnių meno 
klausimais mūsų spaudoje. Jo 
vėliausias įnašas yra šv. Kazimie
ro jubiliejinis pašto ženklas Vati
kane ir iliustracijos Vergilijaus 
knygai Georgikos.

Romo Viesulo bendradarbia
vimas mūsų kultūriniame gyve
nime ir jo kaip dailininko asme

ninis įnašas į lietuvių kultūrų, jos 
iškėlimas tarptautinėje plotinėje 
daro jį ypatingai vertu kandidatu 
1985 metų JAV LB Kultūros Ta
rybos dailės premijai.

Premijos komisijų sudarė: 
dail. P. Lapė, dail. V. Vizgirda, 
dail. K. Varnelis.

Premijos mecenatas yra Lie
tuvių Fondas.

Premija bus įteikta Bostone 
gegužės 17.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

JAUNŲJŲ TEATRALŲ 
PASIRODYMAS
Pagaliau Chicaga vėl susilau

kia lietuviško teatro — šį kartų 
premjerai rengiasi jaunųjų teat 
ralų sambūris “Vaidilutė”. Jis 
pirmąjį savo pasirodymų turės 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje 
gegužės 18, sekmadienį, 3 vai. 
popiet.

Pradžioje buvo norėta duoti 
gana komplikuotų J. Grušo vei
kalų “Gintarinę vilų”. Šiam vei
kalui pasiruošimas būtų 
užtaikęs ilgesnį laikų ir iki vasa
ros būtų nesuskubta. Todėl ap
sispręsta už lengvesnį kūrinį — 
tiek vaidintojams tiek publikai 
— linksmų komedijų “Uošvė į 
namus — tylos nebus”. Veikalų 
režisuoja Chicagos teatriniame 
gyvenime jau žinoma Marija 
Smilgaitė.

Si komedija, kuri buvo vaidin

ta prieš karų Lietuvoje, yra 
paimta iš gyvenimo kasdienybės 
ir suteikia daug progų pasijuokti. 
Taip pat nėra labai ištęsta ir 
užtrunka truputį daugiau negu 
valandų laiko.

Šiame veikale vaidina penki 
jaunuoliai, kurie jau yra anksčiau 
vaidinę amerikiečių ar lietuvių 
teatruose, tad turi nemaža sceni
nio patyrimo. Štai jų sąrašas: 
Kazė Brazdžionytė, Audrė 
Kižytė, Vincas Olšauskas, Laima 
Šulaitytė-Day* ir Edis Šulaitis.

Jaunieji teatralai laukia para
mos iš mūsų vyresniųjų teatro 
mylėtojų.

(eš)

ŽODŽIAI NUO NEMUNO, 
Jonas Gintaras. Eilėraščiai iš 
okupuotos Lietuvos. 192 psl., su 
194 eilėraščiais 1963 - 1985 m. 
laikotarpio. Aplankas ir iliustra
cijos P. Jurkaus. 1985 m. išlei
do “Nemunas Publications”, P. 
O. Box 1705, Stuart, Fla. 33495. 
Tiražas 900 egz. Kaina 8 dol. 
Platintojams nuolaida po 3 dol. 
už parduotas 2-9 knygas ir 4 
dol. už daugiau. Eilėraščiuose 
atsispindi tyra tėvynės meilė, jos 
istorija, gamtos romantika, meilė 
tiesai ir Kūrėjui, krašte kylan
čios ydos ir 1.1. Lengva, gryna 
kalba.

PARTIZANAI. Juozas Dau
mantas. Trečias pataisytas ir pa
pildytas leidimas. Į Laisvę fon
do lietuviškai kultūrai ugdyti 
leidinvs nr. 15, 1984 m. Iliust-

Dail. Romas Viesulas, ku
riam paskirta LB Kultūros 
Tarybos dailės premija.
Nuotr. K Cikoto

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

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

YRA GALIMYBĖ ĮSIGYTI ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ............................ $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas .................... $ 35.00

□ ENCYKLOPEDIA LITHUANICA, 6 tomai .............................. $150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai......................................... $ 35.00
~ Signataro PETRO KLIMO iš mano atsiminimų ............... $ 13.25
□ Prez. A. SMETONOS raštai, Pasakyta Parašyta ............... $ 11.25

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

__  ___ Iškirpti: Užsakymus ir mokesti siųsti U S dol. ___ _

Vardas, Pavardė

Adresas

Šias knygas galima įsigyti ir Darbininko administracijoje

fine jewelry 
precious stone#

ROUTE 25A. NORTHPORT. LONG ISLAMO. NEW YORK 117M 318/201-802#

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

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

UNION TOURS UNION TOURS UNION TOURS

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

12-18 DAY TOURS GREAT VALUE RATES FROM
$1251.00 - $1920.00
5 Nlghts Vilnius MINI TOURS 10 Nights VILNIUS
CULTURAL TOURS
PLEASE SEND 1986 BROCHURE

NAME.................................................

CITY....................STATE........................

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

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

racijos ir aplankas dail. Prano 
Lapės. Spaudė Morkūno spaus
tuvė, 3001 W. 59th St, Chica- 
go, IL 60629. Kaina nepažymė
ta.

Knygos autoriaus dedikacija: 
skiriu už Tėvynės laisvę kovo
jantiems ir kenčiantiems lietu
viams.

Aprašomi mūsų tautos tragiš
kiausio laikotarpio kančios ir 
įvykiai po 1944 metų bolševikų 
antru kartu į Lietuvą atėjimo. 
Perduoti ir asmeninės tragedijos 
pergyvenimai. Pavaizduoti 
ginkluoto pasipriešinimo faktai, 
nusivylimas Vakarais ir tragiška 
partizaninio veikimo baigmė.

Leidinys papildytas nauja do
kumentacija ir iliustracijomis.

Aplanke išvardinti kiti Į Lais
vę fondo leidiniai-.

PASILIK SU MUMIS. Kun. B. 
Pacevičius. Torontas 1985 m. 
Rinko Type Master Graphics. 
Spausdino Litho-Art Limited 
Toronte. Kaina nepažymėta.

Platesnis knygos įvertinimas 
tilpo Darbininke Nr. 1, 1986 
sausio 3 d. 4 psl.

“T AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1986 m. kovo 
mėnesį:

1,000 dol. Izidorius Straukas, Le
ment, IL (iš viso 2,000 dol.); N. N., N. 
Miami Beach, FL (iš viso 1,050 dol.).

500 doL A. a. dr. Algirdo Kazio 
Pautieniaus atminimui — • Stasė 
Pautienienė, Santa Monica, CA.

400 doL V. ir E. Stagiai, Main 
Ridge, Australija (iš viso 800 Aust, 
dol.).
- 350 doL A. a. Charles H. Zerr at
minimui — 250 dol. Shearson 
Lehman Brothers, per William B. 
Blundin, New York, NY; 100 dol. 
John ir Joan McLaughlin, Haver- 
town, PA (iš viso a.a. Charles H. Zerr 
atminimui aukota 2",085 dol.j.

200 doL Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų klubas — Rambynas, per L. 
Klevą.

100 dol. Juozas ir Elena Gailevi- 
čiai, Baltimore, MD; Vitas ir Aldona 
Katinai, Richmond Hill, NY; Mečys 
ir Elena Krasauskai, S. Pasadena, FL 
(iš viso 220 dol); Lietuvių Moterų 
Federacijos klubas, Waterbury, CT, 
per Albiną Paliulienę (iš viso 900 
dol.).

50 dol. Albinas ir Birutė 
Apanavičiai, Rochester NY (iš viso 
100 dol.); Albina Čepėnienė, Worces- 
ter, MA; Albert ir Ruth Dauper, 
Gulfport, FL (iš viso 60 dol.).

30 dol. Kun. Stasys M. Matutis, 
Barranųuilla, Kolumbija.

25 dol. A. a. Marijos Krutulienės 
atminimui — dr. Bronius ir Genė 
Mickevičiau, Dorchester, MA (iš viso 
125 dol. f, dr. Mark Pakalnis, West 
Union, OH (iš viso 50 dol.).

20 dol. Thomas ir Marytė Lepera, 
Plymouth Meeting, PA (iš viso 40 
dol.t, Juozas Miškevičius, Chicago, IL 
(iš viso 40 dol.).

Viršelis dail. V. Sįmankevičiaus. 
Išleido kun. Pr. Vaseris. Spaus
dino Tėviškės Aidų spaustuvė, 
18 Henry St., Kensington, Vic. 
3031 Australija. Kaina 7 dol.

