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Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

Dėkojame už auką »
1985 m. pavasarį, atlikęs baus

mę Vilniaus saugumo izolia
toriuje bei tremtį Parabelyje, į 
laisvę sugrįžo Julius Sasnauskas. 
Po 6 ir pusės metų trukusios ne
laisvės J. Sasnauskas į Lietu- 
vųgrįžo nepalūžęs. Šiuo metu jis 
gyvena ir dirba Vilniuje.

Lapkričio 3, atlikusi 4 metų 
bausmę Mordovijos1 griežto re
žimo moterų lageryje, sugrįžo 
Jadvyga Bieliauskienė, dėl blo
gos sveikatos ir malonės prašy
mo, kurį sovietiniams valdinin
kams parašė jos sūnus Žilvinas 
Bieliauskas, jai buvo panaikinta 
teismo metu paskirta 3 metų 
tremtis. Grįžusi J. Bieliauskienė 
apsigyveno Vilniuje.

Lapkričio 12 d. iš Orienburgo 
srities, Ceskano lagerio, atlikęs 
2 metų bausmę, į laisvę buvo pa
leistas Romas Žemaitis. Bausmę 
jis atliko tarp kriminalinių nusi
kaltėlių, ypatingai sunkiose sųly- 
gose ir labai jauname amžiuje tu
rėdamas 18-20 metų.

Tikintieji su dideliu džiaugs
mu ir dėkingumu sutiko iš sovie
tinių lagerių Tėvynėn grįžusius 
sųžinės belaisvius.

J. Bieliauskienės, J.Sasnaus
ko, R. Žemaičio ant Bažnyčios ir 
Tėvynės aukuro sudėta auka tai 
įrodymas, kad ir kalėjimų koš-

Valst. sekr. Shultz tiki, kad mare įmanoma nepalūžti dvasia,

Savaitės 
įvykiai

J JAV atvykęs Izraelio min. 
pirmininkas Yitzhak Shamir sie
kė įtikinti JAV vyriausybę ir žy
dų vadus, kad JAV planas taikai 
Art. Rytuose pasiekti pakenks 
Izralio saugumui.

Izraelio okupuotam Vakarų 
Jordano krante ir Gazos ruožo 
daugiau kaip pusė palestiniečių 
policininkų ir mokesčių rinkėjų 
atsistatydino iš pareigų. Streikai 
ir demonstracijos pasidarė ten 
kasdieninis reiškinys. Nuo de
monstracijų pradžios ten buvo 
nušauti 88 palestiniečiai.

Sovietinės Armėnijos patrio
tas, ekonomistas Igor Muradjan, 
prieš porų metų paskatintas gen. 
sekr. Gorbačiovo atvirumo poli
tikos, su savo draugais paprašė 
vyriausybę atitaisyti senų skriau
dų ir peržiūrėti armėnų daugu
mos gyvenamos Nagomo-Kara- 
bach srities prieskyrimų islamiš
kam Azerbaidžianui. Jie rinko 
parašus po peticijom ir važinėjo 
į Maskvų tais reikalais tartis su 
partijos vadais. Po ilgų pastangų 
jų reikalavimai buvo pripažinti 
teisėtais, ir armėnai iš džiaugs
mo pradėjo demonstruoti. Bet 
demonstracijos tiek išplito, kad 
ir jų organizatoriai buvo nuste
binti.

galvos kaulu, išnarinta dešine cija, kuri truko 4 valandas. Po 
ranka, kun. A. Pipiras buvo į- 
mestas į rūsį. Kudarauskų iš nau
jo apsvaigindamas smūgiu į gal
vų, klebonijoje šeimininkavo 
žudikas.

Įsakė vežti j Klaipėdą
Galiausiai suradęs 1,500 rub

lių, pasiėmęs kelis magnetofo
nus, apiplovė sukruvintų R. Ku- 
darauskų, rankšluosčiu aprišo 
žaizdų ir įsakė klebono mašina 
nuvežti jį į Klaipėdų, pats rankoj 
laikė peilį ir kirvį, kuriais nuolat 
grasino.

Iš Klaipėdos įsakė važiuoti į 
Kaunu. Kelyje išgėręs perdaug 
alkoholio žudikas užmigo. Likus 
2 km. kelio iki Šilalės, pasibaigė 
benzinas. R. Kudarauskas susi
stabdė pravažiuojančių mašinų ir 
paprašė nuvežti jį į artimiausių 
milicijos skyrių. Atvykusi milici
ja girtam žudikui uždėjo ant ran- 
kius. Paaiškėjo, jog tai gruzinas 
Aleksandras Galasvilis, savo lai
ku Gruzijoje baigęs milicijos mo
kyklų.

operacijos kun. A. Pipiras kelias 
dienas neatgavo sųmonės. Atga
vus sųmonę, kun. A. Pipiro svei
katos būklė pradėjo gerėti.

Apiplėšimo aplinkybės tiria
mos.

Spalio 16 d. vakare Pušaloto 
gyventojai pastebėjo apie klebo
nijų vaikščiojančius nepažįsta
mus asmenis. Neaiškumų^kelia 
tai, jog spalio 17 d. rytų milicijos 
darbuotojai ir Pasvalio rajono 
prokuroras klebonijų apžiūrėjo 
vieni, ir tik žmonėms pradėjus 
reikalauti, buvo apiforminti 
kvietiniai asmenys.

Mažametis klebono giminaitis 
tvirtina, kad apiplėšimo naktį, 
kai A. Galasvilis įsilaužė į jo kam
barį, jis matęs nuo lango nubė
gant tris rūkančius vyrus; senutė 
teigia, kad žudikui pasitraukus 
iš klebonijos, po kelių minučių 
nuvažiavo mašina, tų naktį 
stovėjusi netoli klebonijos, kun. 
A, Pipiras taip pat girdėjęs 
■lardfo kalbančius žmones.

už

bų žemių būklė kiekvienu metu
galinti sprogti, ir dėlto paragino 
Izraelį stengtis laimėti taikų už 
teritorijų.

Nikaragvos partizanų vadai 
sutiko kovo vidury atnaujinti pa
sitarimus su vyriausybe dėl tai
kos. Pagal prezidento Daniel 
Ortega Savedra reikalavimų li
gšiolinis pasitarimų tarpininkas 
kardinolas Miguel Obando y 
Bravo turėsiųs tik stebėtojo vaid
menį.

Sv. S-ga nenumato, pasitrau
kus iš Afganistano, nustoti ap
rūpinti Afganistanu ginklais.

JAV, siekdamos paskubinti 
Panamos faktinojo valdovo, 
ginkluotų pajėgų vado gen. Me- 
nuel Antonio Noriega pasitrau
kimų, sustabdė kanalo naudoji
mo mokesčių mokėjimų, dabar
tinei vyriausybei. Dėlto krašte 
iškilo pinigų trūkumas, ir vyriau
sybė nepajėgė mokėti tarnauto
jam atlyginimų. Tai sukėlė strei
kus ir demonstracijas prieš vy
riausybę.

Apie 60,000 Tel Avivo gyven
tojų suruošė miesto gatvėse de
monstracijas už taikų.

Graikija nutraukė pasiruoši
mus paaukštinti diplomatinius 
santykius su Izraeliu dėl jo elge
sio su palestiniečiais okupuotose 
arabų žemėse.

Kanados užs. reik, ministeris 
Joe Clark, kalbėdamas Kanados 
- Izraelio komitete, apkaltino 
Izraelį sulaikant maisto siuntas 
palestiniečiam ir žiauriai mušant 
jaunuolius iki jų sužalojimo. Tai 
jis pavadino nusikaltimu prieš 
tarptautinius įstatymus ir sukėlė 
žydų protestus irigrųsinimus at
siskaityti su konservatorių parti
ja-

Sibirietė motina su septyniais 
vaikais džiazo mužikais, įsinešė 
į lėktuvų ginklų, bandė Irkutske 
pagrobti keleivinį lėktuvų ir nu
skraidinti jį į Londonu. Susišau
dymo metu trys keleiviai ir 
lėktuvo palydovė buvo nušauti, 
žuvo ir 5 šeimos nariai, o kiti du 
buvo areštuoti.

gali ir privalo nenusilenkti smur-
tui, tai garantija, kad Bažnyčia 
ir tauta nenugalima, kol turi au
kai pasiryžusių sūnų ir dukterų.

Vėl užpuldinėjami 
kunigai

1986 spalio 17 naktį buvo 
užpultas ir sunkiai sužalotas 
Pušaloto klebonas kun. Albinas 
Pipiras.

Kiek anksčiau kun. A. Pipiras 
nežinomų piktadarių buvo šan
tažuojamas telefonu. Rugpjūčio 
mėnesį dienos metu į Pušaloto 
parapijos klebonijų, išplėšę lan
gų, buvo įlindę 3 vyrai ir mote
ris, vienas vyrų su savimi turėjo 
revolverį, ir tik gretimame kam
baryje pastebėję daugiau žmo
nių, įsibrovėliai pabėgo. Apie 
įvykį buvo pranešta Pasvalio ra
jono milicijai, deja... ji rimtai 
nesureagavo. Maždaug savaitę 
laiko prieš spalio 17 d. užpuoli
mų buvo nunuodytas klelionijų 
saugojęs šuo.

Spalio 17 d. naktį klebonijo
je nakvojo 4 žmonės: klebonas 
A. Pipiras, 10 metų giminaitis 
klebono krikštasūnis, 80 metų li
gonė senutė klebono teta ir za
kristijonas Rimutis Kudaraus
kas,

Žudikas, nuo gatvės pusės iš
plėšę langų, įsibrovė į kambarį, 
kuriame miegojo mažametis ku
nigo giminaitis, įsakė berniukui 
užsikloti galvų ir ramiai gulėti, 
įsilaužė į kitų kambarį, kur mie
gojo R. Kudarauskas.

R. Kudarauskas buvo sumuš
tas ir smūgiu į galvų apsvaigin
tas, kambaryje rasta klanas krau
jo.

Kun. A. Pipiras, gretimuose 
kambariuose išgirdęs triukšmų, 
uždegė šviesų ir prieš save išvy
do maskiruote prisidengusį 
vyrų, vienoj rankoj laikantį peilį, 
o kitoj virtuvinį kirvukų mėsai 
kapoti. Kun. A. Pipiras nuplėšė 
įsibrovėlio veidų dengiančių ma- 
skiruotę.

Užpuolikas kirviu pritrenkė ir 
sužalojo kunigų. Vos gyvas, 
smarkiai nukraujavęs, sulaužytu

Padaryta operacija
Spalio 17 d. rytų tikintieji ne

sulaukę pamaldoms savo klebo
no kun. A. Pipiro, atėjo į klebo
nijų jo ieškoti. Kunigų rado 4 va
landas išbuvusį rūsyje, sunkiai 
sužalotų, - Panevėžio ligoninėje- 
jam buvo padaryta galvos opera-

Aprašė spauda
Spalio 23 d. minėtus įvykius 

trumpai aprašė Pasvalio rajoni
nis laikraštis “Darbas”, straips
nyje prokuroras S. Bietkis rašo: 
“Dėl savanaudiškų paskatų savo 
nąmuose iš spalio 16 d. į 17 d. 
brtvo užpultas. Pušaloto miesto 
gyventojas Albinas Pipiras. A Pi-

laiškų, protestuojantį trijų lietu
vių — Andriaus Tučkaus, Jono 
Protusevičiaus ir dr. Algirdo 
Statkevičiaus sulaikymų be pa
grindo vasario21 d. prie Sv. Mi
kalojaus bažnyčios Vilniuje. 28 
m. Tučkų bandė anksčiau areš
tuoti, jau vasario 14, kai jis foto
grafavo milicininkus ir draugo
vininkus, brutaliai išsklaidan
čius blaivininkų eisenų į Rasų 
kapines. Jį tada nuo arešto ap
saugojo minia. Širdininkų ir eko
nomistų Jonų Protusevičių 
praeitais metais grasino atleisti 
iš darbo už dalyvavimų rugpjū
čio 23 d. demonstracijoje. Dr. 
Algirdas Statkevičius yra Lietu
vos Helsinkio grupės narys, be- 
siruošiųs emigruoti į JAV-bes. 
Pateikiame pilno teksto vertimų 
iš rusų kalbos

-O-
Vasario 14 d. milicija keletu 

kartų bandė sulaikyti Andrių 
Tučkų, kuris dirba Pirmo gegu
žės farmacijos fabrike tiekimo 
viršininku.Vasario 16 taksi su
stojime, kuris randasi Didžiojoj 
gatvėj, Andrius buvo milicijos

piras sunkiai sužalotas, Rimutis 
Kudarauskas lengvai sužalotas. 
Padedant visuomenei, užpuoli
kas tų pačių dienų buvo sulaiky
tas. Nustatyta, kad užpuolimų, 
turint tikslų užvaldyti asmeninį 
piliečio turtų, padarė 29 m. 
amžiaus gruzinų tautybės pilie
tis Aleksandras Galasvilis, gyve
nantis Kaliningrado srityje, nie
kur nedirbantis. Turimais duo
menimis A. Pipiro namus jis 
užpuolė vienas”.

Jaunimo pamaldos Kultūros Židinyje Kaziuko mugės atidarymo metu. Mišias aukoja 
tėv. Antanas Prakapas, OFM. Nuotr. L. Tamošaičio

sulaikytas. Milicija nustatė, kad 
Andrius “girtas”. Vienok, kada 
pats Tučkus nuėjo į ligoninę 
(LIC pastaba: Jis kreipėsi į ligo
ninę 12 vai. nakties, kad jį palei
do milicija), tai gavo pažymėji
mų. kad jis yra visiškai blaivus. 
Sekančių dienų turėjo būti teis
mas, bet teismas neįvyko. Vasa
rio 20 d. milicija keletu kartų tik
rino Andriaus Tučkaus doku
mentus. Vasario 21 d. jis buvo 
milicijos sulaikytas netoli Šv. 
Mikalojaus bažnyčios kartu su 
vyr. ekonomistu Vilniaus Apžel
dinimo tresto Jonu Protuse- 
vičium ir dr. Algirdu Statke- 
vičium.

Andriui Tučkui buvo paskirta 
administratyvinė bausmė 10 pa
rų arešto. Protusevičiui 13 parų 
arešto. Norim pabrėžti, kad Pro- 
tusevičius prieš Vasario 16-tų. 
Lietuvos nepriklausomybės die
nų, buvo išsiųstas į komandi
ruotę į Latvijų ir jis nedalyvavo 
jokiose liaudies demonstracijo
se. Algis Statkevičeius yra JAV 
pilietis, todėl jį nubaudė “tiktai” 
30 rublių bauda. Algis Statkevi
čius mums papasakojo, kad Tuč
kus kaip ir Protusevičius laikėsi 
labai rainiai ir tyliai. Todėl mili
cijos tvirtinimas, kad jie abu ta
rytum įžeidinėjo praeinančius 
žmones ir necenzūriniais žo
džiais keikėsi — yra aiškus me
las. “Kaltė Protusevičiaus yra 
tiktai ta, kad jis dar būdamas ne
pilnametis tapo partizanu Lietu
voje. O už kų valdžia sufabrikavo 
“bylų Andriui Tučkui, mums 
taip ir nesuprantama.