Knygoje 7 novelės, kuriose at
sispindi autoriaus prisiminimai, 
jaunystės pergyvenimai, gimto
sios žemės ilgesys ir asmenys, 
su kuriais bendrauta, gyventa. 
Visa perteikta literatūrine 
forma.

KELIONES NEŽINOMUOSE 
KRAŠTUOSE. Algirdas Gustai
tis. Lietuviškos Knygos Klubo 
leidinys. Viršelį piešė dail. Ilona 
Brazdžionienė. Kaina $9.00. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė 
1985 m. 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629.

lygoje lengvai ir. gyvai ap
rašomi patirti įspūdžiai kelio
nėje: Japonijoj, Thai, Singapūre, 
Malazijoj, Indonezijoj, 
Konge, Kinijoj, Macau ir 
sikoj.

Mėgstantieji keliauti
naudingų ir negirdėtų patarimų, 
kuriais galės pasinaudoti, o 
mėgstantieji kelionių aprašymus 
turės malonumo kartu su au
torium perkeliauti tuos nepažįs
tamus kraštus.

Hong 
Mek-

suras

VĖJO VARTAI. Erlinas. Nove
lės. 1985 Melboum, Australija.

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

15 dol. Elizabeth von Ruffini, Los 
Gatos, CA.

Pagal pasižadėjimus gauta:
1,000 dol. Kun. Vytautas 

Balčiūnas, Thompson, CT (įmokėta 
1,000 dol.); Vacys ir Asta Kleizos, 
Chicago, IL (įmokėta 1,100 dol.).

500 dol. Kazys ir Juzelė 
Laukaičiai, Hinsdale, IL (įmokėta 
250 dol.y, a.a. Algimanto Mackaus at
minimui — Marcelė Mackienė, 
Cicero, IL (įmokėta 400 dol.); Vincas 
Urbonas, Chicago, IL (įmokėta 525 
dol.).

Aukų kovo mėnesį surinko;
JAV LB Detroito apylinkė, per 

Joną Urboną 100 dol. (iš viso 1,758 
dol.) JAV LB New York apygarda, 
per Vincą Padvarietį 100 dol.; JAV 
LB Philadelphia apylinkė, per A. 
Mašalaitienę 370 dol. (iš viso 3,215 
dol.); JAV LB Putnam apylinkė, per 
A. Zalonienę 250 dol. (iš viso 1,785 
dol.); JAV LB St. Petersburg 
apylinkė, per S. Juozapavičių 100 dol. 
(iš viso 4,062 dol.).

PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos kated
ros rėmėjams. Lėšų telkimo vajus 
sėkmingai vyksta ir kviečiame visus 
prisidėti prie Lituanistikos katedros 
steigimo. 1986 m. kovo mėnesio 31d. 
Lit. katedros ižde buvo $492,196.08. 
Dar reikia surinkti $107,803.92. 
Čekius prašome rašyti ir siųsti; 
Lituanistikos katedra arba Lithu
anian World Community Founda
tion, 5620 S. Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

----------------------------------------- —------------------------------------------------------1

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1986 metam

Vardas Ir pavardė

Adresas —-----------

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

Siunčiu už prenumeratą $.. 
Už kalendorių $.
Spajdai paremti S.

14 - 18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENŲ -LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1
d iena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

4 pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreipti:*

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperka m automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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SAUGOKITE SAVO PENSIJĄ
Dirbant su klijentais prie mo

kesčių raportavimo, tenka ste
bėti, kaip dauguma grumiasi su 
skaitlinėmis ir beviltiškai grie
biasi už šiaudo, kai jau būna per 
vėlu. Tas atsitinka todėl, kad ei
linis pilietis, užsiėmęs gyvenimo 
džiaugsmais ir rūpesčiais, daž
nai užmiršta atkreipti dėmesį į 
savo finansų ir mokesčių pla
navimą^ Pavyzdžiu paimkime 
vyresnio amžiaus žmones, kurie 
gauna Sočiai Security ar kito
kią pensiją ir tuo pačiu metu 
papildo pajamas, išnuomodami 
dalį savo nuosavybės.

Daugumas nepildo valstybinių 
mokesčių raportų, galvodami, 
kad už pensiją mokesčių mokė
ti nereikia. Gi iš tikrųjų rapor
tuoti metines pajamas yra labai 
svarbu. Ypač svarbu žinoti, kad 
raportuojant pajamas, galima 
raportuoti ir išlaidas, susijusias 
su patalpų nuomavimu. Galuti
niame rezultate mokesčių mokė
ti vistiek nereiks, arba jeigu 
reiks, tai tik labai mažą sumą.

Tuo tarpu, jeigu valdžia pa
tikrintų piliečio pajamas, arba 
susidomėtų kodėl jis pajamas 
nėra pranešęs, gali prisieiti mo
kėti mokesčius ne tik už šiuos, 
bet ir už praėjusius metus, gal 
net su pabauda. Nepranešus 
nuomos pajamų ir išlaidų, val
džia priskaitys visas bruto paja
mas kaip pelną ir tada mokes
čiai bus neišvangiami bei dides
ni, negu laiku padavus ne tik 
pajamų, bet ir išlaidų raportą.

Gali atsirasti ir kita proble
ma. Pensininkui-savininkui mi- 

. rus, palikimo atveju reikia paro
dyti, kad jis, dar gyvendamas, 
yra apmokėjęs visus mokesčius. 
Jeigu jis pajamų nebuvo rapor
tavęs, atsiranda problema kaip 
įrodyti valdžiai, kad už nuomos 
pajamas buvo padaryta pilna 
atskaitomybė. Tuomet prisieina 
susidurti su dideliais keblumais 
ir išlaidomis, kurių galima iš
vengti, laiku ir tvarkingai prane
šus pajamų ir išlaidų apyskaitą.

Kita, mažai kam žinoma, pro
cedūra, yra pajamų užregistra
vimas Sočiai Security įstaigose. 
Dirbantieji piliečiai kasmet iš 
darbdavio gauna W-2 formą, ku
rią reikalinga priduoti, pildant 
uždarbio ir mokesčių raportą. Iš 
darbdavio įstaigos uždarbiai kas 
metų ketvirtis yra siunčiami tie
siog į Soc. Security centrą, kur 
jie užregistruojami pagal piliečio 
Soc. Security numerį. Pagal tas 
užregistruotas pajamas yra nu
sprendžiamas pensijos dydis.

Tačiau mes nesame tikri, kad 
mūsų uždarbis buvo pilnai užre
gistruotas centrinėse įstaigose. 
Yra atsitikimų, kad per pašto ar 
per darbdavio kaltę tie metų 
ketvirčio uždarbiai gali būti 
darbdavio arba priimančio val
dininko neteisingai įrašyti. Ka
dangi uždarbis registruojamas 
ne pagal pavardes, bet pagal nu
merius, viena klaidinga skaitli
nė gali Jūsų uždarbį priskirti 
visai kam nors kitam.

Todėl patariu patikrinti Soc. 
Security' įstaigoj užrašytas paja-

mas. Kiekvienas pilietis turi tei- I 
sę iš Soc. Security centro Bal- I 
timorėje gauti jo uždarbio re- | 
gistracijos duomenis. Palyginę I 
atsiųstus duomenis su savo W-2 i 
lapeliuose praneštu uždarbiu, I 
patikrinkite, ar nieko nėra pra- I 
leista.

Jei yra klaidų, kurios atsitiko I 
per paskutinius 3 metus, jas ga- I 
Įima nesunkiai pataisyti, nu- I 
siunčiant Jūsų W-2 raporto ko- 1 
pijąs su prašymu pataisyti duo- I 
inenis. Klaidas, kurios įvyko se- I 
niau, kaip prieš 3 metus, ištai- I 
syti yra beveik neįmanoma, ar- | 
ba įmanoma tiktai teismo keliu. I 
Todėl dar kartą kviečiu kas 3 I 
metai patikrinti savo uždarbio į 
registraciją, nes nuo to priklau- Į 
sys Jūsų pensijos kiekis.

Finansinis planavimas reika
lingas ne tik apsisaugojimui nuo 
nedateklių, bet ir nuo peraukš- 
tų mokesčių. “Dėdė Šamas“ 
nežino nei Jūsų nuopelnų, nei 
trūkumų ir stengiasi išrinkti vi- 1 
sus mokesčius, kurie knygose į- 
rašyti. Kiekvienas pilietis būna 
paliktas Dievo ir mokesčių įstai
gos valiai. Nuo peraukštų mo
kesčių galima apsiginti tik nau
dojant žinias apie lengvatas ar
ba išeitis, kurios apsaugoja žmo
gų nuo mokesčių naštos, uždė
tos ant jo sunkiai uždirbtų ar 
sutaupytų pinigų.

Todėl reikia planuoti išlaidų 
ir pajamų parodymą taip, kad 
jis būtų naudingas Jūsų ateičiai. 
Čia įeina “taksų pavėsiai” (tax 
shelters), auklėjimo fondai, skolų 
procentai, investavimų amorti
zacija, vaikų ar anūkų “trust” 
fondai, IRA fondai, santaupų 
ir palūkanų “užšaldymas” ir 1.1.

Kai kada, žinoma, finansų pla
navimas pasidaro komplikuotas. 
Dažnai pilietis numoja ranka ir 
moka arba permoka visus jam 
priklausančius ir nepriklausan
čius mokesčius. Tas nėra labai 
išmintinga, nes, gavus gerą pa
tarimą, galima teisėtai apsirū
pinti geresniu finansiniu pa
grindu ne tik sau, bet ir šeimai.

Šiais keliais atvejais norėjau 
parodyti, kad šeimos ar individo 
ekonominis planavimas jokiu 
būdu nesibaigia užpildžius mo
kesčių formas. Formų užpildy
mas ir iki balandžio 16 nusiun
timas yra tik rezultatų raporta- 
vimas. Jeigu pas daktarą 
ar dantistą einame pasitikrinti 
du ar tris kart per metus, tai 
savo finansinę padėtį irgi turime 
peržvelgti kiekvieneriais metais 
bent porą kartų, arba ir daž
niau, jeigu to reikalauja naujos 
idėjos ar galimybės.

Vytautas Vebeliūnas

“Darbininko” sukaktuvinėje šventėje “Kasos” vienas iš direk
torių Algis Šilbajoris įteikia “Darbininko” redaktoriui kun. 
Kornelijui Bučiniui, OFM, 700 dol. čekį laikraščio paramai.
Xu<>tr. 1.. Tamošaičio

PO “DARBININKO” KONCERTO

— Kun. B. Pacevičius 50 
metų kunigystės sukaktis bus 
švenčiama birželio 1, sekma- 
dien, 4 vai. popiet mišiomis To
ronto Prisikėlimo bažnyčioje ir 
po mišių vakariene tos pačios pa
rapijos didžiojoje salėje.

— “Gintaro" ansamblio meti
nis koncertas įvyks gegužės 25 
Toronto Lietuvių Namuose.

Brooklyne išeinantis lietuviš
kas laikraštis “Darbininkas”, 
leidžiamas lietuvių pranciškonų, 
kas savaitę aplanko savo skaityto
jus. Gyvenant New Yorke ir jo 
apylinkėse be šio savaitraščio ap
sieiti būtų nelengva. Juk tai, ne
lyginant kaip veidrodyje, jame 
atsispindi visas lietuviškas 
judėjimas, darbai ir visa su tuo 
surišta informacija. Be to trumpa 
pasaulinių įvykių apžvalga ir kiti 
bendro pobūdžio straipsniai, šį 
laikraštį daro patrauklų ir kiek
vieną savaitę nekantriai laukia
mą. Su šiuo laikraščiu nesiskiria 
net ir tie, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių iš New Yorko 
“išemigruoja į kitas Amerikos 
vietoves. Juk jie “išemigruoda
mi čia palieka savo draugus, gi
mines ir pažįstamus, kurie čia 
veikia ir juda. O kaip gi kitaip 
apie tai sužinosi Beskaitydamas 
“Darbininko"?

“Darbininkas yra gimęs 1915 
rugsėjo 19 Bostone. Taigi praei
tais metais jam suėjo 70 metų. 
Nežiūrint, kad jo nukeliautame 
ilgame kelyje pasitaikė ir gmodo 
ir duolrelių ir nedateklių (o to ir

dabar pasitaiko), jis nepalūžo, 
vra tvirtas, o ir lazdelės pasi- 
rams-
čiavimui dar nenaudoja. “Dar 
bininko” skaitytojai jį mėgsta ir 
neretai su savi) dosnia pinigine 
auka jį pastiprina."Darbininko 
vyr. redaktorius yra T. dr. Kor
nelijus Bučinys, OFM.

Atžymint “Darbininko 70- 
ties metų gyvenimo sukaktį š.m. 
balandžio 13 Kultūros Židinyje 
įvyko sukaktuvinis minėjimas. 
Sis minėjimas, turėjęs įvykti 
pernai rudenį, dėl nenumatytų 
priežasčių buvo atkeltas į šiuos 
metus.

Minėjimą atidarė aktorius ir 
“Darbininko redakcijos narys 
Vitalis Žukauskas, padėkodamas 
gausiai susirinkusiems svečiams, 
pakvietė lietuvių pranciškonų 
provincijolą Tėv. Placidą Barių, 
OFM, sukalbėti invokaciją. Jis 
kalbėjo: “...Kūrėjas žmogaus 
apšvietai naudoja daug priemo
nių neišskiriant nei laikraščių ... 
Prašė Dievo palaimos, kad “Dar-

bildukas tinkamai galėtų atlikti 
jam paskirtas pareigas.

Atsistojimu buvo pagerbti 
asmenys, kurie savo darbais tal
kino “Darbininkui” ir kurių šia
me pasaulyje jau nebėra.

Sugiedojus Amerikos ir Lietu
vos himnus vyko sveikinimai. 
Asmeniškai sveikino į minėjimą 
atsilankęs Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis, Lie
tuvių Bendruomenės New Yor
ko apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis (jis sveikinimo 
metu išdavė paslaptį, kad “Dar
bininko” redaktorius Tėv. dr. K. 
Bučinys, OFM, šiandieną švei
čia šavo gimtadienį). Lietuvių 
Federalinės Kredito Unijos “Ka
sa” atstovas Alg. Šilbajoris, Ka
sos vardu sveikindamas, Darbi
ninkui įteikė 700 dolerių čekį. 
Raštu sveikino Lietuvos pasiun
tinybės atstovas ir Lietuvos di- 

l plomatijos šefas dr. Stasys A.
Bučkis, vyskupai Vincentas Bri- 
zgys ir Paulius Baltdakis. Šiuos 
lietuviškai parašytus sveikini
mus skaitė aktorius Vi 
talis Žukauskas. Buvo gauti 
sveikinimai iš Amerikos prezi
dento Ronald Reagan, NY vals
tijos senatoriaus M.J.- Knorr ir 
N Y miesto pareigūno W. Ward. 
Juos paskaitė Laima Jankau
skaitė.

“Darbininkas , švęsdamas 
.savo sukaktį, buvo paskelbęs ro
mano - novelių rinkinio konkur
są. Buvo atsiųsta šeši rank
raščiai. •Vertinimo komisija, 
susidedaanti iš Nelės Maza- 
laitės, dr. P. BagdoirV. Volerto, 
pirmininkaujant (be balso teisės) 
Tėv. dr. Kornelijui Bučiniui, 
OFM, balsuojant du prieš vieną, 
1000 dolerių premiją paskyrė 
Alei Rūtai už romaną “Margo 
rašto keliu”. Rašytoja į minėjimą 
atvykti negalėjo, o padėką at
siuntė raštu.

Po to platesnę “Darbininko 
nueito kelio apžvalgą apibūdino 
aktorius Vitalis Žukauskas. 
Apžvalgą pradėjo taip: “...per 
man skirtas septynias minutes 
apžvalgos padaryti negalėsiu, 
todėl kalbėsiu septynias valan
das . ..— mat jis juk yra juokda-

— JAV sostinėje VVashingtone 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jinė šventė bus 1987 birželio 28, 
tą pačią dieną kaip ir ok. Lie
tuvoje. Iškilmingos mišios bus 
aukojamos didžiojoje Tautinėje 
Nekalto Prasidėjimo šventovėje, 
celebruojant pronuncijui arkiv. 
Pio Laghi. Iškilmėms rengti ko
mitetui vadovauja 
kus.