Mes sveikiname Jūsų pastan
gas pataisyti stalininio režimo 
valstybę mašinų. Tačiau jaučiam 
savo pareigų Jums pranešti, kad 
Stalino dvasia ir toliau-plezdena 
virš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Kunigai: E. Atkočiūnas, V. 
Prajara, K. Gražulis, Rokas Pu- 
zonas, Vincas Vėlavičius, Gusta
vas Gudenavičius, Jonas-Kasty- 
tis Matulionis.

Pasauliečiai: Jadvyga Biliaus- 
kienė, Nijolė Sadūnaitė, Vytau
tas Jančiauskas, Antanas Terlec
kas, Algis Vaišnoras, Jonas Vo
lungevičius, Petras Cidzikas. 
Vytautas Bogušis, Povilas Peče
liūnas, Antanas Pipiras. Alfon
sas Bumbulis, Bronislavas Poš- 
kus (LIC)

LIETUVIAM VĖL UŽKIRTO KELIĄ J MASKVĄ

(Vilnius, kovo 15, LIC) Sovie
tai uždraudė lietuviams dalyvau
ti tautybių klausimais rengiamoj 
neoficialaus spaudos klubo Glas- 
nost konferencijoj, kuri įvyko 
kovo 12 - 13 d.d. Maskvoj, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras.

LIC žiniomis, kelių į Maskvų 
užkirto Antanui Terleckui, dr. 
Algirdui Statkevičiui, Vytautui 
Bogušiui ir Andriui Tučkui, no
rintiems konferencijoj dalyvau
ti.

Antanas Terleckas ir Nijolė 
Sadūnaitė buvo išjcviesti proku- 
ratūron, kur tardytojas Kirillen- 
ka perspėjo Terleckų į Maskvų 
nevykti. Sadūnaitei kelionė at
krito dėl ligos, išsivysčiusios va
sario 16 d. saugume, kur ji smar
kiai peršalo kai jų visų dienų 
tardė prie atviro lango.

Dr. Algirdas Statkevičius ruo
šėsi važiuoti kaip Lietuvos Hel- 
■sinkio grupės narys, turintis 
Amerikos pilietybę, bet jį KGB 
pulk. Česnavičius sulaikė kovo

11 Vilniuje prie pat traukinio su 
milicininkų ir saugumiečių paly
da. Statkevičių be sankcijos 
nuvežė į milicijų, padarė kratų, 
pardavė bilietų, grųžino pinigus 
ir liepė sugrįžti namo.

Vytautas Bogušis ir Andrius 
Tučkus irgi nenuvyko, nes buvo 
aišku, kad juos taip pat sulaikys.

Ši konferencijos dalis skirta 
tautybių klausimams buvo atkel
ta iš 1987 gruodžio mėn., nes ir

tada sovietai sulaikė į Maskvų 
važiuojančius ar besiruošiančius 
važiuoti tautybių atstovus, jų 
tarpe lietuvius, armėnus, ukrai
niečius. Gruodžio mėn. 11 d. 
Vilniaus traukinio stovyje su
laikė tada bevyksiančių Njolę 
Sadūnaitę ir jų palydinčių Vytau
tų Bogušį ir Antanų Terleckų.

Kovo 12 - 13 d.d. tautybių 
konferencijoj susirinkusieji 70 
dalyvių paskelbė pareiškimų, 
kuriuo pasmerkė lietuvių bei 
kitų tautybių atstovų sudraudi- 
inų vykti Maskvon. (LIC)

35-oji EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJE

Po paskutiniųjų trijų studijų 
savaičių Italijoje, Austrijoje ir 
Anglijoje, 1988 metų — 35-ji — 
vėl grįžta į Vokietijų, į lietuviš- 
kųjį židinį — Vasario 16 gimnazi
jų.

Moderatoriai dr. K. J. Čegins
kas, K. Ivinskis ir E. Juodvalkė 
jau yra gavę sutikimus dešimties 
paskaitininkų. Jie yra: V. Bartu
sevičius, M. A., prof. dr. V. J.

Bieliauskas, dr. K. J. Čeginskas, 
A. Hermanas, dail. A. Krivickas, 
prof. dr. R. Lampsatytė-Kollars. 
St. Lozoraitės, jr., V. Natke
vičius, M.A., docentas V. Skuo
dis. prof. dr. V. M. Vasyliūnas.

Koncertui yra pakviestas lie
tuviškai dainuojantis olandų 
kvartetas iš Amsterdamo.

Numatomos įvairios parodos, 
video-filmai. skaidrės ir kt.

Kostariko prezidentas Oscar 
Arias Sanches gen. sekretoriui 
Gorbačiovui pasiųstame laiške 
prašė jį sustabdyti ginklų siunti
mų į Centrinę Amerikų.

JAV laivyno žvalgyba tvirtina, 
kad paskutiniu metu Sov. S-ga 
nukreipė savo branduolinėm ra
ketom ginkluotus pov. laivus 
nuo rytinių JAV pakraščių į Eu
ropos vandenis.

Maskvoj apie 1000 armėnų ka
pinėse suniošė demonstracijas, 
reikalaudami teisingumo ir 
smerkdami sovietų spaudų už 
“kriminalinę tylų”.

Pragyvenimas, gyvenant gim
nazijos bendrabuty, kambary 
dviese, su dušu — kainuos 280, 
—DM. Jaunimas temokės 140 
DM. Gyvenant Hūttenfeldo ar 
kituose a rtimuose viešbučiuoi- 
se — maistas gimnazijoje kai
nuos 20,-DM, dienai.

Registruotis adresu: A. Gri
nius, Diamantstr. 7, D-8000 
Mūnchen,50, VV.Gennany, tel. 
089-1504471, registracijos mo
kestį — 50,—DM., jaunimui — 
20,-DM, pasiunčiant: Litaui- 
sche Studienwoche, Konto Nr. 
8.9340.02, Volksbank Kreis 
Bergstrasse, Bankleitzahl 
50991400, 6840 Lampertheim.

Organizacinė komisija: stud. 
T. Bartusevičius, A. Grinienė, 
R. Šreifeldaitė.



NEUŽMIRŠKIME IR VIETINIŲ REIKALŲ

Balandžio 9-17 visuose lietu
vių telkiniuose vyks JAV LB XII 
tarybos rinkimai. Tai kas treji 
metai vis pasikartojantis reiški
nys, suteikiąs ir pačiai tarybai ir 
jos vykdomajam organui - Kraš
to valdybai progą pakeisti jų 
asmeninę sudėtį.

Sao Tome ir Principe salų res
publikos prezidentas Manuel 
Pinto da Costa pasuko kraštą “re
voliucinės demokratijos ir prieš 
imperializmą” keliu, suvalstybi
no pagrindinį krašto eksporto 
šaltinį — kakavos plantacijas, 
bet kakavos eksportas iš 11,586 
tonų nukrito iki 3,000 tonų per 
metus. Dabar plantacijos vėl 
grąžinamos privatiem savinin
kam ir ieškoma draugų Vakaruo
se.

Atvykęs į Jugoslaviją, Gen. 
sekr. Gorbačiovas pareiškė, kad 
neramumus Kaukaze sukėlė 
ankstyvesniųjų partijos vadų ap
sileidimus ir pažadėjo imtis 
žygių peržiūrėti tarp armėnų ir 
azerbaidžianiečių kilusius nesu
tarimus. Jis taip pat kvietė su
kurti integruotą Europą, kuri 
būtų mažiau apsiginklavusi ir la
biau ūkiškai sujungta.

Prezidentas Reagan paragino 
Pietų Afrikos vyriausybę pasi
gailėti 6 juodųjų, kurie buvo nu
teisti pakarti už tai, kad akme
nim užmušė ir sudegino juodąjį 
Sharpeville miesto tarybos narį.

Vengrijos policijai areštavus 
kelius opozicijos vadus, 10,000 
Budapešto gyventojų suruošė 
demonstracijas, reikalaudami 
demokratijos.

Sirija, iki šiol importavusi 
aliejų ir. jo produktus, šiais me
tais pradės aliejų eksportuoti.

Derybom tarp Pakistano ir Af
ganistano dėl sovietų kariuo
menės pasitraukimo iš Afgani
stano nutrūko, nes Pakistanas 
pareikalavo, kad pasitraukus 
būtų sudaryta plačiu pagrindu 
koalicinė vyriausybė. Afganista
no vyriausybė siekia ir toliau 
kraštą valdyti, bet sutinka į ją 
priimti nereikšmingom vietom 
keletą opozicijos narių.

Sov. S-ga buvo pažadėjusi 
pradėti gegužės 15 kariuomenės 
atitraukimą iš Afganistano, bet 
dabar, nepajėgus pasirašyti tuo 
reikalu sutarties, kariuomenės 
atitraukimo pradžia taip pat bus 
atidėta.

Protestantų, žydų ir katalikų 
organizacijos įsteigė televizijos 
programą Vision Interfaith Sate
lite Network, kuri žada pradėti 
veikti dara šią vasarą. Programoj 
nebus stengiamasi platinti religi
jos. bet bus kalbama apie nusi
kaltimus, nedarbą, benamišku- 
mą iš moralinio ir etinio taško.

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM 

Mūsų registracijos numeriai: retai! nr. 2559030 wholesale 2475066

Apreiškimo parapijos bažnyčioje Lietuvos nepriklausomybės šventę švenčiant po pamaldų iš 
k. kun. klebonas Jonas Pakalniškis, assemblyman Joseph R. Lentai, vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Lietuvos gen. konsulas anicetas Simutis. Nuotr. L. Tamošaičio

Pagal LB įstatus taryba yra vy
riausias JAV LB organas: ji nu
stato JAV LB veiklos kryptį ir 
būdus; priima ir keičia įstatus ir 
taisykles; renka trejiem metam 
Krašto valdybos pirmininką ir 
tvirtina kitus valdybos narius; 
renka Garbės teismą ir Kon
trolės komisiją; tvirtina Krašto 
valdybos ir jos institucijų sąma
tas, veiklos planus, finansines 
apyskaitas; tvirtina Kontrolės 
komisijos aktus, nustato tautinio 
solidarumo įnašo dydį ir jų pa
skirstymą; nustato JAV LB atsto
vavimo būdą Pasaulio LB seime 
ir sprendžia kitus įstatuose ir tai
syklėse numatytus reikalus.

Šiem darbama vykdyti taryba 
renkasi darbo sesijom ne rečiau 
kaip kartą į metus.

Tai iš tikrųjų yra LB “seimas”, 
kontroliuojąs ir nustatąs Krašto 
valdybos veiklą ir jos būdus. To
dėl reikėtų suprasti, kad tarybos 
rinkimai nėra žaidimas, bet rim
tas ir gyvybinis reikalas, į kurį 
turėtų atkreipti reikalingą dė
mesį kiekvienas sąmoningas lie
tuvis, kuriam rūpi lietuviškumo 
išlaikymas išeivijoje ir Lietuvos 
laisvinimo reikalai.

Balsuoti už išstatytus LB apy
gardoj kandidatus gali kiek vie
nas, 18 m. lietuvis,-ė, kuris pa
reiškia norą priklausyti LB, yra

VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE v 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse j 
LIETUVĄ1988 metais^ 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kąi dieną patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos išTorontoir kitų Š. Amerikos miestų

tonuet

Gegužės6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25-birž. 8/12 
Birželio 9 -24 
Birželio 30 - liepos 17 

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

Užsisakykite dabar —gausite papildomą nuolaidą 
Smulkesnes žinias teikiame 

tel. (416) 769 - 2500 
***********************************

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, 
DALIA, INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai 
Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai:
PEGASUS/GEMINI bei TDS
Mūsų įstaiga yra narys — IATA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont, Canada, M6S1M7 
Tel. (416) 769 - 2500 Telex 06-986766 TOR

bent kartą sumokėjęs solidaru
mo įnašą, bent kartą yra balsavęs 
tarybos rinkimuose ar yra įrašy
tas į LB apylinkės kartoteką.

Balsuojama savoj LB apylin
kėj už jos apygardoje išstatytus 
kandidatus. LB New Jersey apy
gardoj tarybos kandidatai yra šie: 
Arūnas Bitėnas, skautas, neoli- 
tuanas, tautinių šokių šokėjas, 
baigęs kolegiją, aukštesniosios 
mokyklos mokytojas Elizabethe, 
LB N J apygardos valdybos narys 
jaunimo reikalam. Rimantas 
Bitėnas, skautų veikėjas, neoli- 
tuanas, LB Elizabetho apylinkės 
ir LB N J apygardos valdybų na
rys, LB X ir XI tarybos narys, 
aukštesniosios mokyklos direk
torius (principai) Elizabethe. Al
girdas Bražinskas, inž. architek
tas, LB Nevvarko apyl. v-bos ir 
LB XI tarybos narys, bu v. ilga
metis dr. V. Kudirkos lituani
stinės mokyklos vedėjas. Dan
guolė Didžbalienė, LB Newarko 
apylinkės v-bos ilgametė pirm- 
kė ir LB IX, X ir XI tarybos narė, 
buv. lietuvių k. kursų organiza
torė, žymios statybų firmos sky
riaus vedėja. Rasa Ardytė-Juš- 
kienė LB VI tarybos narė, dr. 
V. Kudirkos šešt. mokyklos mo
kytoja, buv. jaunimo veikėja, au
gina du mažamečius vaikučius ir 
uoliai dalyvauja visuomeninėj 

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 2
Rugpjūčio 11 - 27
Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21

veikloj. Laima Sruoginytė, stu
dentė, PLJ kongreso atstovė Au
stralijoj, gabi žurnalistė, savo 
iniciatyva, norėdama geriau iš
mokti lietuvių k., 2 metus lankė 
16 Vasario gimnaziją Vokietijoj, 
savo rašiniais dalyvauja lietuvių 
laikraščiuose JAV ir Kanadoj. Ju
lius Vebaitis, šeštad. vokiečių 
mokyklos vedėjas ir mokytojas, 
ilgametis LB Elizabestho apyl. 
pirm.-kas ir LB N J apygardos v- 
bos narys, LB XI tarybos narys, 
visuomenės veikėjas, smuikinin
kas, N. J. simfoninio orkestro na
rys, dažnas įvairių renginių pro
gramų talkininkas smuiku.

N. J. apygardoj balsuojama už 
5 kandidatus, nes tiek narių turi
me dabartinėj XI LB taryboj, 
bet, bet sumažėjus balsuotojų 
skaičiui, 5 narių į XII tarybą ga
lime ir neišrinkti. Vidutiniškai 
apygardoj balsuodavo nuo 6796 
iki 10,440 balsuotojų. Tad vi
siem N. J. lietuviam reikia sukru
sti, kad bet 5 tarybos narius 
galėtumėm išrinkti ir į XII tary
bą.

K. Jankūnas

VALDAS C DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas LHo patalpose: 
86-01 114th St, Rlchmond Hiil, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixaira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal 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 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

New Jersey apygardos kandi
datų sąraše XII-tąją JAV LB tary
bą, kaip praneša Juozas Juška, 
N.J. LB apygardos rinkimų ko
misijos vardu, nepaminėtas vie
nas kandidatas: Viktoras Šešto
kas, projekto inžinierius, dirba 
sekretoriaus pareigas National 
Confederation of Ethnic 
Groups. Augina lietuvišką šeimą 
ir remia New Jersey lietuviškos 
mokyklos išlaikymą.

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt, 234 Sunlit 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

Ateitininkų Federacijos 
Rinkimai

Baigiantis ateitininkų federa
cijos valdybos, tarybos ir kont
rolės komisijos kadencijoms, 
Ateitininkų federacijos valdyba 
skelbia naujos vadovybės rįpki- . 
mus. Bus renkami Federaėhos 
vadas, penkiolika Federacijosba- 
rybos narių ir trys kontrols komi
sijos nariai.

Rinkimams vadovauti rinki
minė komisija yra sudaryta iš Ro
mos Čepulienės, Birutės Kaspe
ravičienės ir Marijos Mikonie- 
nės.

Apžvelgiant Ateitininkų fede
racijos Konstituciją ir valdybos 
nustatytas gaires, rinkiminė ko
misija skelbia būsimų rinkimų 
taisykles:

L Balsuoja visi Ateitininkų 
sendraugių sąjungos, Studentų 
ateitininkų sąjungos ir Mokslei
vių ateitininkų sąjungos nariai, 
įsirašę savo vienetuose ar sąjun
gų centro valdybose.

2. Narių surašymą vykdo są
jungų centro valdybos tiesiogi
niai ir per veikiančius vienetus 
(klubus, skyrius, draugoves ar 
kuopas). Ateitininkai nepriklau
są prie vienetų, prašomi susi
siekti su rinkimų komisija.

3. Kandidatų siūlymus rinki
mų komisija priima iki kovo 30.

4. Kandidatai į Ateitininkų fe
deracijos vado pareigas bei į ta
rybos ir kontrolės komisijos na
rius siūlomi raštu. Kandidatuoti 
į Ateitininkų federacijos tarybą 
gali asmenys, išbuvę ateitinin
kais ne mažiau kaip dešimt metų 
be pertraukos.

5. Kiekvieno kandidato siū
lymą pasirašo penki ateitininkai. 
Kandidatai savo sutikimą patei
kia raštu.

6. Kandidatų vardai skelbiami 
aplinkraščiais ir spaudoje.

7. Rinkimai pravedami ne vė
liau kaip iki gegužės 22. Balsuo
jama raštu, siunčiant tiesiog rin
kimų komisijai. Balsavimo vokai 
su balsavimo lapais turi būti at
siųsti rinkimų komisijai iki ge
gužės 31.

Rinkimų komisijos adresas: 
AF Rinkimų komisija, 2945 Fo
rest Lane, VVilloughby Hills, 
Ohio 44094.

Pranešant adreso pasikeiti- 
’ mą neužmirškit pridėti ir senąjį 

adresą.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton.MA 02402. Tel. 
617-586-7209.

DARBININKO SKAITYTOJAM
i SKAITYTOJAM.palengvinti' išsiųsti prenumeratą de- 

damas šis lapelis. Prašome jj iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau-pratęsti prenumeratą 1988 metam.

Vardas ir pavardė.........................................................

Adresas.......................-..................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $.
Už kalendorių $.
Spaudai paremti $•
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
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KELIONIŲ IR TURIZMO 
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• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
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DARBININKAS
341 Highland Blvd. Editorial Office 718 827-1352 
Brooklyn. N. Y.. 1 1 207 Business Office 718 827-13S1

Publlcation No. USPS 148-360
Second class postage paid at Brooklyn, N.Y.. Post Office 
Subscrfption per year $20.00. Single Copy 50 cente

POSTMASTER: Send Address Change to DARBININKAS, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.’ ISSN 0011-6637

R«d»9MO|» REDAKCINE KOMISIJA

Atlikime tautinę pareigą — balsuokime!

JAUNIMAS GALANDA KIRVIUS
Antrasis jaunimo politinis seminaras

Nėra jokios abejonės, kad esa
ma visokių nuomonių, visokių 
pažiūrų bei filosofijų rinkimų į 
Lietuvių Bendruomenės Tarybą 
klausimu. Tačiau reikia pri
pažinti, kad šie rinkimai, kurie 
vykdomi kas treji metai, yra lie
tuviškų jėgų ir lietuvybės gy
vybės pozityvus pasireiškimas. 
Būtų žymiai blogiau, jei kuri 
nors lietuvių grupė leistų bal
suoti į bendrą lietuvių atstovybę 
tik tam tikros “rūšies” tau
tiečiams. Balsavimai j LB Tarybą 
suteikia progos kiekvienam be 
išimties lietuviui balsuoti pagal 
savo valią, pažiūrą ir nusistaty
mą, tuo būdu pasijusti vienos ir 
vieningos lietuviškos šeimos na
riu.

Kartais girdime ir tokių nuo
monių, kad nesą už ką balsuoti, 
nes beveik visi kandidatai esą tos 
pačios “partijos” žmonės. Jei iš 
tikrųjų taip būtų, tai kodėl “kitos 
partijos” nestato savo kandidatų 
i Tarybą? Pasitraukimas iš darbo 
lauko nėra didelės išminties pa
sireiškimas, jei iš tikrųjų norima 
reikalus pakreipti savojon 
pusėn. O gal iš tikrųjų norima 
paversti Lietuvių Bendruomenę 
‘vienos partijos” organizacija, 
kuri galėtų kalbėti tik tos lietu- 
vių dalies vardu ir vystytų kovą 
prieš kitaip'galvojanČiuš^Toks grėsaš pertiato pavojaus tol, kol
mūsų veiklos kelias būtų pasitar- 
navimas Lietuvos okupantui ir 
tuo pačiu susilpninimas lietuvių 
kovos už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Tokiu keliu ei
dami nieko nenuveiksime, esa
mos padėties nepakeisime, savo 
pažiūrų neįgyvendinsime.

Taigi vienintelis kelias pa
reikšti savo balsą, kad jis skaity- 
tųsi ir būtų girdimas, yra dalyva
vimas LB Tarybos rinkimuose.

Nėra abejonių, kad daroma 
klaidų, gal ir nedovanotinų klai
dų. Demokratinėje santvarkoje

Antras politinis JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos suvažiavimas 
įvyko vasario 5-7 Washingtone. 
Sis seminaras, pavadintas “Re
zistencijos priemonės”, buvo 
ruoštas Washingtono LJS sky
riaus su New Yorko LJS pagalba. 
Dalyvių skaičius siekė 60. Jie bu
vo atvykę iš Detroito, Rocheste- 
rio, Bostono, Baltimorės, New 
Jersey, Indianos ir, žinoma, iš 
Washingtono. Iš New Yorko da
lyvavo vienuolika asmenų.

Taip pat buvo graži grupė estų 
ir latvių jaunimo, kuris kartu da
lyvavo ir seminare su lietuviais.

Pirmi posėdžiai Senato 
rūmuose

Penktadienio ryte, vasario 5, 
susirinkome pačiame Amerikos 
kapitelyje, Senato rūmuose, 
Šen. Mike Mansfield vardo sa
lėje. Šią salę lietuviams gauti 
padėjo Jaunimo Sąjungai palan
kus senatorius Donald Riegle-, 
demokratas iš Michigano.

Čia teko klausytis Lietuvių In
formacijos Centro Washingtono 
skyriaus direktoriaus Viktoro 
Nako kalbos. Jis supažindino su 
Amerikos kongrese veikiančiu 
kongresmanų komitetu, kuris 
rūpinasi Lietuvos katalikų religi-

vadovaujančių sluoksnių pakeiti
mai daromi rinkimų keliu, o ne 
strauso “politika”, įkasant savo 
galvą į smėlį. Iš kitos pusės klai
dų nedaro tie, kurie nieko nedir
ba; , arba darbu vadina šališką 
kritiką, nuo realybės atitrūkusią 
filosofiją.

Balsuotojų skaičiai per 12 Ta
rybų (33 metus) svyravo tarp 
12,000 ir 7,000. Lietuvių visuo
menės nuotaikos ir “politiniai” 
vingiai į tai darė didelės įtakos. 
Yra didelis klausimas, ar viso to 
reikėjo? Ar neatėjo laikas tas filo
sofines klaidas taisyti? Ar nepri
brendo gyvenimo sąlygos visiem 
vieningai eiti prie urnų ir pasi
kliauti sportiškų šūkiu — “sti
presnis telaimi”?

Nesuradę daugumai priimti
nos bazės, (viena iš tokių galėtų 
būti rinkimai į LB Tarybą) 
padėsime kurstyti nevieningu
mą, nesolidarumą, skaldysime 
jėgas. Deja vienybės stoka nuves 
mus į tautinį sumenkėjimą mūsų 
tautos priešų džiaugsmui.

Mūsuose vykstantį procesą 
galima būtų palyginti su dabarti
niais įvykiais vidurinėje Ameri
koje. Visi nori tikėti, kad nieko 
blogo neatsitiks. Valdžia kriti
kuojama už perdėtų apsaugos 
priemonių panaudojimą, kon- » 

bombos nekrinta ant kapitoliaus.
Mes žaidžiame panašų žaidi

mą.
Kada nors pabusime, kada 

nors atsipeikėsime, tik kažin ar 
nebus tada per vėlu ką nors da
ryti.

Mes žinome, kad sovietinėje 
santvarkoje lietuvis negali savo 
tikros nuomonės reikšti, todėl jis 
prašo mūsų, gyvenančių 
laisvėje, už jį kalbėti. Mes, JAV 
lietuviai gyvendami pertekliuje, 
leidžiame sau nesutarimų liuk-

(nukelta į 5 psl.)

TADAS KLIMAS

ne laisve. V. Nakas taip pat 
paaiškino, kad šiame darbe gali 
padėti ir LJS.

Po to respublikonų partijos 
pareigūnas Don Todd kalbėjo 
apie eilę praktiškų galimybių, 
kaip savo rūpesčius padaryti 
Amerikos visuomenės rūpes
čiais. Toliau Asta Banionytė, bu
vusi įvairių kongresmanų padė
jėja, analizavo lietuvių įtaką 
Amerikos kongrese ir pravedė 
praktiškus pratimus, kaip tą 
įtaką sustiprinti.

Apie Gorbačiovo politiką

Pietų metu keliavome (kai ku
rie pusiau slaptais Kongreso 
požeminiais traukinėliais) į ki
niečių restoraną pavalgyti.

Pietų metu kalbėjo dr. John 
Lencovvski, buvęs Europos ir 
Sovietų Sąjungos skyriaus direk
torius Tautinio saugumo tarybo
je, dabar profesoriaująs George- 
town universitete. Jis aptarė 
Gorbačiovo “glasnost” politiką. 

Popiežiškasis mokslo adademijos rūmų fasadas. Fone — Šv. 
Petro bazilikos kupolą. Nuotr. kun. A. Rubšio

Jo nuomone, šis persitvarkymas 
reiškia Sovietų pasitraukimą at
gal, nes žmonių neturtas pasi
darė neįveikiamas. Tačiau šis pa
sitraukimas liečia tik ekonominę 
sritį. Kas liečia laisvę, partija 
neišleis kontrolės iš savo rankų. 
Taip pat “glasnost” nepalies ir 
kariuomenės.

Lankome 
Baltuosius Rūmus

Po pietų vykome į Baltuosius 
Rūmus, kur mus sutiko įvairūs 
pareigūnai iš Valstybės departa
mento ir iš administracijos.

įvadinį žodį tarė Baltųjų Rū
mų specialus asistentas prie pre
zidento Linas Kojelis. Šioje pro
gramos dalyje buvo iškelti tokie 
klausimai: kaip INF raketų su
tartis tarp Amerikos ir Sovietų 
palies kariuomenės skaičių Pa- 
baltyje? Atsakymas buvo toks, 
kad to nežino. Pati sutartis ne
liečia kariuomenės skaičiaus, 
tačiau, jei bus sumažinamas ra
ketų skaičius Lietuvoje, tada 
įmanoma, kad ir kariuomenės 
skaičius taip pat bus Lietuvoje 
sumažintas.

Po šios programos priėmimą 
surengė Lietuvių Informacijos 
Centras Washingtone. Priėmi
mas buvo įstaigos būstinėje. Va
kare nebuvo organizuotos pro
gramos. Dalyviai pavieniai susi
pažino su gražiu Washingtono 
miestu.

Istoriko paskaita

Šeštadienio ryte, vasario 6, 
kapitolio Holiday Inn patalpose 
dalyviai išgirdo kalbantį dr. Sau
lių Sužiedėlį, istoriką. Jis dėstė 
apie Antrojo pasaulinio karo do
kumentacijos rūšis ir analizės 
metodus. Žurnalistas Mykolas 
Drunga kalbėjo, kaip išnaudoti 
Lietuvos labui “glasnost” prie
mones, nuvykus į Lietuvą. Ši la
bai praktiška paskaita susilaukė 
klausytojų neeilinio dėmesio.

Duktė kalbėjo apie 
Kari Linną

Kita paskaita sukėlė šiurpą. 
Kalbėjo Annu Linnas, OSI į So
vietų Sąjungą deportuoto esto 
Kari Linno dukra. Ji labai ramiai 
papasakojo savo baisią istoriją. 
Sunku patikėti, kad dalis Ameri
kos valdžios taip pasielgė su Lin- 
nu.

Po pietų Rasa Razgaitienė, 
Americans For Due Process ko
ordinatorė, pravedė praktiškus 
pratimus, kaip įveikti Amerikos 
valdžią ir viešąją opiniją, kovo
jant prieš OSI prasilenkimus su 
tiesą ir piliečių teisėmis.

VVilliam Hough III, teisinin
kas, autorius studijos apie Pabal
tijo valstybių nelegalų inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą, 
apibūdino eilę tarptautinių susi
tarimų, kuriais pasiremiant gali
ma kelti Lietuvos reikalus. Šis 
didelis pabaltiečių draugas buvo 
sutiktas ypatingai šiltai.

Simpoziumas apie jaunimo 
kaiįerą VVashingtone

Toliau buvo prelegentų sim
poziumas apie jaunimo galimą 
karjerą VVashingtone. Kalbėjo 
Linas Kojelis, specialus asisten
tas prie prezidento, valstybės 
departamento “Bureau of Intel- 
ligence and Research” pareigū
nas Algis Avižienis, senatoriaus 
Donald Riegle asistentas Arūnas 
Gudaitis ir Gintė Palubinskaitė 
— Joint Baltic American com- 
mittee direktorė.

Prelegentų nuomone lietuvių 
jaunimui yra daug galimybių įsi
darbinti VVashingtone. Klausy
tojai aiškiai suprato, kad prele
gentai tikrai mėgsta savo dar
bus. Buvo pakartotinai pabrėžta, 
kad nevertėtų pasidaryti, pavyz
džiui vidutiniu dantų gydytoju 
ir dėl to jaustis, kad nesi visko 
atlikęs ir tik laisvalaikiu imtis po
litikuoti Lietuvos labui. Galima 
tapti pilno laiko profesionalu po
litiku, kuris jau rimtai galėtų 
daug ką nuveikti Lietuvos labui. 
Tada ir pats laimingesnis būsi 
savo gyvenime.

Šeštadienio vakaro paskutinė 
programa buvo vaizdajuosčių ro
dymas iš laisvės kovų Afganista
ne. Buvo rodomi susirėmimai su 
sovietų kariuomene, sovietų 
barbariški veiksmai. Jaunimui 
tai parodė, kokia didvyriška yra 
afganų tauta.

Diena baigėsi šokiais Holiday 
Inn patalpose.