Jonas Vait-

— Baigiantis 
LRD-jos valdybos 
kadencijai, 1985 metais buvo 
atsiklausta draugijos narių, kaip 
ir kur sudaryti naują valdybą. 
Niekam nesutinkant į ją įeiti, 
dabartinė valdyba sutiko pasi
likti dar trejiems metams. Dau
guma LRD-jos narių balsavo už 
šį nutarimą. Valdyba, pradė
dama naują kadenciją, 1986 
vasario 15 posėdyje pareigomis 
taip pasiskirstė: Česlovas 
Grincevičius — pirmininkas; 
Anatolijus Kairys — vicepirmi
ninkas, Adolfas Markelis — sek
retorius, Apolinaras Bagdonas
— iždininkas, Povilas Gaučys
— valdybos narys ir Rimas Vė
žys — valdybos narys spec. už
daviniams.

dabartinės 
trejų metų

— “Grandinėlė”, Clevelando 
tautinių šokių ansamblis balan
džio 26, šeštadienį, gastroliuos 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Šį koncertą ren
gia Chicagos jaunimo tautinių 
šokių grupė “Grandis”.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
lietuvių parapijos didžiojoj salėj 
balandžio 27 įvyks Kazio Inčiū- 
ros trijų veiksmų, aštuonių pa
veikslų lyrinės pasakos “Eglė, 
žalčių karalienė” premjera. Šiai 
parapijai vadovauja lietuviai 
pranciškonai. Teatrinį veikalą šį 
kartą atliks Hamiltono teatro 
ansamblis “Aukuras”.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
(atkelta iš 3 psl.)

Svarbus leidinys apie OSI bylas
Adv. P. Žumbakis paruošė (1 

rūpestingai parengtą, išsamų 
leidinį “Soviet Evidence in Nortf 
American Courts”, kuriame iš
keliamas neleistinas panaudoji
mas sovietinių įstaigų parūpina
mų dokumentų bylose dėl pabal- 
tiečių ir ukrainiečių, kaltinamų 
dėl nacių padarytų nusikaltimų. 
Amerikos Lietuvių Taryba nu
pirko 100 egzempliorių šio lei
dinio, dalį išsiuntinėjo savo sky
rių pirmininkams išdalinti ame
rikiečiams ir kitą dalį panaudo
jo išdalinant SVashingtono pa- 
nistravimo komisijos pastangas, 
apie planus steigti naujus ALTO 
skyrius. Dr. Vladui Simaičiui 
pasiūlius, nusistatyta dar kartų 
apsvarstyti ir suvažiavimui pa
siūlyti įstatų pakeitimą dėl 
skyrių steigimo iš pavienių 
veikėjų, kur nėra ar negalima

įsteigti iš organizacijų atstovų.
Inž. Viktoras Naudžius pri

minė reikalą paskubinti nuo mo
kesčių atleidžiamo ALT fondo 
steigimo svarstymą.

Kun. J. Prunskis painformavo 
apie Vatikano radijo palankumą 
perduoti jiems pateikiamas 
žinias Lietuvos žmonėms. Papa
sakojo apie savo pasikalbėjimą su 
“Tribūne” redakatorium R. Lie- 
fer ir apie savo sukliudytas pa
stangas steliėti iš už geležinės 
uždangos atsiųstų dvasininkų 
pranešimus liuteronų teolo
ginėje mokykloje.

Svarstyta programa spalio 18 
d. Lietuvių Tautiniuose namuo
se. Chicagoje, šaukiamo Ameri
kos Lietuvių Tarybos metinio 
suvažiavimo. Be suminėtųjų 
posėdy dalyvavo dr. V. Dargis, 
adv. A. Domanskis, St. Balze- 
kas, D. Danilevičiūtė-Dum- 
brienė ir K. Dirkis, pavaduoda
mas J. Šiaučiūną.- •

Įvertino gen. kons. J.
Daužvardienės pasišventimą
Amerikos Lietuvių Taryba, gi

liai įvertindama pasitraukusios 
iš pareigų gen. kons. J. Dauž
vardienės uolų darbą Lietuvos 
labui ir didelį pasišventimą mū
sų tautos reikalams, įteikė jai 
š.m. kovo mėn. 1 d. pagerbime 
padėkos raštą ir dovaną, dėko
dama jai ir už nuoširdų bend
radarbiavimą su Altu. Gen. 
kons. J. Daužvardienė atsiuntė 
Altui raštą, kurieme dėkodama 
už tai pažymėjo: “Ir ateityje, 
kiek jėgos ir sveikata leis, steng
siuos patalkinti Amerikos Lietu
vių Tarybai“.

Prof. J. Stukas tarptautinių 
laisvės pastangų vadovybėje 
Uolus vyčių veikėjas prof. dr.

Jokūbas Stukas glaudžiai bend
radarbiaująs su Amerikos Lietu
vių Taryba, išrinktas AF ABN 
(Antibolshevik Bloc of Nations) 
viceprezidentu. Pažymėtina, 
kad to sąjūdžio Miunchene lei
džiamas žurnalas “ABN Cor- 
respondence“ savo viršelio 
pirmame puslapyje įsidėjo įtar
tinomis aplinkybėmis Lietuvoje 
žuvusio veiklaus teisių gynėjo 
kun. Juozo Zdebskio nuotrauką.

Ilgėliau užsitęsusią oficialią 
minėjimo dalį baigus, keturias 
dainas padainavo viešnia iš Bo
stono solistė Daiva Mongirdaitė. 
Ji atliko: “Ko vėjai pučia” — J. 
Stankūnas, “Už upelių” — J. 
Stankūnas, “Ramunės daina ir 
“O naktuže rami”. Abi arijos iš 
operos “Gražina” — J. Kama- 
vičiaus.

Solistas, svečias iš Toronto, 
Vaclovas Verikaitis padainavo 
tris dainas: “Ten kur Nemunas 
banguoja” — A. Kačanauskas, 
“Tamsiojoj naktelėj — St. Šim
kaus ir “Išėjo tėvelis į žalią gi
relę— liaudies daina, harin. S. 
Šimkaus. Šios sol. V. Veri-

(nukelta į 8 psl.)

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 1
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 2
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 3
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 4
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 5
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 6
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 7
Ii Niujorko

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

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

liepos 17 d. Iki liepos 31 d.
$1,895.00

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

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

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

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

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

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

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

— Melbourne buvo sureng
tas antrasis Australijos lietuvių 
teatrų festivalis. Jame šiais me
tais dalyvavo trys teatrinės gru
pės — Melboumo lietuvių teat
ro kolektyvas “Aušra”, Sydnė- 
jaus “Atžala” ir Adelaidės “Vai
dila”. Kiekviena grupė pasirodė 
su keliais veikalais, tiek lietu
vių, tiek užsieniečių autorių. 
Melboumo teatrinė grupė “Auš
ra” pirmą kartą po daugelio me
tų vėl pastatė Juozo Vilkutaičio 
Keturakio pjesę “Amerika pirty 
je”, kuri ir šiandien nėra pra
radusi savo populiarumo.

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

— Kun. A. Miciūnas, MIC, 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, VVorcester, Mass., eis 
kapeliono pareigas kelionėje į 
Lietuvą ir Lenkiją birželio 22 - 
liepos 2. Kaina L47() dol. Kurie 
norėtų prisidėti prie šios ke
lionės ir gauti daugiau informaci
jų, gali kreiptis adresu: Rev. A. 
Miciūnas, MIC, 41 Prpvidence 
St., VVorcester, Mass. 01604.

— Lietuvoje esančių giminių 
yra ieškomas Robertas Juknevi
čius, — Jono, gimęs 1924 m. Ute
nos apskr., Užpalių valsč., Ma
žeikių kaime. Žinantys apie jį 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Vitalis Umbrasas, Rt. 2, Lemont 
Rd., Lemont, III. 60439 .

— Nauji Darbininko skaityto
jai: B. Skardžiuvienė, Washing- 
ton, D.C., Ed. Pranckevičius, 
Perma, OH. Užsakė kitiems: 
J. Kolesar, Fairfield. Conn. — 
J. Deitz, Fairfield. Conn.; P. 
Matiisevičienė,Cazenovia. NA .
— M. Tamulis, Keene, NU. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems mėtoms tik 12 
dol. Atnaujinant — visiems 15 

*-dol. metams.
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

T. Venclovos, Tekstai apie 
tekstus. 10 dol.

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

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

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

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Aldona Stempužienė įdainavo 

Lietuvių kompozitorių 14 dainų. 
Kaina 12 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Toliušio, Susitikimas prie 
katedros. 7 dol.