Pamaldos Lietuvos 
pasiuntinybės namuose

Vasario 7 tikrai buvo istorinis 
įvykis — pirmą kartą per 64 me
tus kaip egzistuoja Lietuvos pa-

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS
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Ilgainiui atsirado Romo
je, nes didmiestyje buvo leng
viau “pradingti”. Labai galima, 
kad jis čia netikėtai susidūrė su 
kolosiečiu Epafru kur nors mies
to gatvėje. O galbūt, alkio ir ne
vilties varginamas, prisiminė Fi- 
lemono bičiulį Paulių, kuriam jis 
kadaise nešė šeimininko laiškus 
į Efezą. Onezimo padėtis buvo 
beviltiška. Vergvaldė Romos vi
suomenė elgdavosi labai žiauriai 
su bėgliais vergais. Onezimo 
laimė — atsidurti pas apaštalą 
Paulių. Imperijos policija pagau
tą bėglį vergą paženklindavo 
kaktoje įdeginta raide “F” — fu- 
gitivus — “bėglys”, o savininkas 
turėjo teisę jį bausti plakimu iki 
mirties ar visam amžiui prirakin
ti prie girnų.

Filemonas buvo krikščionis. 
Vargu ar Onezimas būtų bijojęs 
paties šeimininko. Jam daugiau
sia nerimo kėlė bėglių ieškotojai. 
Mat, pasklidus žiniai, kad One
zimas yra bėglys nuo Filemono, 

jis_ buvo ieškotojų taikinys. 
Bėglius vergus medžioti buvo 
pelninga. Pasibelsdamas į apaš
talo Pauliaus buto-kalėjimo du
ris, Onezimas pastatė Romos pi
lietį Paulių į keblią padėtį. 
Būdinga, Apaštalas ir vilką paso
tina, ir ėriuką apsaugo, —pasiel
gia pagal imperijos įstatymus ir 
įtaigiai pamoko krikščionį File- 
moną išlaisvinti savo vergą. Ne
sunku man pajusti, kad Onezi
mas susigūžino išgirdęs, kad jis 
turi grįžti pas Filemoną. 0 jis 
taip nori būti laisvas!

Kodėl Roma bijojo savo 
vergų?

Kadaise 73-71 m. prieš Kristų, 
vergus vedė j laisvę Spartakas. 
Jis tai darė sukilimu prieš impe
rijos visuomenę. Spartakas buvo 
vergas iš Trakijos, nūdienėsTur- 
kijos. Sukilimą pradėjo gladiato
rių stovykloje prie Kapuos (Ca- 
pua).

Spartakas su būreliu gladiato
rių pabėgo iš stovyklos į Vezuvi
jaus kalną. Čia prie jų jungėsi 
kiti bėgliai. Ilgainiui vergų ka
riauna sėkmingai aptašė keletą 
Romos legionų ir palengva slin
ko šiaurės linkui, nusiaubdama 
pietinę Italiją. Spartakas norėjo 
išvesti vergus iš Italijos, tačiau 
išsilaisvinę vergai pasidavė kerš
tingam plėšikavimui.

Kerštas buvo vergų sukilimo 
kilpa. Markus Licinijus Krasas 
(Crassus) atitvėrė vergų siaubia
mą krašto dalį užkarda. Sukilė
liai ir keletoje vietų nušlavė. Ne
laimei, Spartakas žuvo mūšyje 
su Krasu Lukanijoje (Lucania). 
Vergų kariauna, netekusi vado 
ir kerštingumo draskoma, pakri
ko. Jos likučius padėjo sunaikinti 
didysis Romos karvedys Pompė- 
jus. (Po keleto metų jis pajungė 
Romai judėjus Palestinoje).

6000 nelaisvėn paimtų vergų 
sukilėlių buvo nubausti mirties 
bausme ant kryžiaus. Jie buvo 
nukryžiuoti palei Apijaus vieš
kelį tarp Kapuos ir Romos. 
Būdinga, vergai buvo elgęsi 
žmoniškiau su nelaisvėn paim
taisiais legionieriais. Paėmus 
Spartako būstą, buvo jame rasta 
3000 sveikutėlių nelaisvėn paim
tų legionierių. Numanu, kad 
Spartako sukilimas paliko skau
dų randą Romos imperijos at
mintyje. Be to, Spartako veda
mas gladiatorių sukilimas įspėjo 

žemvaldžius žmoniškiau elgtis 
su savo vergais, o vergus pri
vertė gyventi baimėje.

Onezimas galėjo pats save 
“atpirkti”

Onezimas troško laisvės. 
Būdamas bėgliu, laisvės ne
turėjo, — gyveno baimėje. Įdo
mu, kad Romos teisėtvarka leido 
vergui turėti dievų šventovėse 
“taupomąją dėžutę" savo “atpir
kimui”. Mat buvo tikima, kad 
“taupomoji dėžutė” yra šven
tovės dievo banke. Sutaupius 
reikalingą “atpirkimui” sumą, 
vergo savininkas, vergu vedinas, 
nueidavo į šventovę ir perimda
vo iš “taupomosios dėžutės” at
pirkimo santaupas tartum iš die
vo rankos. Taip vergas būdavo 
dievo “atperkamas”.

Pokalbis tarp apaštalo ir liėglio 
vergo turėjo būti jautrus. Be to, 
ir atsargus, nes buvo kalbamasi 
prie sargybinio. Rodos, girdžiu 
apaštalą draugiškai kreipiantis į 
Onezimą su nuoširdžiu šypsniu: 
“Aš pats esu lieturtis, bet pažįstu 
asmenį, kuris gali tave atpirkti”. 
Rodos, matau Onezimą visu vei
du atsisukant į apaštalą. Apašta
las tęsia: “Šis asmuo yra toks tur
tingas, kad gali atpirkti visą pa
saulį”

Onezimas įbeda akis į Paulių 
su nerimu: “Kas jis per vienas? 
Kur jis gyvena?” “Ar girdėjai 

apie Kristų, pasaulio Atpirkėją? 
“O taipCpuleidžia galvą Onezi
mas, “šeimininkas Filemonas 
dažnai jį minėjo, o tapęs krikš
čioniu, buvo geresnis mums ver
gams. Kai kurie iš mūsų tapo 
krikščionimis ... Bet kas iš to?”

— Klausyk, Onezimai, — tę
sia Paulius, —aš tau papasakosiu 
apie jį, mūsų Kristų, kuris atper
ka. Jis yra amžinasis Dievo 
Sūnus, laisviausias iš visų. 
Tačiau atsisakė savo laisvės ir 
tapo vergu. — savo noru mirė 
vergo mirtimi, kad mus išlaisvin
tų iš kur kas baisesnės vergijos".

Nežinia, kiek laiko Onezimas 
praleido pas apaštaą. Numanu, 
kad Apaštalas pasipasakojo One- 
zimui apie save, kaip jis kentėjo 
Įstatymo vergystę, kaip dabar 
mėgaujasi laisve, kurią rado Kri
stuje.

Įstatymo vergystė Apaštalui 
buvo dvasinė. “Mano mielai, 
Onezimai”, rodos, skaitau tarp 
eilučių Pauliaus laiške Filemo- 
nui, “Aš turiu gerą Šeimininką. 
Iš tikrųjų, visi esame vergai. Bet 
ši vergystė nepaprasta: Kristuje 
esame Dievo vaikai. Šios ver
gystės jungas yra švelnus, o naš
ta lengva. Onezimai, aš puikiai 
pažįstu tariamą žmogaus laisvę. 
Kadaise aš pats gyriausi esąs lai
svas, o tikrovėje buvau nelai

mingas vergas — raidės, tuščios 
svajonės vergas. Maniau, kad 
gyvenu, bet buvau miręs. Bet 
kai miriau su Kristumi, aš iš tik
rųjų supratau, ką reiškia būti gy
vam. Kadaise, kada visi mane 
laikė laimingu žmogumi, aš bu
vau labai nelaimingas, baimėje 
ir nerime dieną ir naktį. Ir aš 
šaukiau ‘Vargšas aš žmogus! Kas 
mane išvaduos...!’ ” (Rom 7, 24). 
Paulius laikė save doulos — Kri
staus vergu. Jis ir laiškuose save 
vadina “Paulius. Jėzaus Kristaus 
doulos” (Rom 1, 1). Vertimuose 
įprasta skaityti “Paulius, Jėzaus 
Kristaus tarnas”.

Neabejoju, kad apaštalas Pau
lius dalinosi su Onezimu savo 
patirtimi, tapus Kristaus vergu. 
"Nuo žydų gavau penkis kartus 
po keturiasdešimt [rimbo kirčių! 
l>e vieno...”, vejamas iš miesto 
į miestą, buvau pavojuose nuo 
plėšikų, nuo savo tautiečių, nuo 
pagonių ir netikrų brolių (2 Kor 
11. 23-27). “Ir aš buvau jaunas. 
Dabar jau esu senas ir žilas, bet 
Viešpats atnaujino mane kaip 
erelio jaunystę. Viena žinau: 
Džiaugtis Viešpatyje! Onezimai, 
nebijok vergo įspaudo kaktoje! 
Nuostabi yra laisvė, kuria ‘Kri
stus mus išvadavo’ ” (Gal 4,31).

(Hus daugiau)



LAIŠKAS REDAKCIJAI

KAI TIESOS VARDU SKELBIAMA NETIESA

“Darbininko” š. m. vasario 
26 d. Aurelijos Balašaitienės 
straipsnyje “Pavėlavusi tiesa”, 
kalbant apie rinkliavas JAV LB 
veiklai, rašome: “Juk ne paslap
tis, kiek daug ir brangių kelionių 
yra apmokama ne vien mūsų 
veikėjams, bet ir jų žmonoms”.

Kadangi atlieku visus JAV LB 
iždo „išmokėjimus, turiu pa
reikšti, kad nė vienos kelionės 
apmokėjimo iš Krašto valdybos 
iždo nesu padaręs tų veikėjų — 
Krašto valdybos, ar tarybų narių 
žmonoms, ar ten veikiančių 

PHILADELPHIA, PA.

LB apylinkės visuotinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, ba-
landžio 10 d., 1 vai. p.p. Lietu
vių Namų Kultūros Centro pa
talpose.

Susirinkimo programoje bus 
valdybos pranešimai, Krikščio
nybės Jubiliejaus Komiteto pra
nešimas, bei iždo atskaitomybė, 
revizijos komisijos pranešimai ir 
naujos valdybos rinkimai.

Į susirinkimą kviečiami JAV 
LB XII-tos Tarybos kandidatai, 
kurie turės progą pristatyti save 
visuomenei. Philadelphijos lie
tuviai prašomi susirinkime gau
siai dalyvauti.

Šios kadencijos LB apylinkės 
valdybą sudarė: Teresė Gečie
nė, pirmininkė, Virgus Volertas 
— vicepirmininkas, Aniliora 
Mašalaitienė — sekretorė, Mari
ja Sušinskienė — iždininkė, Ju
lija Dantienė — narė kultūri
niam reikalams ir Bendruo
menės Balso koordinatorė, Ri
mantas Stirbys — narys politi
niams reikalams bei informaci
jai, Renata Baraitė ir dr. Jonas 
Meškauskas, nariai specialiems 
reikalams. Į valdybą taip pat įėjo 
Jaunimo Sąjungos skyriaus pir
mininkas Paulius Dainora. Ge- 
dimians Dragūnas ėjo Bendruo
menės Balso reikalų vedėjo pa
reigas. t-g. 

New Yorko Liet. Jaunimo Sąjungos nariai, dalyvavę VVashingtono jaunimo seminare 
vasario 5 - 8. Iš k.I-je eilėje: Danutė Norvilaitė,Rita Gylytė, Jolita Gudaitytė, Ritonė 
Ivaškaitė, Danutė Saldaityti; II-oje eilėje: Laima Sruogenytė,Tadas Klimas, Laura 
Šatikaitė, Laura Pierce ir Andrius Olis.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKĖ
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER &WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!
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žmonų vyrams. Toks, su tiesa 
prasilenkiantis A. Balašaitienės 
pareiškimas giliai užgauna LB 
veikėjus, kurie vengdami bran
gių kelionių, kai jos yra reikalin
gos, iš anksto perka pačius pi
giausius lėktuvų bilietus ir su ne
patogiais persėdimais, taupumo 
sumetimais, skrenda į posė
džius, ar suvažiavimus. Dar kiti 
ilgas distancijas keliauja automo
biliais, kad sumažinus kelionės 
išlaidas. Turime ir tokių, kurie 
keliauja savo, arba savo darbo
viečių lėšomis.

Netiesa yra skelbiama, kad li
tuanistinių mokyklų mokytojai 
“vis dar gauna “algas”, nepri- 
lygstančias pagal ^statymus mini

Antrasis jaunimo politinis 
seminaras
(atkelta iš 3 psl.) 

siuntinybė VVashingtone jos pa
talpose buvo aukojamos mišios. 
Susirinko simpoziumo dalyviai ir 
dalis Washingtono lietuvių vi
suomenės. Taip pat buvo ir 
spaudos atstovų, įskaitant ir 
prancūzų televiziją. Ji viską fil
mavo ir žadėjo rodyti per popu
liarią Prancūzijos televiziją. 
Mišias aukojo kun. dr. Tomas 
Žiūraitis, OP, ir pasakė pritaiky
tą pamokslą.

Baigiamasis posėdis
Čia pat po mišių įvyko semina

ro uždaromasis posėdis. Čia da
lyviai buvo supažindinti su laiki
nąja JAV LJS valdyba, kuriai pir
mininkauja Darius Sužiedėlis. 
VVashingtono LJS pirmininkė 
pasakė, kad seminaro pabaiga 
buvo skirta dr. Stasiui Bačkiui 
pagerbti. Deja, dr. Bačkis, Lie- 

1 tuvps diplomatinės tarnybos va
dovas, dėl ligos negalėjo daly
vauti. Dr. Bačkiui skirtą dovaną 
jo vardu priėmė Stasys Lozorai
tis, kuris yra naujasis Lietuvos 
atstovas Washingtone. 

malaus atlyginimo skalei”. Ta 
skalė yra $3.35 už valandą. 1987 
m. pabaigoj lituanistinės mokyk
los savo metiniuose raportuose 
Švietimo tarybai nurodė kiek yra 
mokama mokytojams už valan
dą, arba pamoką. Jų atlyginimai 
dabar svyruoja nuoi $4.50 (Cle- 
velande) iki $9.00 (Bostone) už 
valandą. Daugumoje vietovių 
(kaip Chicagoje) mokama $5.00 
arba $6.00 už valandą. JAV LB 
Švietimo taryba neturi nė vienos 
lituanistinės mokyklos, kuri mo
kytojų atlyginimai būtų žemes
ni, kaip JAV minhųumas.

Labai apgailėtina, kad tokia 
netiksli informacija ne tik klaidi
na skaitytojus, bet kenkia ir visai 
Bendruomenei.

Bronius Juodelis 
JAV LB Vicepirm. 
Finansų Reikalams

Kodėl rengiami 
šie seminarai?

Jaunimas ruošia šiuos semina
rus maždaug su tokiu samprota
vimu: iš lietuvių vyresniųjų 
pusės nėra kas juos pamokytų 
kaip dalyvauti šio krašto politi
kos gyvenime. Todėl jaunimas 
per tokius sąskrydžius pats save 
moko, pasikviesdamas pačius 
geriausius amerikiečius politi
kus juos pamokyti. Tokiu budu 
LJS tikisi Lietuvos ir lietuvių in
teresus efektyviai iškelti, naudo
dami tas pačias priemones, kaip 
ir kitos Amerikos grupės. Juk lie
tuviai yra taip pat amerikiečiai, 
jaunųjų lietuvių interesai todėl 
yra ir Amerikos interesai. Reikia 
tik juos pareikšti Amerikos ben
drame politiniame gyvenime.

Jaunimas tai ir daro su gana 
dideliais pasisekimais. LJS na
riai kasmet efektyviai beldėsi į 
Kongreso ir kitų valdžios įstaigų 
bei didžiosios spaudos duris. Tai 
apima ir Chicagos LJS spaudimą 
Chicagos laikraščiams šių metų 
Vasario 16-tos proga. LJS nariai

15-toje dailės parodoje parodos dalyviai, premijų mecenatai, rengėjai, garbės svečiai. 
Iš k. K. Miklas, T. Sviderskis, M. Klivečkienė, A. Elskus, M. Žukauskienė,E. Sviders- 
kienė, J. Bagdonas, E. Kepalaitė, N. Bukauskas, y. Krištolaitytė, Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, J. Simutienė, LB NY apygardos pirmininkas A. Vakselis,Tėv. K. 
Bučinys, OFM, I. Vakselienė, P. Jurkus, Tėv.L. Andriekus, OFM.

talkino Lietuvių Informacijos 
Centrui, kai jis Amerikos kon
grese iškėlė Lietuvą liečiančius 
reikalus.

Kalbos klausimas

Buvo malonu girdėti, kad da
lyviai daugumoje tarpusavyje 
kalbėjo lietuviškai. Žinoma, pa
skaitų dauguma vyko anglų kal
ba. Kai kalbėjo Amerikos pa
reigūnai, negiišjo reikalausi lie
tuvių kalbos. Tačiau tuo metu, 
kai buvo kalbama apie LJS vi
daus reikalus ar kas lietė tiesio
giai pačią Lietuvą., buvo naudo
jama lietuvių kalba. Čia jauni
mas rado natūralų sprendimą: 
kas liečia LJS ar bendrai lietuvių 
bendradarbiavintą. visame Ame
rikos politiniame gyvenime, 
naudojama anglų kalba. Kas 
liečia informaciją apie Lietuvą ir 
tarpusavius santykius — naudo
jama lietuvių kalba.

Kas būtų be
Bendruomenės? '1°

itKai dalyvavo latvių ir estų jau
nimas, tai sudarė sąlygas paly
ginti savo veiklą su jų veikla. 
Bene didžiausias įspūdis mums 
buvo tai, kad nei estai, nei latviai 
neturi tokios organizacijos kaip 
mūsų Bendruomenė, po kurios 
skydu galėtų visi susiburti. Nuo
stabu, kad visi lietuviai sueina 
bendram darbui ir tai išeina labai 
natūraliai bendruomenės 
rėmuose. Koks būtų mūsų gyve
nimas be Bendruomenės?! Tie
siog negalime įsivaizduoti!

Baigusiųjų mokslą 
daugiau

Juozas B. Laučka, visuomeni
ninkas, buvęs Ateitininkų Fede
racijos pirmininkas, savo straips
nyje apie šį suvažiavimą “Drau
ge” vasario 24, konstatuoja, jog 
dalyviai daugumoje buvo uni
versitetų studentai ir tik nese
niai baigę aukštuosius mokslus. 
Gal tai sudaro netikslų vaizdą. 
Mokslą baigiusiųjų buvo dau
giau. Pavyzdžiui, iš New Yorko 
dalyvių buvodu su daktaro laips
niais, visi kiti jau nemaža metų 
skaičių dirba savo specialybėse. 
LJS apima jaunimą iki 35 metų 
amžiaus, todėl daugiau yra jaunų 
profesionalų organizacija. Iš 
tokios organizacijos galima laukti 
rimtesnių rezultatų visuomeni-

LOS ANGELES, CALIF.

Rinkimai j Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą

Pranešame, kad Los Angeles 
apylinkėje rinkimai į Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą įvyks šių 
metų balandžio mėnesio 9, 16, 
ir 17 dienomis.

Kandidatai yra šie: biblioteki
ninkė Ina Bray-Bertulytė, medi
cinos daktaras Zigmas Brinkis, 

niame gyvenime. į LJS gali įstoti 
tik sulaukęs 18 metų amžiaus. 
Tai nėra jaunimo auklėjimo ins
titucija, kaip skautai ar ateitinin
kai.

Finansinė parama šiam suva
žiavimui plaukė iš šių organizaci
jų: iš Alto, NY LJS, JAV LB 
Krašto valdybos, JAV LB Brigh- 
tono Parko apylinkės, JAV LB 
Washingtono apylinkės.

Didžiulę darbo naštą pakėlė 
Washingtono LJS pirmininkė 
Ryta Vitkutė bei nariai Ąjgjs Šir 
las, Arūnas Gudaitis ir Ginta Pa
lubinskaitė. Jie ir visi kiti talki
ninkai atliko didelį ir šaunų dar
bą Lietuvos labui, suorganizuo
dami šį suvažiavimą. 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės. Šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą.

1988 metų 15 dienų kelionės Į Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d.

1988 metų 10 dienų kelionės į Lietuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos S d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. 5. Rugpjūčio 29 d. 6. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojama patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus.

AMERICAN TRAV5L SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones.

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312*238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAŪ, 9727 S. 
W««t«m Avė., Chlcago, III. 60643.

inžinierius Almis Kuolas, mate
matikė Danguolė Navickienė, 
egzekutyvas Romas Nelsas, pro
fesorius Feliksas Palubinskas, 
prekybos patarėjas P. Algis Rau- 
linaitis, ir inžinierius Zigmas Vi
skanta. Bus balsuojama už ketu
ris kandidatus.

Balsavimas vyks Sv. Kazimie
ro parapijos kieme arba apa
tinėje salėje. Sekmadieniais (ba
landžio 10 ir 17 d.) bus galima 
balsuoti po sumos mišių iki 12:30 
vai. po pietų. Šeštadieniais (ba
landžio 9 ir 16 d.) bus galima 
balsuoti tarp 9 ir 10 vai. ryto. 
Taip pat galima balsuoti paštu. 
Norintieji balsuoti paštu prašo
mi kreiptis dėl balsavimo lapų 
prieš balandžio 2 d. į Los Ange
les Apylinkės Rinkimų Komisi
jos narius: Aleksą Baltutį (213) 
662 - 4990, Dr. Rolandą Gied
raitį (213) 665 - 4082, arba Vaido
tą Baipšį (714) .540 - 0942. Visi 
apylinkės lietuviai 18 metų ir vy
resni skatinami balsuoti. Atstovų 
į Tarybą skaičius yra proporcin
gas balsuotojų skaičiui. Tad kuo 
daugiau bus balsuotojų, tuo dau
giau bus atstovų iš mūsų apygar
dos.

LB Los Angeles Apylinkės 
Rinkimų Komisija

N*w Y orte e: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ąstorlloie: 28-za Stelnway Street — AS 4-3210 
Florai Perk, UI.: 259-17 Hlllslde Avė. — 343-0116 
E. Northport, L f.: 250-A Lerk Fleld Rd. 516 757-0601 
Franklln Sq., L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Whlte Plains, H. Y, The čhese Pltt —

200 Hamltton Avė. — T ei.: 914-249-0226

Farmington, Conn: Mana and Fritz Dell
270 Farmington Avė. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Maln St — 
Tai.: 203 744-6857

Norwood. Mase.: Meat and Wursthaut —101 Central St 
Tel: 617 769-2895

W tynė, N J.: 1234 Wlltowbrook Mali—
Tel.: 201 785-0542

APLANKYKIME GRAŽIUOSIUS 
AMERIKOS VAKARUS

Grand Canyon — Zion National Park — Mount Rushmore ir 
daug kitų Las Vegas, Arizona, Utah, VVyoming, So. Dakota, 
Denver. , 1

Rugpjūčio 16 - 28 d.d.

Kaina iš New Yorko $1,449. įsiskaito kelionė lėktuvu, autobusai, viešbučiai, 
maistas kiekvieną dieną, palydovai, bagažų nešiojimas, mokesčiai ir kt.

Iš kitų miestų kaina bus kiek skirtinga. įmokėjus $100 agentūrai VYTIS iki 
balandžio 17 d. kaina garantuota.

VYTIS Travel
2129 KNAPP ST. BROOKLYN N.Y. 11229

TEL. 718 - 769-3300



PUTNAM, CONN.
Palaimintojo 

Jurgio Matulaičio 
pagerbimo diena

Lietuviai gali didžiuotis ir 
džiaugtis, kad turi savo tautos 
sūnų — arkivyskupą Jurgį Matu
laitį, Bažnyčios paskelbtą palai
mintuoju.

Padėkos, pagerbimo ir prašy
mo diena buvo suruošta Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyno 
seselių Putname sausio 31. Da
lyvavo ne tik pagrindinio vie
nuolyno seselės, bet ir iš Toron
to bei M ontrealio. Dalyvavo taip 
pat vietos ir netolimų apylinkių 
lietuvių būrys.

Šventės diena pradėta Rau
dondvario salėje 10 vai. ryto J. 
Bružo parodyta Kryžių kalno 
(Lietuvoje) vaizdajuoste. Kryžių 
kalnas rodo lietuvių gilų tikėjimą 
ir pasipriešinimą lietuvių nu- 
krikščioninimui. 11 vai. ryto au
kotos mišios vienuolyno koply
čioje. Kun. V. .Cukuras pamoks
le priminė, kad reikia tikrai 
džiaugtis turint užtarytoją — pa
laimintąjį Jurgį Matulaitį dangu
je. Po pamaldlų visi bendrai pa
pietavo.

1:30 vai. popiet salėje po ko
plyčia vyko pagerbimo progra
ma. Ją pradėjo vienuolijos pro
vincijole sės. Paulė ir dr. C. Ma- 
saitis sveikinimu ir padėka atvy
kusioms ir ruošėjoms, sudariu
sioms progą susikaupti. Kun. V. 
Cukuras perskaitė S. Ylos sukur
tą maldą, Sekė asmeniniai daly
vių pasisakymai apie pakelian
čius dvasią įspūdžius, dalyvau
jant šventėse Romoje ir Mari
jampolėje, arkivy. Jurgio Matu
laičio palaimintuoju paskelbimo 
metu, taip pat įspūdžiai skaitant

Atlikime tautinę pareigą — balsuokime!
(atkelta iš 3 psl .)...... ■>•><•-. • -■
susą, tuščių politinių ambicijų 
gaišatį, nekreipdami jokio 
dėmesio į mūsų pavergtos tautos 
prašymą neeikvoti jėgų prieš 
vienas kitą.

Rinkimai yra vienas iš vaizdin
gų būdų pademonstruoti oku
puotiems lietuviams ir mūsų 
priešams — komunistams, kad, 
reikalui atėjus, mes galime būti 
vieningi, kad mes esame, nors 
palyginti nedidelė, bet svarbi 
jėga Lietuvos laisvinimo reika
luose.

Taigi pradėkime visuotiną 
pažiūrų ir įsitikinimų amnestiją 
savo tarpe ne nuo aukščiausių in- 
stitucijų bet iš “apačios” — nuo . laiškais.
kiekvieno paskiro lietuvio vie
ningai einančio balsuoti be jokių 
sąlygų, konferencijų, susitari
mų, amžiaus ar profesijų skirtu
mų ir, svarbiausia, be jokių poli-

Pranešame, 
fĄ M j kad mūsų įstaigai reikalingi

* lietuviškai Ir angliškai 
kalbantys asmenys 

(outside sales rep.), gyvenantys įvairiuose Kanados
bei JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti 

grupines bei individualias keliones lietuviams.
Smulkesnių žinių teirautis mūsų įstaigoje tel. (416) 769-2500,

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7.

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
LIETUVĄ 1988 METAIS 

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

U-861
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje 
Išvykstame gegužės mėn. 24 d. Grįžtame birželio mėn. 11 d. 198S

10 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje
U-M2 U-663 U-U4 U-865

Išvykstame birželio 14 liepos 12 rugpj. 16 rugsėj 06
Grįžtame birželio 28__________ liepos 26_______ rugpj, 30_________rugsėj. 20______________

Rezervacijos priimamos dabar įmokant $200 asmeniui. Vietų skaičius ribotas. Prašome rezervuoti iš anksto.

IDAUGIAU GERŲ ŽINIŲ...
Jpi norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV, mes galime padėti su formalum..

Informacijai skambinkite arba rašykite:
BALT1C-AMER1CAN HOUDAYt, INC. 

A DMSION OF ROMRT J. ILLYN TRAVEL, INC.
501 F1FTM AVINUI, WfTE 1805 

NEW YORK, NY 10017 
TELEPHONE: (212) 172-0200

TOLL FREE** numeris (Jei na New Yorit va*sti|oja) (000) 035-6080______________

jo užrašus. Pasisakė: A. Lipčie- 
nė, M. Noreikienė, sės. Augus
ta,. S. ir I. Eivai ir dar kiti. Ši 
pagerbimo dalis užbaigta visų 
sugiedota giesme į Šiluvos Man
te-

Paskaitoje “Palaimintojo Ma
tulaičio pasitikėjimas Dievo ap
vaizda” sės. Ona nušvietė, kaip 
arkiv. Jurgis Matulaitis priėmė 
gyvenimo pasisekimus ir nelai
mes, visur įžiūrėdamas Apvaiz
dos valią, ir uoliai stengėsi, kad 
visada būtų teikiama Aukščiau
siajam garbė. Citatomis iš Matu
laičio užrašų rėmė paskaitos 
mintis.

Sekė maldos ir Kryžiaus Kelių 
atlikimas koplyčioje, susikaupi
mą baigiant pagerbimu ir Švč. 
Sakramento palaiminimu. Po to 
norintieji dar susirinko plabend- 
ravimui ir užkandžiui.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimai

Jau tradicija tapo, kad lietuviai 
Putname mini Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimų kasmet 
du kartus.

Pirmą kartą minėjimas su- 
ruošiamas vienuolyne vasario 
16. Tai padaryta ir šiais metais. 
Minėjimas pradėtas 5 vai. popiet 
mišiomis vienuolyno koplyčioje. 
Mišių koncelebantai: kun. V. 
Cukuras ir kun. A. Petraitis. Pa
moksle kun. Cukuras išryškino 
Lietuvoje lietuvių nepaprastą 
drąsą ir pasiaukojimų už Lietu
vos laisvę ir už išlikimų krikščio
nimis.

Minėjimas buvo tęsiamas su
sirinkus į valgomąjį vakarienei. 
D. Augienei pasakius įžanginį 
žodį ir moderuojant toliau 
minėjimo eigų, eilė asmenų pa
skaitė patriotinių raštų ištraukų 

tikavimų. Pavergtas lietuvis 
mums bus tikrai dėkingas, ir to
kia mūsų veikla bus jam dideliu 
paskatinimu kovoti už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Rinkimai — balsavimai yra pa
skirti 1988 metų balandžio mėn. 
nuo 9 iki 17 dienų, taigi 9 dienas, 
suteikiant progą visiems geros 
valios lietuviams pabalsuoti — 
atlikti savo lietuvišku tautinę pa
raiką.