C. Gincevičiaus, Vududienio

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siunti
niams j Lietuvą siųsti, dabar vėl galima paremti savo 
artimuosius pasiunčiant jiems naudingų dovanų.

Šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siunti
nius

1986-1
Vyriškas arba moteriškas M iusonas-anorakas, velvetinės 
“Wrangler” firmos džinsinės kelnės, vyriški arba mote
riški sportiniai batai firmos “Adidas”.
Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu — $120.00.

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

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu 
ir naudingiausiu paveldėtojui būdu.

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

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB 
ENGLAND

TELEF. OL 460-2592.

NAUJAUSIOS

KNYGOS

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

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

K Olšauskas ir jo teisino by
la, 5 dol.

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

R. Raid, When the Soviets 
cąme. 12 dol. '

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

BALYS PAVABALYS

C*

Sat(l)yriniai eiUra(k)ttUi

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

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Kad liktum tu gyva. Chicagos 

Lietuvių operos choro įdainuo
ta ir išleista plokštelė. Su per
siuntimu 16 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

varpai. Pasakojimai. 6 dol.
E. Nazaraitės, Medaus ir krau

jo lašai. Eilėraščiai. 6 dol.
B. Mockūnienės, Saulėlydis, 

pasakojimai. 7 dol.
L. Andriekaus, Atmink mane, 

Rūpintojėli. Eilėraščiai. Kietais 
viršeliais, 6 dol.

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

Bdexter parkPHARMACY ®
Wm. Anastasl, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

296-4130

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

Pranešant adreso pasikeiti
mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

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

Aš tau dėkoju , daina — N. Paltinienės, Du gaideliai 
vaikučiams, Kalėdinės giesmės. Šios kasetės po 10 dol.

Dainuokime — A. šalčio 16 lietuviškų dainų. Gintaras su daina
— 14 dainų. Estradinės muzikos - šokių kasetės (60 minučių, 10- 
12 dainų kiekvienoj): Paklydo ramunė, Gervės skrenda, Myliu, 
Vilniui, Mūsų kaime gegužinė, Šventieji vakarai, Balti balan
džiai, Dainuok ir šok, Ragelių puota, Volungė, Armonika, Nak
ties muzika, Už viską švelniau. Šios kasetės po 10 dol.

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

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

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

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

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

delio formato. Įrišta. 45 dol. r
P. C. Rice, Ph,D., Amber, The Į 

Golden Gem of the Ages. Gau
siai iliustruota, įrišta. 29 dol.

A. Kezys, Lithuania through 
the VVall, okupuotos Lietuvos 
vaizdai.. L&deL- <vr

A. Tamošaitis, Lithuanian Na-'* 1 
tional Costume. Iliustruota, įriš
ta. 25 dol.

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kabą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery by I. Sinkevičiūtė. One of the largest collec- 
tion of Lithuanian traditional recipes. $8.00

Introduction to Modern Lithuanian, by A. Klimas, Dambriū- 
nas, VV. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. 
$10.00

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

$1.50.00.

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

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

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
45 dol.

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

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

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

Miestas, valstija, Zlp________________

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

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zlp ...........................................................................

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti 

“Lietuvių Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith- - 
uanlan Rights Fund Ine.”) ir siųsti adresu: 2636 West 
71 st Street, Chicago, IL 60629

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui....... ....US$......4.f~ ■..
Pavardė, vardas.......................................................................
Adresas... ................................................................................

SUVENYRAI

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

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

KASA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01114th St, Rlchmond HIII, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite

Aktyvas: 53 milijonai dolerių

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

Reguliarių santaupų pilnas metinis prieaugis šiuo metu yra 7 proc.
Taupymo Certlflkatų pilnas prieaugis nuo 7.186 proc. Iki 8.775 proc., pagal sumą Ir 

terminą.
IRA Certlflkatų metinis prieaugis nuo 8.509 proc. iki 9.308 proc. 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 certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE
-darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos valiausios informacijos.
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STATULA
MAMA BALTIMORĖJE

“Dainos” vienetas iš Olandijos — lietuviškai dainuoją olandai 
balandžio 5 sėkmingai koncertavo Clevelande. Nuotraukoje 
olandai su Clevelando Jaunimo Sąjungos rengėjais po kon
certo. “Dainos“ vadovas Paul de Boer. Nuotr. V. Bacevičiaus

EDVARDUI LIOGIUI
mirus, jo žmonai Birutei, sūnums Viktorui Ir Tomui, sese
rims, broliams Ir kitiems giminėms reiškiame užuojautą.

Skautam Remti Komitetas

Marylando lietuviai, kaip ir 
:itos tautinės grupės, su visais 
merikiečiais švenčia Laisvės 
tatulos 100 metų sukaktį. Mi- 
lėjimas bus balandžio 20, sek- 
nadienį 2 vai., Baltimorės Lie- 
uvių namuose, 851 Hollins St. 
’rogai pritaikintose iškilmėse 
>us prisiminta statulos sukaktis 
r ja simbolizuojamieji idealai, 
ėjimas nemokamas.

Įvadinį žodį apie statulą ir 
jos reikšmę pasakys Baltimorės 
universiteto socialinių mokslų 
profesorė N. Banokraitienė. O iš 
savo pergyvenimų Ellis saloje, 
patirtų daugiau kaip prieš pusę 
šimto metų, papasakos vyresnės 
kartos ateivė Emilija Railienė. 
Per visą savo gyvenimo laiką 
Baltimorėje Railienė buvo viena 
iš veikliausių visuomenės veikė- 
kėjų, ypač moterų piliečių klu
be ir Balfo veikloje. Pokario lai
ku ji pasirūpino iškvietimo do
kumentais ir priėmimu per 120 
karo išvietintųjų.

Ypatingo dėmesio šiam rengi
niui teikia tai, kad jo muzikinę 
programos dalį atliks JAV Lai
vyno akademijos pučiamųjų 
kvintetas. Tai profesionalų gru
pė, savo repertuare turinti šalia 
populiarios muzikos dalykų ir 
eilę klasikinės muzikos kūrinių.

Literatūrinį montažą, kuriame 
bus parinktos ištraukos iš ame
rikiečių veikalų, vaizduojančių 
lietuvių imigrantų gyvenimą 
Amerikoje, Tuošia Juozas Gaila. 
O tautinius šokius atliks 
ingtono tautinių šokių 
Gabija, vadovaujama 
Banionytės-Connors, ir
morės tautinių šokių grupė Ra
telis, vadovaujama Cyntijos Ve- 
liuonaitės-Maher. Po progra
mos vaišės ir muziejaus lanky
mas.

Savaitė, prasidedanti balan
džio 13, gubernatoriaus Hughes 
proklamacija pavadinta “Lais
vės savaitė”. Daug mokyklų, 
tautinių grupių ir kitų organi-

z uotų vienetų tą savaitę rengia 
Laisvės minėjimo iškilmes, kon
certus ir kitokias pramogas. Lie
tuvių renginį organizuoja Ma- 
rylando tautinių tradicijų ko
misija, Bendruomenės apylinkė, 
Lietuvių muziejus ir Balfo sky
rius.

Buvusiam Brooklyno Vaidintojų Trupės aktoriui

EDVARDUI LIOGIUI
mirus, jo žmonai Birutei, sūnums Viktorui ir Tomui, sese
rims Joanai Drešeris ir Rovenai Kubilius, broliams Broniui 
ir Stasiui ir jų šeimoms bei kitiems giminėms reiškia 
nuoširdžia užuojautą skausmo valandoje.

Buvę Brooklyno Vaidintojų Trupės 
kolektyvo nariai ir Vadovas

DR. MARGERIUI JESAIČIUI
mirus, giliai užjaučiame jo seseris dr. Jūratę ir Danutę ir 
visus gimines.

Dr.J. ir A. Snieškai

PADĖKA
1986 metų balandžio 2 dieną po sunkios ir ilgos ligos 

savo namuose Flushlng, N.Y. mirė

PROF. DR. MARGERIS 
ADOMAS JESAITIS

Po gedulingų pamaldų Apreiškimo bažnyčioje, 
Brooklyne, N.Y., velionis palaidotas St. Mary’s kapinėse, 
Flushing, N.Y., šeimos kape.

Širdingai dėkojame klebonui kun. Jonui Pakalniškiui 
už maldas šermeninėje, gedulingas mišias bažnyčioje ir už 
atliktas apeigas kapinėse.