Kadangi įvairiose JAV vie
tovėse yra skirtingos sąlygos, LB 
aplylinkės pačios skelbia balsavi
mo valandas ir balsavimo būsti
nių vietas per spaudą, radiją ir

Taigi atlikime savo tautinę pa
reigą — dalyvaukime JAV Lietu
vių Bendruomenės XII Tarybos 
rinkimuose — BALSUOKIM!

Aleksandras Vakselis

“Liepsnos” šokėjai ir šokėjos.

ir padeklamavo eilėraščių. Sės. 
Ona paskaitė apie nepriklauso
mybės akto gimimą ir paskel
bimą, J. Bružas — Maironio 
“Neužtvenksi upės bėgimo”, P. 
Totoraitienė— iš L'drienės Ma
rijos garbe prašė taikos, V. Abro
maitis — Maironio “Jaunystės 
daina”, D. Augienė — R. Kalan
tos šūkiu “Laisvės Lietuvai”, 
sės. Dolores — iš kun. Ylos 
“Maldos etiudas”. Visa tai baigta 
visų sugiedotu Lietuvos himnu 
ir Maironio ‘ Lietuva brangi”. 
Sekė bendra vakarienė. Dalyva
vo seselės ir vietos lietuviai.

Antrasis minėjimas, suruoštas 
LB Putnamo apylinkės, įvyko 
vasario 21. Minėjimas pradėtas 
mišiomis 8 vai. ryto vienuolyno 
koplyčioje. Kun. V. Cukuras pa
moksle pareiškė, kad lietuvių 
tautą laisvei prikėlė lietuvių 
tikėjimas. Tikėjimą stiprino ir 
stiprina lietuvių tautos garbinga 
praeitis.

2 vai. popiet Matulaičio namų 
salėje įvyko viešasis minėjimas. 
Minėjimą atidarė ir jam vadova
vo dr. C. Masaitis, LB apyl. 
pirm., invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Petraitis. Matulaičio namuo
se globojamas savanoris kūrėjas 
Juozas Semėnas pagerbtas ir pri
segta gėlelė prie jo krūtinės.

Seselė Ona M. skaitė paskaitą, 
kuria išsryškino arkiv. Jurgio 
Matulaičio lietuvybę, remiantis 
jo užrašais. Arkivysk. reiškėsi to 
laiko lietuviškoje spaudoje, ragi
no lietuvius kunigus išlikti lietu
viais.

Dailiojo žodžio interpretatorė 
Izabelė Zmuidzinienė atliko me
ninę programą. Programa atlikta 
dviem išėjimais. Pirmajame 
atlikėja maironišku būdu reiškia
mais posakiais priminė Lietu
vos prisikėlimo dainių J. Mačiu
lį-Maironį. Antrajame meniškai 
deklamavo eilę Maironio kūri
nių, žadinančių Lietuvos meilę, 
keliančių jos grožį, stiprinančių 
patriotinius jausmus. Tarp me
ninės programos dalių įsiterpė 
dr. Masaitis, vaizdžiai suniekin
damas komunizmą.

Priimta rezoliucija, angliškai 
perskaityta sės. Irenos, aukštie
siems Amerikos valdžios parei
gūnams, reikalaujant padėti Lie
tuvai tapti nepriklausoma. Su
giedotas Lietuvos himnas.

ŠOKSIM, ŠOKSIM, LINKSMI BŪSIM
Netrūksta pasiruošiamųjų 

darbų ir šventėje pasiryžusios 
dalyvauti LB New Jersey apy
gardos 1972 m. įkurtai taut. šo
kių grupei “Liepsna”. Per 16 
savo veiklos metų grupė niekada 
nebuvo nutraukusi savo darbo. 
Tiesa, ji, kaip ir kitos mažesniuo
se lietuvių telkiniuose veikia
nčios šokių grupės, turėjo ir 
sklandesnių ir vos vegetuojančių 
metų. Dažniausiai tokios grupės 
pergyvena savotišką krizę dėl 
gerų ir atsidėjusių tautinių šokių 
mokytojų trūkumo. Netrūko 
vargo dėl šokių mokytojų 
trūkumo ir “Liepsnai”.

Pastačiusi grupę ant kojų ir 
parengusi ją dalyvauti V taut. šo
kių šventėj, Birutė Vaičiūnaitė, 
susilpnėjus jos tėvų sveikatai, 
turėjo pasitraukti. Laimingu su
tapimu čia kiek vėliau dėl tarny-

Oficialiam minėjimui pasibai
gus susirinkusieji pabendravo ir 
užkando vietinių moterų pa
ruoštų skanumynų. Minėjime 
dalyvavo netoli šimto žmonių, 
kurių keli buvo iš New Londono, 
Worcestesrio ir Providenee. Mi
nėjimo proga rinktos aukos pa
grindinių Lietuvos laisvinimo 
organizacijų darbams paremti. 
Suaukota: LB — 910 dol., V likui 
— Tautos fondui — 802 dol. ir 
Altui — 410 dol.

J. Kr. 

SAM MOSKOWITZ, M.D. 
LIVIU SCHAPIRA, M.D., P.C.

GASTROENTEROLOGIJA - ENDOSKOPIJA 
PILVO - ŽARNYNO PATIKRINIMAS

AUKŠTAI KVALIFIKUOTI GYDYTOJAI 
DIPLOMUOTI SPECIALISTAI

ŽARNŲ KRAUJAVIMAS 
PILVO - ŽARNŲ PATIKRINIMAS 

ŽARNŲ POLIPAI IR VĖŽYS 
PILVO SKAUSMAI IR ŽAIZDOS 

KOLITAS, DIVERTIKULITAS (ŽARNŲ KIŠENĖLĖS) 
RIJIMO IR VIRŠKINIMO NUSISKUNDIMAI 

LAISVI IR UŽKIETĖJĘ VIDURIAI 
TULŽIES IR KEPENŲ LIGOS

PRIIMA 
MEDICARE IR KITUS DRAUDIMUS

APMOKA 
KELIONES IŠLAIDAS, 

PRIMINUS , KAD SUŽINOTA IŠ 
SKELBIMO DARBININKE

107-21 QUEENS BLVD.
SUITE 4 

FOREST HILLS, N Y 11375 
(718) 520 - 0857

1335 LINDEN BLVD. 
BROOKLYN, NY 11212

(718) 240 ■ 6218

*•''**00 * -r * * * *

bos į N.J. iš Connecticut atsikė
lusi Rūta Mickūnienė perėmė 
grupės vadovavimą ir mokymą. 
Po poros metų jai vėl N.J. pali
kus, grupės mokymas ir vadova
vimas perėjo į grupės šokėjų ran
kas. Iš jų kurį laiką grupe rūpino
si Debie Didžbalytė, o vėliau ke
lerius metus grupei vadovavo ir 
ją mokė Dainavos taut. šokių va
dovų kursus baigęs studentas Al
girdas Bražinskas, kol pr. m. dėl 
tarnybos turėjo persikelti į Cali- 
fomiją. Jam išvykus, grupė pasi
liko be mokytojo, ir buvo susi
daręs pavojus grupės išlikimui. 
Tačiau artėjant Kanadoj vasarą 
įvyksiamai taut. šokių šventei, 
šokėjų tėvų rūpesčiu grupės va
dove buvo pakviesta grupės šo
kėja studentė Monika Semaitė. 
Jai pavyko grupę sustiprinti ir 
papildyti šokėjų eiles tiek, kad 
grupė ne tik pasiekė šventės ren
gėjų nustatytą šokėjų skaičių mi
nimumą (8 poros), bet ji ir per
žengė. Šiuo metu grupėj šoka: 
Rasa Eitmąnaitė, Kristina Fehn, 
Sylvia-Cobužaitė, Rita Gražuly
tė, Rasa ir Ramunė Kligytės, Ni- 
cole ir Claudia Luecke, Ilona 
Meižytė, Gina Melinytė (ji yra 
ir grupės vadovės padėjėja), Vi
da Melinytė, Dorothy Murphy, 
Rūta Raudytė (grupės akordeo
nistė), Kristina Sruoginytė, Kri
stina Strazdytė ir Monika Šer-

(nukelta į 7 psl.)

IŠ VISUR
Prof. Vytautas Skuodis įver

tins trijų Kronikos knygų reikš
mę balandžio 10 Chicagos Jauni
mo Centro mažojoje salėje. Šių 
knygų sutiktuves ruošia Lietu
vos Kronikos sąjunga. Bus ir me
ninė dalis.

- Lietuvių Fondas per JAV LB 
Švietimo t-bą, kurios pirminin
kas yra dr. Jonas Račkauskas, 
Darbininkui stiprinti atsiuntė 
200 dol. paramą. Nuoširdžiai 
dėkojame.

— JAV Lietuvių Kunigų Vie
nybė organizuoja kunigams re
kolekcijas kurios įvyks birželio 6 
- 10 Putname, lietuvaičių seselių 
vienuolyno patalpose. Rekolek
cijoms vadovauti sutiko kun. dr. 
Viktoras Skilandžiūnas iš Kana
dos. Kunigai, norį rekolekcijose 
dalyvauti, prašomi iš anksto pra
nešti kun. dr. V. Cukurui, Rt. 
21, I.C.C., Putnam, Conn. 
06260.

— Clevelando moksleiviai 
ateitininkai balandžio 9, šešta
dienį, 7 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijos salėje rengia koncertą. 
Programą atliks pianistas Ravin- 
der Vasaitis Sehgal, prieš penke
rius metus mirusio a. a. prof. An
tano J. Vasaičio anūkas. Dėl in
formacijų kreiptis į Aidą Bubly- 
tę. 23430 Harms Rd., Richmond 
Hights, Ohio 44143. Tel. 216 
481 - 8854.

— Edita Abraitienė, buvusi 
Sibiro kalinė, Amerikos Lietu
vių Tarybos pakviesta, iš VVa
shingtono atskrenda į Chicagą ir 
kovo 27 d. 3 vai. p.p. Tautiniuo
se Namuose, 6422 S. Kedzie, 
kalbės tema: “Dabarties lietuvių 
nuotaikos ir viltys iš išeivijos’ Po 
paskaitos — vaišės. Kviečiami 
visi. įėjimas nemokamas.

— Lietuvių Studentų Sąjunga 
Kanadoje, Laurinijos kalnuose 
surengė žiemos stovyklą, kurion 
suvažiavo apie 120 studentų. 
Stovyklą organizavo studentai iš 
Montrealio Danius Piečaitis, 
Paulius Murauskas, Algis Ki
birkštis ir Jurgis Žukauskas.

—Ateitininkių “Giedros” kor
poracija savo veiklos istoriją — 
nuotraukas, susirašinėjimus, 
spaudos atsiliepimus ir kitokią 
medžiagą, gražiai sutvarkytą į 12 
didelių albumų, perdavė saugoti 
Pasaulio lietuvių archyvui.

jungtinis Pabaltiečių Komite
tas Washingtone ieško naujos 
reikalų vedėjos; taipgi tame ko
mitete vasaros metu galės gauti 
intemo tarnybą studentas. Kan
didatai į šias tarnybas prašomi 
iki balandžio 15 d. kreiptis į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 2606 
W. 63rd. Street, Chicago. IL 
60629; (312) 778 - 6900.

— Providenee, R.I., LB apy
linkė, norėdama palengvinti 
Darbininko spaudos leidimo 
sunkumus, per valdybos iždi
ninkę Martą Saulėnienę atsiuntė 
25 dol auką. Nuoširdus ačiū.

— JAV LB Bostono apygar
dos valdyba ir nariai, įvertinda
mi Darbininko talką lietuviška
me darbe, per savo iždininką 
Joną Vasį atsiuntė Darbininkui 
stiprinti 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū.

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje išsirinko valdybą 
1988 - 1989 metams: pinu. R. 
Stalioraitis, vicepirm. L. Stan
kevičius, sekr. A. Mikučionytė, 
sekr. pav. A. Stalioraitis, ižd. R. 
Bielynis. ižd. pav. M. Stanevi
čius, nariai — A. Varela, A. Mi- 
kučionis, R. Deveikis, M. Vo
gei, O. Levanavičius ir J. Kyur- 
kovits.



1 Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėž] ir J Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIEtiŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Baltijos valstybės, Suomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769

Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu j Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, Waršuvoje 2, Ziuriche 1
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var- 

, šuypj 1, Ziuriche 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2

14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
>4 dienų — Lietuva, Suomija

Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva
Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų
13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16-28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2,
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto keliu. 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

tos pajėgos. 30 dol.
B. Daunoro, Čekisto naguose.

10 dol.
J. Audėno, Lietuvos Val

stiečiai Liaudininkai. 10 dol.
A. Gustaičio, Pakelėje į 

pažadėtą žemę. Satyrinės elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Z. Raulinaičio, Kelias į sostą. 
10 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 
4 dol.

A. Maceinos, Orą et lebora. 
10 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra. 5 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydį 10 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, NY. (Persiunti
mui $1.00.

G.T. INTERNATIONAL, INC.
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA

INTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais..

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Nr. 8804/BAL

Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva 10 d.; Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d., 
liepos 10-25 d. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00.

G.T.Jnternational tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
v G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

2 SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į 
PIETŲ AMERIKĄ

Bus aplankyta Buenos Aires, Iguassu kriokliai, Bio De Ja- 
neiro ir Sao Paulo. Išvykstama balandžio 28 dienų ir 
grįžtama gegužės 12 d. Iš Miami tiktai $1,455.00 gyvenant 
dviese kambaryje. Galima prisidėti iš New Yorko, Chieagos, 
Los Angeles ir kitų miestų. Dėl informacijų prašau kreiptis 
į American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė,. 
Chicago, III. 60643. Tel. 312 2384787.

INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

LITHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 10 dol.

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1d.

Kreipkitės — atsakysime-visus^ūfių-klausimus.

International Industries 
10401 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

Joe Thomas, žinomas lietuvių 
.muzikantas, daugelį metų grojęs 
su savo orkestru lietuviškose ve
stuvėse, Naujų Metų sutikimuo
se bei įvairiuose pokyliuose, da
bar išleido lietuviškų pramogi
nių šokių kasetę. Kasetė gauna
ma Darbininko spaudos kioske. 
Su persiuntimu 12 dol. Kreiptis 
adresu: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DEXTER PARKO PHARMACY M 
Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DKLIVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbė- 
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui jiurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 

| siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Į Lithuanian National Founda- 
I tion, Ine., P. O. Box 21073. 
1 Woodhaven, N.Y. 11421.

Parašyta J. Pu žino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė.... ....... ................-------------------------- ------- -----~

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

‘•••estas. valstHa, Zip...... ........................................................ ......

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau galima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, VVaterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $106.000

KASOS Įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 Hd 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. popiet.

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



SOKSIM, SOKSIM, LINKSMI BUSIM
(atkelta iš 5 psl.)

naitė, kuri kartu yra ir grupės 
vadove. Be to, Tomas Gobužas, 
Raimondas ir Dennis Meižiai, 
Edvardas Rokas, Paulius, Tomas 
ir Vincas Šauliai, Tomas Šernas 
ir Vilius Sruoginis.

Šokėjų daugumą sudaro kole
gijų studentai, kiti yra aukštes
niųjų mokyklų studentai.