Esame giliai dėkingi bičiuliams Jurgiui Valaičiui ir Alek
sui Dauniui už jautrų atsisveikinimą šermeninėje, visiems 
draugams ir artimiesiems už atsiųstas gėles, užuojautas 
žodžiu, raštu ir spaudoje, už aukas Tautos Fondui, už 
dalyvavimą atsisveikinime ir už palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Nuliūdusi Jesaičių šeima

PADĖKA

ONA KANAUKIENĖ 
(Razmaitė)

Mūsų brangi mamytė, močiutė ir uošvienė mirė kovo 
8 d. 1986 Chicagoje, ir buvo palaidota kovo 12 d. Cypress 
Hills kapinėse, Brooklyn, N.Y., šalia savo vyro prof. dr. Vin
co Kanaukos.

Iš savo giminiŲ, draugų ir pažįstamų susilaukėm viso
keriopos pagalbos ir šiltos užuojautos mums sunkiose 
valandose.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Pakalniškiui už su
kalbėtas maldas koplyčioje, atnašautas mišias ir už pa
lydėjimą j kapines.

Taipgi dėkojame visiems mus užjautusiems per spau
dą, laiškais bei žodžiais, pasiuntusiems gėlių, ir užsakiu
siems mišias. Dėkojame p. Banaitienei už pasakytą žodj 
prie velionės karsto Moterų Federacijos vardu.

Ypatingas ačiū p. Reginai Kudžmienei ir p. Marijai Vy 
gantienei mums padėjusioms nelaimės valandose Ir mus 
globojusioms New Yorke.

Dėkojame visiems lankiusiems velionę koplyčioje, 
lydėjusiems j bažnyčią ir j kapines.

Nuliūdusi velionės šeima:
Duktė — Aldona Kanaukaitė Naudžiucienė su šeima

Sūnus — Algirdas Kanauka su šeima

Wash- 
grupė 
Astos 
Balti-

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

45 metų gyvavimo sukakčiai 
atžymėti Šaunus banketas, kon
certas ir balnis 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.

VERTINGI LEIDINIAI

A.A.
EDVARDUI LIOGIUI

mirus, jo broliui Stasiui ir šeimai reiškia gilią užuojautą
Lietučių Atletų Klubas

t Lietučių Atletų Klubo Bingo sekcija

A.A.
MILDAI PETRUTYTEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvus Reginą ir Alfonsą Pet- 
ručius, sesutes Giną ir Norą, ir močiutę V. Norvaišienę.

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

Prof. Juozo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerarna 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.

Vytautas ir Birutė Kidoliai

“VOLUNGĖ” 
DARBININKO KIOSKE

A.A.
MILDAI PETRUTYTEI

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

Jeronimas, Algirdas. Joan, Paulius 
ir Albertas Landsbergiai
Memertas, Gražina ir Ligija Erčiai

A.A.
MILDAI PETRUTYTEI

mirus, tėvus Regina ir Alfonsą, seseris Norą ir Gitą bei 
močiutę dr. Norvaišienę giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bitėnai 
Jonis, Andrius ir Laura

Į Darbininko spaudos 
plokštelių kioską iš Kanados kovo 11 
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. Jaučio, 
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.

So. Bostono Piliečių Dr-joj
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Draugijos valdyba praneša, kad 
laikinai uždarytas didysis baras 
dėl ateities persitvarkymų. Vi
skas kita lieka kaip anksčiau. Vir
tuvė ir ‘’snack bar” yra atidaryta 
kiekvieną savaitgalį nuo 12 vai. 
dienos. Visi kviečiami užeiti ir 
valandėlę pabendrauti su 
pažįstamais.

Salių nuomavimo reikalais 
prašoma skambinti vakarais pir
mininkui E. Eikinui tel. 961- 
3523 ar sekretoriui V. Jurgėlai 
268-1108. Visais klubo reikalais 
laikinai prašoma kreiptis į sekr. 
Vytautą Jurgėlą.

Klubo^ valdyba rengiasi meti
niam “Surum burum”, kuris 
įvyks ateinančio mėn. pabaigoje. 
Apie tai bus pranešta visiems na
riams.

Visuotiniai d-jos narių susirin
kimai vyksta kas trečią mėnesio 
ketvirtadienį 7:30 vai. vak. Val
dyba kviečia visus narius gausiai 
dalyvauti, nes yra diskutuojami 
svarbūs klubo reikalai.

Ilgametis klubo vedėjas Algis 
ir Smitas iš pareigų pasitraukė

Klubo valdyba

RENGINIAI.

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

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

Penkiolikos mėty 
mirties sukaktis

A.A.

AGOTA 
PODRESIENĖ

Jau suėjo penkiolika metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė li mūsų tarpo mylimą mamytę, uošvę Ir močiutę.

Šią skaudžią mirties sukaktį minint, už Jos sielą bus 
aukojamos mišios balandžio 26, šeštadienį, 11 vai. lietuvių 
pranciškonu koplyčioje Brooklyne.

Li ūdintys: dukterys Julija Kunigėlio nė. Kazė Šventoraitienė. 
tentas ir anūkai su šeimomis.

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai.
Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

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

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

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

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIŪNAS
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupeney and aro subjoct to 
changes.
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DARBININKAS

Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 27, sekmadienį, 
3 vai. popiet pianistės Dalios Sa
kaitės. koncertas.

Vyr. skaučių Židinio “Vilija” 
sueiga įvyks balandžio 30, trečia
dienį, 7:30 vai. vakaro pas Aldo
ną Katinienę, 85-08 104th 
Street, Richmond Hill, N. Y. Vi
sos skautės prašomos sueigoje 
dalyvauti.

Mečys Razgaitis, Nevv Yorko 
ir Nevv Jersey lietuviams pažįsta
mas kaip solistas ir paslaugus tal
kininkas įvairiuose ūkio darbuo
se, turėjo keletą širdies smūgių. 
Kovo 11 jam buvo padary ta šir
dies operacija. Nors atrodė 
stiprėjąs, ligoninėje mirė ba
landžio 18 vidurnaktį. Keletą 
dienų prieš mirtį jam buvo supa- 
ralyžuota dešinioji kūno pusė. 
Palaidotas balandžio 22 iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios.

Edvardas Liogys, 61 metų, 
balandžio 15, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Jamaica ligoninėj. 
Pašarvotas Marytės Salins- 
kienės - Shalins šermeninėje. 
Atsisveikinimas balandžio 18 
7:30 vai. vakare. Po gedulingų 
mišių Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, balandžio 19 palai
dotas Cypress Hills kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Birutė, 
du sūnūs, seserys, broliai ir kiti 
giminės.

Aldona Noakaitė-Pintsch, 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos pirmininkė, balandžio 20 
Estų namuose įvykusiam susi
rinkime, perėmė Pabaltijo Mo
terų tarybos' vadovybę ateinan
tiems metams. Kasmet rotaciniu 
keliu yra keičiamos Tarybos va
dovės.

KASOS, lietuvių kredito uni
jos, susirinkimas įvyks gegužės 
4, sekmadienį. Kultūros 
Židinyje. Pradžia nukeliama iš 2 
vai. popietį 2:30vai. popiet, kad 
galėtų 
parapijos 
Motinos 
dalvviai.

Apreiškimo 
vykstančio 

minėjimo

suspėti 
salėje 
Dienos

ateitininkųJ aunių-jaunuolių 
sueiga įvyks gegužės 3. šešta
dienį, tuoj po lituanistinės Mai
ronio mokyklos painokų 
Kultūros Židinyje. Prašome vi
sus dalyvauti.

Pataisymas. Pereitoj laidoj 
prie KASOS sveikinimo Darbi
ninkui buvo pridėta vadovybės 
fotografija yra pažymėta, kad 
nuotrauka yra L. Tamošaičio. Iš 
tikrųjų ši nuotrauka buvo daryta 
P. Biveinio. Už klaidą atsiprašo
me.

Darbininko skaitytojams, ku
rie dar neužsimokėjo savo pre
numeratos, pas kutiniomis 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.

LIETUVIŲ FEDERAUNE KREDITO UNkJA

KASA
Š.m. gegužė* 4 sekmadienj, 2:30 Vai. p.p. Kultūros Židinyje 
šaukia metinį narių

SUSIRINKIMĄ
' Programoje pranešimai, rinkimai j Tarybą, diskusijos 

vaišės.
Registracija prasidės nuo 1:30 vai. po piet. Prašome 

neslvėluoti.