• Grupę visą laiką globoja ir jos 
gyvavimo reikalais rūpinasi LB 
NJ apygardos valdyba. Kurį laiką 
apygarda tam reikalui buvo pa
kvietusi specialų pareigūną Vla
dą Audėną, kurio rūpesčiu gru
pei buvo nupirkta nauja rekorda- 
vimo aparatūra ir vienodos šiau
dinės skrybėlės.—

Per grupės eiles, yra perėję 
jau nemažas lietuvių jaunuolių 
skaičius, radęs čia savą aplinku
mą ne tik šokiųmetu, bet ir ka
sdieniniame gyvenime. Grupė 
gali pasigirti ir savo veteranais, 
kurie bešokdami tiek suartėjo, 
kad net sudarė ir lietuviškas šei
mas.

“Liepsnos” veiklą N.J. lietu
viai labai vertina ir jos dalyviais 
šiltai didžiuojasi, nes ji dažnai 
įvairiuose jų renginiuose atlieka 
programą, nesiderėdama dęl ho
noraro, bet pasitenkindama tuo, 
kas jai pasiūloma. Šoko ji ir Baltų 
festivaliuose, įvairių kolegijų ir 
amerikiečių draugijų šventėse ir 
N. J. valstijos kasmet ruošiamuo
se etninių grupių festivaliuose. 
Jos įnašas, kultivuojant tautinį 
šokį ir jį demonstruojant svetim
taučiam, N. J. valstijos gyventojų 
tarpe yra palikęs žymias vėžes.

LB N. J. apygardos valdyba ir 
šokėjų tėvai, norėdami paremti 
šokėjų kelionės išlaidas į Kana
doj liepos pradžioj vykstančią

Pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventę, kurioj dalyvauti yra užsi
registravę per 2000 šokėjų, ruo
šia “Liepsnos” naudai Pavasario 
šventę. Ji įvyks sekmadienį, ba
landžio 10, 12 vai. popiet lietu
vių Švč. Trejybės parapijos sa
lėje, 207 Adams St., Newarke. 
Programą atliks “Liepsnos” 
šokėjai, bus patiekti lietuviški 
pietūs, vyks loterija, veiks baras. 
Šokiam gros Joe Thomas orkest
ras.

Rengėjai tiki, kad lietuvių vi
suomenė, atsilygindama už 
“Liepsnos” atliktas programas ir 
įvertindama šokėjų aukojamą 
laiką šokių pamokų reikalam, 
gausiai šiame renginy dalyvaus 
ir prisidės prie šokėjų kelionės 
išlaidų į tautinių šokių šventę pa
lengvinimo.

K. Jankūnas

Poeto Stasio Santvaro 
sveikata

Poetas Stasys Santvaras buvo 
paguldytas į New England Bap- 
tist ligoninę, kur jam buvo pada
ryta vidurių operacija. Iškilus 
nepageidaujamiems simpto
mams, kitą dieną toje pačioje li
goninėje jam buvo padaryta kita 
operacija. Ligonis dar tebėra li
goninėje ir sveiksta daktarų prie
žiūroje.

Kaziuko mugė

Tradicinė skautų rengiama 
Kaziuko mugė buvo kovo 6 Liet. 
Piliečių draugijos namuose antro

GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, Jos sūnui Jonui Mikalauskui, mūsų 
darbų talkininkui, ir jo šeimai reiškiame gili? užuojau
tą.

Darbininko redakcija ir 
administracija

Mylimai Mamai
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GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, mielą draugą Joną užjaučiame ir kar
tu liūdime.

J. O.Raubos
G. P. Bartkai
J. Petrėnienė

i '

PADĖKA

1988 m. vasario 23 d. žiauri mirtis netikėtai išplėšė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą, Sūnų ir Brolj

A.A.
TON] PRAPUOLENJ

Iš širdies gilumos dėkojame giminėms, draugams 
Ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu Ir spaudoje, atsiuvusiems gėlių, Šv. Mišių aukų, 
dalyvavusiems laidotuvėse !r palydėjusiems į amžiną 
poilsį, o ypač Radzevičiui už giesmes bažnyčioje

Velioniui parodytojo nuoširdumo ir pagarbos nie
kados neužmiršime. >

Nūliūdę: žmona, dukterys, sūnus, žentas, anūkai, tėvai 
ir sesuo su šeima

ir trečio aukšto salėse. Mugėje 
buvo daug skautiškų rankdarbių, 
lietuviški pietūs ir įvairių kitokių 
valgių. Vaidinimėlį paruošė Ste
fa Subatienė su talkininkėmis. 
Buvo gražios dekoracijos ir kos
tiumai. Vaikai kalbėjo gražia lie
tuvių kalba. Vaidinimėlis praėjo 
labai sėkmingai, sėkminga buvo 
ir pati mugė.

Nestatykite ten 
automobilių

Atvykę į Liet. Piliečių draugi
jos sales buvo linkę pasistatyti 
automobilius prie draugijos 
namo esančioj aikštėj, nes ten 
aiškiai parašyta “Private Park- 
ing”. Dabar be aikštelės savinin
kų sutikimo ten pastatyti auto
mobiliai išvelkami pasistačiusių- 
jų sąskaiton. Taip atsitiko su 
skautų Kaziuko mugės lankyto
jais, kurie ten buvo pastatę savo 
mašinas. Todėl įspėjame, ten 
negalima palikti automobilių.

Platinami ženkliukai
Lietuvos nepriklausomybės 

70 metų sukakties proga šaulių 
Trakų rinktinė Naujojoje Angli
joje išleido lipinimą ant vokų 
ženkliuką, kurį sukūrė dail. Ju
lius Špakevičius. Ženkliuką pla
tina prie rinktinės priklausančios 
kuopos: Dr. Vinco Kudirkos 
kuopa Worcestery, Martyno 
Jankaus kuopa Brocktone ir Jono 
Vanagaičio kuopa Bostone. Už 
du dolerius parduodamas ženk
liukų lapas, kuriame yra 25 ženk
liukai.

“Taupos” atstovas
Lietuvių federalinės kredito 

unijos “Taupos” nauju atstovu 
Brocktono ir apylinkės lietu
viams yra Juozas Rentelis. Nuo 
kovo 20 visais Taupos reikalais 
galima kreiptis į jį sekmadieniais 
po 10 vai. mišių Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje po baž
nyčia Brocktone, o darbo dienos

A. A.
ONAI MILMANTAVIČIENEI

mirus, jos dukrai Genovaitei ir žentui Antanui 
Diržiams reiškiame gilią užuojautą.

Valerija ir Bronius Nemickai

Mylimai Motinai
A.A.

ONAI MILMANTAVIČIENEI
mirus, dukrai Genovaitei ir žentui Antanui Diržiams, 
anūkams, proanūkėms ir marčiai Detroite giliausią 
užuojautą reiškia

Elena Prekerienė ir šeima

A.A.
LEOKADIJAI GAIL1UŠIENEI

mirus, giliam liūdesy likusj jos vyrą teis. Antaną Gai- 
liušj, dukras Marytę ir Jūrą Viesuiienę, anūkus, gimi
nes ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Philadelphijos Ateitininkai

A.A.
GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, sūnui Jonui reiškiame gilią 
užuojautą.

L.A.K. Bingo grupė

A. A.
GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, jossūnui Jonui Mikalauskui su šeima 
reiškiame gilią užuojautą.

Stasė ir Petras Rasimai

A.A.

GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnui Jonui ir jo šeimai reiškiu gilią 
užuojautą.

A. Mičiulis

Brangiai mamytei, 
A A 

GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI 
tolimoje Lietuvoje mirus, sūnui Jonui Mikalauskui, 
marčiai Birutei, anūkams reiškiam nuoširdžią 
užuojautą.

Kazė Šventoraitienė 
Dalia Bulvičiūtė

vakarais, šeštadieniais ir sekma
dieniais telefonu: 963 - 3671.

Daunorų viešnagė
Operos solistas Ričardas Dau

noras į koncertą Bostone turėjo 
atvykti savaitę anksčiau su žmo
na Asta ir dukra Rūta. Atvyko iš 
Vakarų Vokietijos į Laisvės Var
po koncertą. Aerodrome svečius 
sutiko Kazys Bačanskas ir juos 
visur vežiojo, į savo namus 
svečius priėmė Petrutė ir Juozas 
Renteliai. Svečiams priėmimą 
suruošė Rymantė Janulaitienė 
savo sodyboje No. Eastone, so
listas Benediktas Povilavičius 
savo namuose Arlingtone, Hen
rikas Čepas iš Reading ir kiti 
svečiai. Tai graži lietuviška šei
ma, kur visi gražiai kalba lietu
viškai.

BROCKTON, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės 70 metų sukakties 
minėjimas Brocktone įvyko va
sario 14. Pradžioje buvo speciali 
radijo programa Laisvės Žiburio 
valandėlėje. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
mišias aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. Antanas Jurgelaitis. Iškil
mingame susirinkime kalbą pa
sakė Povilas Vaičekauskas, 
buvęs Sibiro kankinys. Meninę 
programą atliko Perkūno Kruko- 
nio rodomų Lietuvos vaizdų 
pynė, kurią palydėjo Gitos Ku
pčinskienės vadovaujamas etno
grafinis ansamblis Sodauto, ir 
Šv. Kazimiero parapijs mišrus 
choras.

Aukų surinkta: Lietuvių Ben
druomenei — 805 dol., Altui — 
695, Vlikui — 301, Martyno Jan
kaus šaulių kuopai — 100 dol. Iš 
viso suaukota 1,901 dol. Stam
biausi aukotojai buvo: Juozas 
Stašaitis — 300 dol., Vytautas 
Sužiedėlis — 200 dol., Bronė 
Batisa — 100 dol.

Minėjimą rengė Brocktono 
Lietuvių Taryba, kuriai pirmi
ninkauja Romualdas Bielke- 
vičius. Jam sergant, minėjimui 
vadovavo LB apylinkės pirmi
ninkas Stasys Eiva.

Parapijos meldžiasi: už 
Lietuvą

Kun. Robertas Volungevičius 
telefonu vyskupo įstaigai pra
nešė, kad Šv. Margaritos parapi
ja Brocktone visą vasario mėnesį 
turėjo specialias pamaldas už 
Lietuvą . Parapija yra mišri, bet 
lietuvių joje nėra, nes lietuviai 
priklauso prie gretimos Šv. Ka
zimiero parapijos.

Šv. Margaritos parapija gavo 
Bostono kardinolo Law laišką, 
kuriame perduota vysk. P. Bal
takio, OFM, prašymą melstis už 
Lietuvą . Tada ir nutarė Šv. 
Margaritos parapija melstis už 
okupuotą ir persekiojamą katali
kišką Lietuvą. Maldas parašė pa-

Susipažinimas su knyga

Balandžio 17 Liet, piliečių 
draugijos salėje ruošiamas susi
pažinimas su rašytojo Antano 
Gustaičio nauja išleista satyrinių 
elegijų knyga “Pakeliui į pažadė
tą žemę”. Apie knygą kalbės Vy
tautas Jonynas iš Kanados.

Remia sovietinį meną
Pagal JAV ir Sovietų Sąjungos 

1985 sudarytą kultūrinių mainų 
sutartį nuo kovo 11 iki balandžio 
2 Bostono vieši Sovietų Sąjungos 
kolektyvai- opera, baletas, dra
mos teatras. Iš viso apie 250 
asmenų.

Kovo 23 12 vai. Opera House 
patalpose įvyks lietuvių kompo
zitoriaus Vytauto Laurušo kūri
nių koncertas. Atliks styginis 
kvartetas ir solistas. Praneši
muose neskelbiama, kad tai lie
tuvis. Viską pasisavina Sovietų 
Sąjunga, kuri pavergusi laiko 
Lietuvą.

Bostonui šis sovietų meninin
kų pasirodymas atsieis 3.7 mil. 
dolerių. Visuomenė šia sovietų 
viešnage nesidomėjo, neaukojo 
aukų ir bilietų labai mažai pirko, 
įsikišo Valstybės departamen
tas, ieškodamas geresnių santy
kių su Sovietų Sėjunga, ir pa
žadėjo finansinę paramą.

Tautinės Sąjungos aukos
Tautinės Sąjungos Bostono 

skyrius, pardavęs savo namus, 
pinigus įnešė į banką. Gaunamo
mis palūkanomis dosniai remia 
įvairius lietuviškus reikalus. Val
dyba sausio 23 taip paskirstė au
kas: Sąjungos centro valdybai — 
1,100 dol., Vilties draugijai — 
1000 dol., knygų fondui — 1000 
dol., Americans for Due Process
— 600 dol., Vasario 16-tos gim
nazijai — 500 dol., Laisvės Var
pui 500 dol.. Bostono skautams
— .500 dol., Los Angeles Dra
mos sambūriui — 500 dol., So.
Bostono Liet. Piliečių draugijai..
— 400 dol., Lenkijos liėtuviųs 
žurnalui Aušra — 200 dol., An
tano Kulbio statomam filmui 
apie Geležinį Vilką — 2000 dol. 
Iš viso paskirta 9,300 dol.

Pernai skyriaus pirmininku 
buvo Juozas Kapočius, šiemet 
pirmininku išrinktas Juozas 
Rentelis. Skyriaus narių susi
rinkimas bus balandžio 10.

Stambi auka gimnazijai

Aldona Andriušienė iš Dor- 
chesterio iš savo mirusios sesers 
Teresės Stankūnaitės palikimo 
Vasario 16-tos gimnazijai pa
skyrė .5000 dol.

RENGINIAI

Kovo 27, Verbų sekmadienį.

rapijos vikaras kun. Robertas 
Volungevičius.

3 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
d-jos antro aukšto alėje 
Kultūrinė popietė. Rengia Bo
stono LTI skyrius. v
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DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Šį savaitgalį Apreiškimo para
pijos bažnyčioje vy ksta rekolek
cijos, o kovo 27, Verbų sekma
dienį, religinis koncertas toje 
pačioje bažnyčioje.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija savo narių susirinkimų 
kviečia, kovo 27, sekmadienį, 
tuoj po 11 vai. mišių Apreiškimo 
parapijos mokyklos patalpose. 
Susirinkimas baigsis prieš reli
ginį koncertą, kuriame visos 
narės galės dalyvauti.

Krikšto minėjimas pavergtoje 
Lietuvoje tokia vaizdajuostė bus 
rodoma kovo 27, sekmadienį, 
Apareiškimo parapijos salėje, 
tuoj po pietų, kuriuos organizuo
ja Eugenija Kezienė. Visi 
kviečiami šią įdomią vaizda
juostę pamatyti. Po jos jau bus 
laikas eiti į religinį koncertą.

TRADICINIS RELIGINIS 
KONCERTAS

Verbų sekmadienį Apreiški
mo parapijos choras savo 
bažnyčioje rengia tradicinį reli
ginį koncertą su įvairia progra
ma. Chorui vadovauja muzikas 
Viktoras Ralys. Jis ir sudarė visą 
programą.

Šiemet toks religinis koncer
tas bus kovo 27, Verbų sekma
dienį, 4 v. popiet Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Koncertas 
turės 4vi dalis.