Darbininko sukaktuvinio 
koncerto proga balandžio 13 ad
ministratorius Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM, lankytojam pa
darė staigmeną. Vestibiulyje’ 
buvo padėties didžiulis stalas su 
gausybe lietuviškų knygų. Kiek
vienas lanky tojas galėjo pasirink
ti vertingų knygų nemokamai. 
Daugelis koncerto lankytojų šia 
proga pasinaudojo.

Darbininko, atkarpoje šiame 
numeryje pradedame spausdinti 
R. A. Vilko atsiminimus iš 1926 
metų “Kelionė su Juodąja gul
be’. Tai penktos klasės jaunuolio 
įspūdžiai, plaukiojau t valtimi su 
vyresnių asmenų grupele po 
Lietuvos ežerus ir upes ano 
meto sąlygose.

A. Patamsis, Fort Myers, Fla., 
ir šiais metais atsiuntė 50 dol. 
už prenumeratą ir spaudai stip
rinti auką. Geradariui maloni 
padėka.

A. Pockevičius, VVorcester, 
Mass., uolus skaitytojas ir rėmė
jas, atsilygindamas už Darbinin
ko prenumeratą, atsiuntė 50 
dol. Ačiū labai.

Aušros Vartų lietuvių parapi
jos bažnyčios Nevv Yorke, N.Y., 
vidus atnaujintas iš pagrindų. 
Įrengti nauji suolai. Įstatyti vi
tražai, kurie anksčiau puošė An
gelų Karalienės bažnyčią. Pir
mos iškilmingos pamaldos at
naujintoje bažnyčioje bus per 
Sekmines, gegužės 17, 1 vai. po
piet. Klebonas kun. V. Palubins
kas kviečia parapiečius ir pri 
jaučiančius dalyvauti pamaldose 
ir vaišėse, kuriom reikia rezer
vuoti vietas. Skambinti 212 255- 
2648.

Dr. D. Aleksandravičius, 
Richmond Hill. N. Y., vietoj 
metinės 15 dol. prenumeratos, 
spaudai paremti atsiuntė 50 dol. 
Adm i n istraci ja n uoš i rdžiai
dėkoja.

L. Vaitkevičius, Richmond 
Hill. N.Y., atnaujindamas Dar
bininko prenumeratą, atsiuntė 
50dol. spaudai stiprinti. Ačiū la
bai.

Tautos Fondo narių suvažiavi
mas įvyks gegužės 3 Kultūros 
Židinyje, 345 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Praneši
mus padarys VLIKAS, TF tary
ba, valdyba, finansų ir kontrolės 
komisijos bei TF atstovybės ir 
įgaliotiniai. Suvažiavimas 
svarstys ir pasisakys dėl prane
šimų. Bus renkama nauja tary ba 
ir kontrolės komisija.

Jane Sirusaitė daly vavo Baltic 
Freedom League suvažiavime 
Los Angeles. Grįždama atsivežė 
Jaunimo Sąjungos išleistų Da
riaus Polikaičio. “Aš čia gyva” 
plokštelių platinimui. Suintere
suotieji gali skambinti: darbo 
metu — 212 - 493-2347, o kitu 
metu — 718-699-6672. Plokštelė 
Taip pat gaunama ir Darbininko 
administracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Lietuvių Atletų Klubo bingo 
sekcijos talkininkų metinis susi
rinkimas įvyks gegužės 3, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Darlx>- 
tvarkėje: metinis veiklos prane
šimas ir apyskaita, bingo žaidi
mas, vaišės.

• Jungtinė dailės paroda, 
turėjusi įvykti Kultūros Židinyje 
Vasario 16-osios artumoje, dėl 
tam tikrų aplinkybių buvo 
atidėta į gegužės 24-25. Toms 
pačioms aplinkybėms tebe- 

- sitęsiant, paroda atidedama ne
ribotam laikui. Greičiausiai tai 
bus derinama su 1987 m. Vasario 
16-osios minėjimu. Š.m. 
gegužės 24, šeštadienio po
pietėj, Kultūros Židinio apatinę 
salę perėmė “Darbininkas”, o 
didžioji salė tą dieną kol kas yra 
laisva. Gegužės 25, sekmadienį, 
Kultūros Židinio abi salės yralais 
vos.

A. Grigas iš Jamaica, N.Y., 
vietoj metinės 15 dol. pre
numeratos jau keleri metai at
siunčia po 50 dol. Geradariui 
dėkojame.

Už a.a. Monikos Juodienės 
sielą mišios bus aukojamos 
gegužės 3, šeštadienį, 9 vai. ry to 
lietūvių pranciškonų koplyčioje, 
Brooklyne. Mišias užprašė, gali
nčius ateiti ir pasimelsti kviečia 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija.

A. a. Mildai Petrutytei mirus, 
vietoj gėlių prie jos karsto ir 
kapo, Danutė, Stasys, Ligija, 
Stasys, Jr. Biručiai skiria aukų 
American Heart Association.

KASOJE yra pakeisti kai ku
rie santaupų bei paskolų nuo
šimčiai. Nežiūrint pakeitimų, 
indėlių procentai KASOJE vi- 
stiek yra aukštesni, negu kitur ir 
paskolų sąlygos yra daug palan
kesnės, negu komerciniuose 
bankuose. Dėl detalių prašoma 
užeiti į KASOS įstaigą, arba pa
skambinti 718 441-6799

Lietuvių dailininkų pa
roda vyks Kultūros Židinyje 
gegužės 3-4. Ją rengia Chicagos 
“Galerija”. Parodoje bus išstaty
ta dail. V. Petravičiaus, V. Vir- 
kau, V. Igno, M. Stankūnienės, 
Ž. Mikšio, A. Kezio, Z. Sodei- 
kienės, A. Marčiulionienės ir kitų 
darbai. Atidarymas bus gegužės 
3, šeštadienį, kurio metu kalbės 
Algimantas Kezys parodos orga
nizatorius.

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

Apreiškimo parapijoj Brook
lyne pirmosios komunijos iš
kilmės vyks gegužės 4, sekma
dienį, per 11 vai. mišias. Vai
kučius nuoširdžiai globoja ir 
ruošia seselė Urbana.

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.

Naujausi leidiniai
J. Vilčinsko stambus veikalas 

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

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

K. Jūros “Peržengsiu Rubiko
ną . Eilėraščiai. 4 dol.

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

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

J. Gintario “Žodžiai nuo Ne
muno”. Eilėraščiai iš Lietuvos. 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos plokštelės, suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd.. Brook"lyn, N.Y., 11207.

Pianistė Dalia Sakaitė balandžio 27, šį sekmadienį, 3 vai. 
popiet koncertuoja Kultūros Židinyje.

PO “DARBININKO” KONCERTO
(atkelta iš 5 psl.)

kaičio padainuotos dainos dides
nio įspūdžio nepadarė. Jos 
blankokai praskambėjo. Aukš
tesnėse gaidose jautėsi pavargi
mas.

Pirmąją programos dalį 
užbaigė sol. Daiva Mongirdaitė, 
atlikdama “M ūžėtos valsas 
ir“Mimi ariją iš operos "La Bo- 
heme — G. Puccini. Šiuos du 
dalykus solistė dainavo lietuviš
kai. Puikus vertimas prisidėjo 
prie sėkmingo šių arijų atlikimo ' mingieji mūsų solistai susilaukia

Po trumpos pertraukos soli
stas Vac. Verikaitis per du išėji
mus padainavo tris dainas (ir vie
ną priedo) ir tris arijas iš operų: 
"Kur bakūžė samanota — St. 
Šimkaus, “Skausmas” — F. P. 
Tosti. “Basčiaus pasauly” — R. 
Plancjuette (iš operos “Kornevi- 
lio varpai ), “Oi neverk mo-

rikaitis šia dainą dedikav > gimta
dienį švenčiančiam “Darbinin
ko redakatoriui Tėv. dr. Korne
lijui Bučiniui, OFM.), “Sudiev 
tau paskutinis” — G. Verdi iš 
operos Simon Boccanegra’ ir 
Ūdrio ariją — V. Klova, iš operos 
“Pilėnai .

Šioje programos dalyje sol. V. 
Verikaitis pasirodė pilname savo 
pajėgume. Čia jis pasirodė ne tik 
pajėgus dainininkas, bet ir akto
rius. Savo sodriu ir pajėgiu bari
tonu žavėjo publiką. Įgudęs sce
noje jis jautėsi “kaip namuose”. 
Dainuodamas keitė pozicijas, o 
kad išgavus didesnį efektą, įdai
nuodamas “Basčiaus pasauly” 
nepabijojo nusiimti “varlioką ir 
atsisagstyti apykaklę. Kontaktas 
su publika buvo stiprus.

Solistė Daiva Mongirdaitė 
taip pat per du išėjimus padaina
vo: “II bacio — L. Arditi, “Cia- 
scun lo dice — G. Donizetti, iš 
operos "Regiinento duktė”, 
“Will You Remember?” — S. 
Romberg iš “Maytime ir “One 
Kiss” — S. Romberg iš “Nevv 
Moon .

Ši jauna solistė jau patyrusi 
dainininkė. Scenoje jaučiasi ra
miai ir užtikrintai. Jos soprano 
balsas pasigėrėtinai skambėjo; 
turįs patyrimo ir koloratūroje. 
Ypatingai malonu buvo klausytis 
Donizetti arijos iš operos “Regi- 
inento duktė .

Solistams akom ponavo kon
certinis pianistas VVilliam Smid- 
dy. Paprastai koncertiniai piani- 

vyks gegužės 3 - 4 d. Kultūros Židinyje
341 Highland Blvd,. Brooklyn, N.Y.

Parodoje su savo darbai* dalyvauja dailininkai: V. PETRAVIČIUS, V. VIRKAU, Z. SODEIKIE- 
NĖ, Ž. MIKŠYS, M. STANKŪNIENĖ, V. IGNAS, A. KEZYS, E. MARČIULIONIENĖ, R. VIESULAS 
H- kiti.

Parodo* atidarymas gegužės 3, šeštadienį, 7:30 vai. vak. Programoje: ALGIHAMTO 
KEZIO žodis apie parodę; ALGIMANTO KEZIO susuktas dokumentinis filmas apie iiforilų. 
"Darbininko” redaktorių, ateitininkų federacijos vadę prof. SIMĄ SUŽIEDĖLĮ.

Po programos EUGENUOS KEZIENĖS paruošta kavutė. Lankymo valandos gtguNe 4, 
sekmadienį, nuo 12 Iki 5 vai. popiet.

Visus atsilankyti kviečia
( IIU AGOS "GAIJ-Kjr

štai neakomponuoja. Bet šis pia
nistas, galima sakyti, kad jis yra 
mūsiškis. Reikalui esant jis nie
kuomet neatsisako padėti. Tai 
tarptautiniai žinomas pianistas 
(jo profesinė pavardė yra Theo- 
dor Prostakoff). Jis yra koncer
tavęs didžiosiose pasaulio kon
certų salėse, su geriausiais or
kestrais ir garsiais dirigentais. 
Koncertinę karjerą pradėjo 
būdamas 7 metų. Jo akompana- 
vimas — brilijantiškas. Tik lai- 

jo akomponavimo.
Minėjimą baigiant Tėvas dr. 

Kornelijus Bučinys, OFM, 
padėkojo į minėjimą atsilankiu
siems ir programos atlikėjams - 
menininkams; kurie buvo apdo
vanoti gėlėmis ir garsiomis pub
likos katutėmis.

Su apgailestavimu tenka pri
minti, kad šiaipjau skoningai iš
leistoje programoje buvo pami
ršta pažymėti dainuojamų tekstų 
autoriai.

Kuklus; bet prasmingas sce
nos papuošimas buvo atliktas 
dailininko Česlovo Januso (jis 
irgi programoje nebuvo pa
minėtas).

p. palys

Baltų Studijų Draugija (AABS) 
gavo iš Federalinio humanitari
nių mokslų paramos fondo (NE H
— National Endovvment for the 
Humanities) 50,000 dol. stipen
diją. Ji bus įteikta, jei draugija 
iki 1989 susirinks trigubai di
desnę sumą. Aukos iš įvairių 
šaltinių jau plaukia. Siekiant 
surinkti reikiamą sumą, draugi
ja New York Yacht Club patal
pose gegužės 3 rengia priėmimą 
su šampanu. Vakaronės garbės 
pirmininkais yraZbignievv Brze- 
zinski ir Jeane Kirkpatrick. Ren
gimo komitete dalyvauja lietu
viai, latviai ir estai. Lietuviams 
atstovauja Aldona Klivečka, Al
dona Marijošius, Audra Misiū
nas, Virginija Sirusas, Jack Stri
kas, Elona Vaišnys, Eglė Žilio- 
nis-Dudėnas. Dalyviai aukoja 
100 dol. ar daugiau nuo kiek
vieno asmens. Vakaronės metu 
bus pagerbti: Gunnar Birkerts
— latvių architektas, Ivar Ivask
— estų poetas ir kritikas, To
mas Venclova — lietuvių poetas, 
vertėjas ir kovotojas už žmogaus . 
teises.

RINKTINĖ LIETUVIŲ DAILININKŲ

PARODA

Pianistė Dalia Sakaite, uoliai 
talkinanti kaip gabi akompania- 
torė lietuviams solistam Ktilttl- 
ros Židinyje ir kitomis progomis, 
o taip pat brandžiai besiseil- 
kianti amerikiečių auditorijose, 
balandžio 27, sekmadienį, 3 vai. 
popiet koncertuoja Kultūros 
Židinyje, Brooklyne. Jos rečita
lio programoje bus atlielcami 
kūriniai šių kompozitorių: 
Haydn, Schumann, Paderewski, 
Vainiūnas, Liszt, Chopin. įėji
mo auka 7 dol. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinti teldF. 718 
875-3155.

Kun. Paul A. Gillis, Bassfield, 
M S, kad ir toliau gyvendamas, 
jau kelerius metus nesiunčia ei
linės Darbininko metini prenu
meratos, bet prideda u didesnę 
auką spaudai paremti. Šiai s me
tais gauta 50 dol. Ačiū gerada
riui.

Henry Miklas, Hreat Neck, 
N.Y., vietoj eilinės 15dol. Dar
bininko prenumeratos, visad 
prideda ir dosnią aulą Šiemet 
sulaukta 50 dol. spaudos palai
kymui. Administracija nuošir
džiai dėkoja.

Lietuvių Bendruomenės Nevv 
Yorko apygardos suvaaa-vimas 
balandžio 19 Kultūros Židinyje 
praėjo darbingoje nuotaikoje. 
Išklausyti apylinkių atstovų pra
nešimai, apygardos valdybos 
pranešimai, aptarti ateities pla
nai.

Moterų Vienybė balandžio 20 
Kultūros Židinyje surengė Rai
mundo Lapo knygos “Ten, ekra
ne sužibus” sutiktuves. Su kny
gos autorium supažindino Leo
nas Adomkevičius-Lėtasiš Hart
fordo. Po to buvo rodomas Kazio 
Matuzo filmas apie pirmuosius 
Balfo žingsnius New 'Yorke. 
Knygos autorius sklandžia lietu
vių kalba supažindino su knygos 
rašymo vargais ir medžiagos rin
kimu. Po to Kazys Matuzas pa
rodė jo pagamintą ir 'Vitalio 
Matulaičio komentuojairBą ne
priklausomos Lietuvos vaizdų 
filmą. Prie puošniai paruoštų 
stalų gausiai susirinkę svečiai po 
to vaišinosi Vienybiečiy gausiai 
ir skoningai paruoštais patieka
lais. Autorius mielai teikė auto
grafus knygos pirkėjam. Nevv 
Yorko Moterų Vienybeija.udaug 
metų sėkmingai pirmininkauja 
Elena Andriušienė.

Jono Aisčio, įžymaus 1 ietuvių 
poeto eilėraščių rinktinę, pava
dintą POEZIJA, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 
Knyga didelė, perGfrO psl., 
išleista 1961 metais, iJle ido Ro
muvos leidykla. Įrišta į kietus 
viršelius. Kiekvienam verta įsi
gyti, padovanoti jaunimui. Kai
na 6 dol., persiuntimo išlaidom 
reikia pridėti dar 1 dol. Rašy
ti: Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N .Y. 1120’7

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas garinamas 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680psl. Kaina 
35 dol., persiuntimoiSlaidom 
pridėti dar 2 dol. Raityti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 1126".

Šviesos taupymo sumetimais 
laikrodis vėl sukiojamas. Ba
landžio 26, šeštadienį, prieš ei
nant gulti laikrodžius reikia pa
sukti vieną valandą priekį.