Pirmoje dalyje girdėsime 
maestro, vargonų virtuozą Joną 
Žuką. Jis gyvena mūsų tarpe, ne 
kartą jau yra grojęs šioje 
bažnyčioje, važinėjęs su koncer
tais į kitas didžiąsias bažnyčias ir 
katedras. Šiame koncerte atliks 
pirmąją dalį, į kurią įeina eilė 
kompozitorių.

Antroje dalyje Apreiškimo pa- 
rapijs choras atliks įvairių kom
pozitorių kūrinius, atliks su soli
stais. Vargonais palydės Matas 
Jatkauskas, jau eilę metų įsi
jungęs į šiuos koncertus. Cho
rui diriguoja Viktoras Ralys.

Koncertas baigiamas Švč. Sak
ramento palaiminimu.

Visai kviečiami dalyvauti šia
me puikiame ir iškiliame koncer
te.

Apreiškime parapijos choro 
tradicinis

Religinis koncertas
įvyksta kovo 37, sekmadienį, 4 v. popiet 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Pirmoje dalyje: 
vargonų virtuozas JONAS ŽUKAS

Antroje dalyje:
Apreiškimo parapijos choras su 
solistais atlieka įvairius kūrinius. 
Diriguoja — VIKTORAS RALYS 
Vargonais palydi — MATAS JATKAUSKAS

Parapijos kunigai ir parapijos taryba kviečia visus atsilan
kyti į koncertą

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

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

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 26, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Modest 
Mussorgsky opera “Khovansh- 
china”. Pagrindiniai solistai: 
Wieslaw Ochman, Donald Mc 
Intyre, Martti Talvela. Diriguo
ja James Conlon. Ateinantį šeš
tadienį, balandžio 2, bus trans
liuojama Alban Berg opera “Lū
ki”

Pietus Apreiškimo parapijos 
salėje kovo 27 rengia Eugenija 
Kezienė su savo talkininkėmis. 
Pietūs bus tuoj po 11 vai. mišių 
apat įnėje parapijos salėje.

SLA 99-ta moterų kuopa kovo 
27, sekmadienį, 2:30 v. popiet 
SLA centro patalpose rengia 
pobūvį, kuriame savo kūrybą 
skaitys poetas Leonas Adamke- 
vičius-Lėtas . Prelegentą apibu
dins aktorė Liucija Kašiubaitė- 
Paknienė. Po programos — 
vaišės.

Ona ir Jonas Raubai šventė 
savo vedybinio gyvenimo 40 
metų sukaktį. Ta proga jų daugai 
surengė jiems staigmenos partiją 
kovo kovo 20 Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Dalyvavo apie 
30 jų artimų draugų ir bičiulių 
ir sūnus Rimas iš Atlantos. Apie 
rengiamą pobūvį sukaktuvinin
kai nieko nežinojo, pora draugų 
juos atsiviliojo lyg važiuotų į Ka
sos banko susirinkimą. Atvykę 
rado ir salę išpuoštą ir stalus 
užtiestus įvairiausiais valgiais. 
Prasidėjo pokylis 2 v. popiet ir 
nusitęsė iki 9 v.v.

Velykinių sveikinimų kortelių 
su lietuviškais įrašais galima gau
ti Darbininko administracijoje.

Alės Rūtos naujausia knyga 
“Margu rašto keliu” buvo pre
mijuota Darbininko paskelbta
me konkurse. Knygoje įdomiai 
ir vaizdžiai aprašomas didysis 
mūsų poetas Bernardas 
Brazdžionis. Knygą platina Dar
bininko administracija, su per
siuntimu tik 10 dol.

Ieškomas 4 kambarių butas 
.Greenpoint ar VVilliamsburg 
sekcijose, Brooklyne, N.Y. Ieš
ko jauna pora. Skambinti 718 
827 - 2629.

AUKOS RELIGINEI ŠALPAI

A. a. Andriui Ignaičiui mirus, 
Liet. Religinei Šalpai paaukojo:

Po 100 dol.: Leonas ir Elena 
Kačinskai, Florida, Adolfas ir 
Genė Armaliai, FL.

Po 50 dol.: K. ir J. Norvi
lai, Brooklyn, N.Y.; dr. Juozas 
ir Irena Dičpinigaičiai, VVoodha- 
ven; Stefa ir Adolfas Dimai, 
Middle Village; V. Ignaitis ir šei
ma, Toronto.

30 dol. — Halina Klemeje- 
rytė, Woodhaven, N.Y.

20 dol. A. P. Povilaičiai, Great 
Neck, N.Y.

Po 25 dol.: V. Keturakis, Bos
ton; Tadas Klimas, N.Y., V. Ma
želis, Ridgewood, Antanas ir Ja
dvyga Vyturiai, Woodhaven, Ju- 
stins ir Elena Liaukai, Fla.

Po 10 dol.: Vytautas Alksninis, 
Glen Cove; Liudas Špokas, 
Woodhaven; Kazimieras Ba- 
čauskas, VVoodhaven, N.Y.

Iš viso Liet. Religinei Šalpai 
suaukota 605 dol.

Genovaitė Mikalausldenė- 
Mačiulskytė mirė kovo 19 
Plungėje, Lietuvoje, buvo 95 
metų. Palaidota kovo 21 
Plungėje. Buvo kilusi iš Kulių, 
visą amžių gyveno Plungėje. Jos 
vyras, Jonas Mikalauskas, mirė 
1940 m. Lietuvoje liko du sūnus: 
Bronius ir Vladas ir dukra Valė 
su šeimomis. Amerikoje liko 
sūnus Jonas Mikalauskas, gyve
nąs Richmond Hill, N.Y., su šei
ma.

Ona Milmantavičienė, 92 
metų mirė kovo 18. Buvo pašar
vota M. Shalins šermeninėje, 
palaidota iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios, Cypress Hills ka
pinėse kovo 21 d. Liko dukra 
Genovaitė Diržienė, eilė anūkų, 
proanūkų ir kiti giminės.

A. a. Viktorijai Bagdonienei 
mirus, Alina ir Edvardas Stak- 
niai Kultūros Židiniui paaukojo 
40 dol. Židinio administracija už 
auką dėkoja.

A. a. Viktorijai Bagdonienei 
mirus, Kazimieras Bačauskas 
Tautos Fondui paaukojo 10 dol. 
fondo administracija už auką 
dėkoja.

f

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui! Dalyvaujantys G. T. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8808/F rugpljūčio 15 - 31 d. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami ga
lėsite apžiūrėti Kauno ir apylin
kių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
tai pat praleis 3 dienas Olandijo
je. Vietų skaičius ribotas. Kreip
tis: 10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 430 
- 7227.

Praleiskite savaitę Palangos 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek
skursijų dalyviai gali praleisti 7 
dienas privačiame kurorte Pa
langoje. Čia Gintaro muziejus, 
Birutės kalnas, 19 a. botanikos 
parkas ir saulės palydos garsiuo
ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
S. Roberts Road, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430 - 7272.

Richmond Hill North parduo
damas gerame stovyje dviejų 
šeirpų namas, dėl informacijų 
skambinti 718 846 - 0567. Galite 
kalbėti lietuviškai.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
rečitalis įvyks Weill Beeitai Hali, 
prie Camegie Hali, balandžio 
16, šeštadienį, 5:30 v. p.p. Pro
gramoje: Mendelssohn, Schu- 
bfcrt, Scriabin ir Liszt. Tarp pa
skutiniojo kūrinių pianistė atliks 
Lėgende no. 1 (St. Franęois 
d’Assisi predieant aux oiseaux) 
Šv. Pranciškaus pamokslas pau
kščiams. Šiame veikale, savo 
harmonijomis, Liszt lyg pramato 
impresionistinės muzikos perio
dą, kurį tik po 50 metų Claude 
Debussy išvystė į aukščiausia 
formą.
Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, O.P., 
iš Washingtono, D.C., kovo 26 
atvyksta į Šv. Mykolo parapiją 
Bayonnėje, N. J., pastoraciniam s 
darbams ir čia dirbs iki balandžio 
5.

N.Y. Times kovo 14 išspausdi
no latvės Rasma Karlins laišką, 
kuriame rašo, kad sovietų valdo
mos tautos nori daugiau laisvės. 
Mini Pabaltijį ir Armėniją.
Mary Achenbach, Waterbury, 
Conn.,Darbininkui stiprinti at
siuntė 40 dol. Ačiū labai.

V. Dragunevičius, M am ar o- 
neck, N.Y., atnaujindamas me
tinę prenumeratą, atsiuntė 40 
dol. rime: jui labai dėkojame.

New Yorko LB rinkiminę 
apygardą apima visos New Yor
ko valstijos LB apylinkės, įskai
tant ir Rochesterio bei Buffalo 
LB apylinkes.

Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos Šv. 
Vardo draugijos metinės vaka
rienės metu kovo 26, šeštadienį, 
po 5:30 vai. vak. mišių pagrindi
nis kalbėtojas bus prel. Edvvard 
Hajduk, Šv. Jadvygos parapijos 
klebonas.

LB I-mos apylinkės rinkimo 
būstinė Apreiškimo parapijos 
mokykloje veiks balandžio 10, 
sekmadienį, nuo 10 v. iki 3 v. 
popiet, balandžio 17, sekma
dienį, nuo 10 vai. iki 2 v. popiet.

Danutė Senkutė, Juozo ir Al
donos Senkų dukra, balandžio 9 
d., šeštadienį, 11 vai.Apreiški
mo parapijos bažnyčioje išteka 
už Thomas Sellers. Vestuvių po
kylis bus Winter Garden svetai
nėje. J. ir A. Senkai gyvena Ja- 
maica Hills, N.Y.

VADOVĖ - Dalia Dzikienė
PADĖJĖJAI - Jonas Kodls, Saulius Dzlkas, Rima Dzikaitė, Laima Šiman- 
skytė
TECHNIKA — Alfonsas Dzlkas
DIDELIAME EKRANE bus rodomas Daivos Kezienės paruoštas lietuviško 
gyvenimo aktualijų video filmas.

Po programos šokiai Ir balius.
Groja BROLIŲ KEZ1Ų ORKESTRAS 
Maistą gamina: EUGENIJA KEZIENĖ

Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse., Turtinga loterija. Baliui 
galima iš anksto užsisakyti stalus pas STASJ KARMAZINĄ 718 441 > 1252.

Visos vietos nūtaeruotos. Bilieto kaina — 10 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol. 
Jaunimo bilietai gaunami tik prie jėjiomo. Patariama bilietus įsigyti iš anksto paštu. 
Čekį atitinkamai sumai Ir sau adresuotu su pašto ženklu voką siųsti: Lithuanlan Radlo 
Club vardu, 217-25 54th Avė., Bayslde, N.Y.11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY (area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6797 
A. Stankaltienė 942 - 2344 
D. Didžballenė 925 - 4761 
R. Brtėnas 351 - 7963

NEW YORK (area code 718) 
N.P. Baltrulionis 297 - 0991

A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kazys 769 - 3300, 229 - 9134
M. Šallnskienė 296 - 2244
V. Vasikauskas 847 - 1286
KASOS JSTAIGA 441 - 6799

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO

Kun. Volungevičius iš Brock- 
tono, Mass., Velykų šventėm 
vyksta į Ispaniją. Aplankys Ma
dridą ir kitus didžiuosius mie
stus.

B. Andrašiūnas, Orlando 
Park, 111., suprasdamas lietuviš
kos spaudos leidimo sunkumus, 
atsiuntė 50 dol. Dosniam auko
tojui nuoširdžiai dėkojame.

Albinas Žukauskas, Teųuesta, 
Fla., pastovus Darbininko skai
tytojas ir rėmėjas, atnaujino pre
numeratą su 40 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Liudas Normantas, Hiram, 
ME, atnaujindams 1988 metams 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. Labai ačiū.

ELIZABETH, N.J.
Kun. Juozas Pragulbickas 

kovo 12 grįžo iš ligoninės. Linki
me jam kuo greičiau pasveikti, 
kad vėl galėtų bažnyčioje aukoti 
mišias. Tolaus linkėjimus išreiš
kė ir klebonas kun. P. Žemeikis 
sekmadienį prieš sumą.

Šv. Vardo draugijos šeimų 
Verbų sekmadienio komunija ir 
vakarienė bus kovo 26. Vaka
rienės bilietai — 7 dol., vaikams 
3 dol.

Liepsna, tautinių šokių 
grupė, balandžio 10 rengia pava
sario festivalį Švč. Trejybės 
bažnyčios salėje Newarke, N.J. 
Pradžia 12 vai. bus duodami 
priešpiečiai, šokiams gros Joe 
Thomas.

TRADICINĖ ATVELYKIO 
POPIETĖ
rengiama LMK Federacijos
New Yorko klubo, 
bus balandžio 10, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinyje

Puikus tradicinis Velykų stalas su įvairiausiais 
valgiais, margučiais, pyragais, pyragaičiais, 

tortais!
Meninę programų atliks solistė RASA BOBELYTĖ- 
BRiTTAIN
Akomponuoja muzikas VIKTORAS RALYS

įėjimo auka 10 DOL >

Rengėjos maloniai kviečia visus atsilankyti ir 
jauldoje švenčių nuotaikoje praleisti popietę.

AISVES ŽIBURYS
BALANDŽI016 D., ŠEŠTADIENį, 7 VAL VAK. 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BLVD., 

BROOKLYN, N.Y.

SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTASTO SAVO 43 RENGINj - 

Hartfordo tautinių šokių grupę

Patikslinimas
J LB TARYBĄ 

KANDIDATUOJA
Praeitame Darbininko nume

ryje išspausdinome LB New 
Yorko apygardos kandidatų sąra
šą į XII Tarybą. Sąrašą pristatė 
rinkiminė komisija, bet Darbi
ninke dėl korektūros klaidos 
tame sąraše buvo praleista Kęs
tučio K. Miklo pavardė ir jo api
būdinimas. Už korektūros klaidą 
atsiprašome ir čia apibūdiname 
plačią jo visuomeninę veiklą.

Kęstutis Miklas, 65 metų, 
inžinierius, korporacijos vice
prezidentas, buvęs narys pen
kiose LB Tarybose, buvęs PLB 
seimo atstovas, buvęs NY LB 
apygardos vicepirmininkas, bu
vęs Great Necko apylinkės vice
pirmininkas, buvęs PLB ryšinin
kas prie Vliko valdybos, New 
Yorko šaulių kuopos pirminin
kas, Darbininko specialus akre
dituotas korespondentas Jung
tinėse Tautose, buvęs ilgametis 
Batuno prezidentas ir vykdomo
jo komiteto pirmininkas.

Ekskursija į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste
buklingą Medjugorio vietą 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. Westem Avė., Chica- 
go, III. 60643. Tel. 312 238 - 
9787.

VAKARONĖ APIE LIETUVĄ
ruošiama kovo 25, penktadienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. GT International kelionių biuro atstovai ap
tars turizmų, giminių bei draugų iškvietimą, artimųjų 
aprūpinimą automobiliais bei kitomis dovanomis. Bus 
taip pat supažindinama su ką tik iš spaudos išėjusiu 
iliustruotu dvikalbiu (lietuviškai ir angliškai) kelionių 
vadovu ekskursantamą į Lietuvą. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

ATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darixj praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju New Yor- 
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju gerą darbo kokylję ar 
|X*rstatant, ar remontuojant lx*t 
ką.

Kainos prieinamos visiems 
darbams — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urlielis 718 
849 - 8093


