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LIC) Lietuvių Informacijos Cen
tras praneša, kad sovietinė 
valdžia organizuoja oficialų Stali-

Terlecko, kadangi “nacionalistai

Savaitės 
įvykiai

Jungtinės Tautos paskyrė bu
vusį J. T. aukštąjį komisarą 
pabėgėlių reikalams princą Sa- 
druddin Aga Kahn koordinuoti 
tarptautinę paramą Afganistano 
pabėgėliams ir rūpintis jų įkur
dinimu.

Sov. S-gos kariuomenė pra
dėjo pasitraukimą iš Afganistano 
gegužės 15, kada prie Pakista
no sienos esančio Jalalabad 
miesto įgula išvyko į Kabulą, o 
iš ten į Sovietų Sąjungą. Sovietų 
televizija paskelbė, kad 270 au- 
tovežimių vora pakeliui į Sov. 
Sąjungą prie Salang tunelio buvo 
apšaudyta Afganistano partiza-

VISOKIAIS BUDAIS BAUDŽIA KUNIGUS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

Prašome nutraukti 
užpuldinėjimus bažnyčioje

Šilalė. 1986 liepos 17 į Šilalės 
bažnyčią pakartotinai įsiveržė 
Tarpmokyklinio Gamybinio 
kombinato direktorius Lesčiau- 
skas atsivesdamas rajono vykdo
mojo komiteto pirmininkę J. 
Paulauskienę ir nepilnamečių 
vaikų reikalų inspektorę O. Gu- 
danavičienę.

Tai jau antras valdžios pa
reigūnų atsilankymas Šilalės 
bažnyčioje. (Žr. “LKBK” B Nr. 
71). Vadinamoji komisija 
bažnyčioje rado pagyvenusių 
moterų ir būrelį vaikų, besi
ruošiančių apklausai prieš pir
mąją išpažintį.

Nubaudė, kad pakvietė 
kunigų talkininkų

T
Veisiejai. (Lazdijų raj.). 1986 

rugpjūčio 10 Veisiejuose buvo 
švenčiami atlaidai.

Už tai, kad parapijos klebonas 
kun. Stasys Mikalajūnas nesude
rinęs su rajono valdžia į atlaidus 
pasikvietė kunigų talkininkų, ra
jono administracinė komisija nu
baudė Veisiejų bažnytinio komi
teto pirmininką 25 rub. bauda.

Be leidimo pakvietė 
kunigus ir nusikalto

Paringys. (Ignalinos raj.). 
1986 m. vasarą Paringio parapi
jos bažnyčioje buvo teikiamas 
Sutvirtinimo Sakramentas.

pas ir Zibalų apylinkės karinė? 
įskaitos vedėja Janina Cetrau- 
skienė.

Jie pareikalavo, kad klebonas 
kun. Rokas Puzonas sumokėtų 
50 rub. baudą už praeitais metais 
Vėlinių dieną vykusią tikinčiųjų 
eiseną į kapines. Kun. R. Puzo- 
nui pareiškus, kad tokios baudos 

“ yra neteisėtos, kad tai jis laiko 
tikinčiųjų diskriminacija, pa
reigūnai prie kviestinių Algi
manto Danilevičiaus ir Arūno 
Nainos, iš kunigo asmeninės bi
bliotekos išsirinko maždaug 17 
knygų už 50 rublių sumą ir su
rašė “turto arešto aktą”. '

Klebonas pasirašyti po aktu at
sisakė.

nų.
Valstybės sekretorius Shultz, 

susitikęs su Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriu Še
vardnadze, išlygino atsiradusius 
nesutarimus dėl branduolinių 
ginklų iš Europos pašalinimo su
tarties aiškinimo. JAV senatas 
pradėj svarstyti jos patvirtinimą.

Prancūzijos naujasis ministe- 
ris pirmininkas Michel Rocard 
sudarė ministeriu kabinetą iš 16 
socialistų partijos ir 10 neprik
lausomųjų ir centro partijų atsto
vų. Socialistų partija iš 577 parla

mento atstovų turi tik 217 atsto
vų, todėl prezidentas Francois

Klebonui kun. A. Ivanauskui 
buvo pareikštas priekaištas, kad 
vaikai bažnyčioje vieni, t.y., be 
tėvų, ir surašytas protokolas. 
Liepos 21 kun. A. Ivanauskas 
buvo iškviestas į rajono vykdo
mojo komiteto administracinės 
komisijos posėdį.

Kadangi buvo paliesta ne vien 
tik klebonas, bet ir visa Šilalės 
parapija, o ypač tikinčiųjų šei
mos, kurios ruošė vaikus pirmai 
išpažinčiai ir komunijai, įsakytą 
dieną, kunigui atvykus į rajono 
vykdomąjį komitetą, ten jau 
buvo arti 200 žmonių su pareiš

Iškilmėse, negavę rajono 
valdžios sutikimo, dalyvvo aplin
kinių parapijų kunigai: Ignali
nos, Mielagėnų, Tverečiaus, 
Švenčionių, Švenčionėlių, Igna
linos rajono vykdomasis komite
tas tai palaikė nusikaltimu ir ofi
cialiai įspėjo Paringio parapijos
kleboną kun. Edmundą Paulionį 
ir bažnytinį komitetą.

Iš kunigo asmeninės 
bibliotekos pasirinko knygų 

už 50 rublių

kimu rajono vykdomojo komite- 
^fttterand paleido'irat^mrrentą ir ^ f6~pirfrfmlnkui. ‘
paskelbė jo rinkimus birželio Pareiškime tikintieji reiškė

Kiaukliai (Širvintų raj.). 1986 
kovo 11 į Kiauklių parapijos-kle- 
bonijąatvyko Širvintų rajono tei
smo vykdytojas Rimantas Bilo*

Baudžia už svečių 
kunigų kvietimą

Utena. Utenos rajono valdžia 
intensyviai baudžia parapijų kle
bonus už svečių kunigų kvietimą 
be rajono valdžios sutikimo į 
atlaidus.

Utenos rajoninis laikraštis 
“Lenino keliu” rugsėjo 11 at
spausdino rajono prokuroro K. 
Rakausko straipsnį “Įstatymų 
pažeisti nevalia: jie visiems vie
nodi”, kuriame rašoma:

“Štai Saldutiškio bažnyčios 
-^lebonas Zenonas Navickas jau 
praėjusiais metais rajono vykdo-

mėnesį.
Kuvaitas paprašė JAV parduo

ti jam 40 modernių F-18 lėktu
vų.

Pietų Afrika ir Angola, daly
vaujant JAV ir Kubai, pradėjo 
pasitarimus dėl Kubos kariuo
menės pasitraukimo iš Angolos 
ir suteikimo nepriklausomybės 
R. Afrikos valdomai pietvakarių 
Afrikai arba Namibijai.

Sov. S-gos branduoline ener
gija varomas satelitas Cosmos 
1900 rugpjūčio ar rugsėjo mėn. 
turi nukristi iš savo orbitos ir 
užteršti žemę radioaktyvinėm 
medžiagom. Sov. S-ga turi 
erdvėj 33 kitus tokius pat sateli
tus.

Irakas paskutiniuoju metu 
išplėtė karo veiksmus į Persijos 
įlanką, puldamas Irano aliejaus 
tiekimo platformas prie Hormuz 
sąsiaurio ir padegdamas kelius 
didelius tanklaivius.

pasipiktinimą pareigūnų saviva
liavimu. Jie rašė: “Nė vienas iš 
vaikų neatėjo į bažnyčią be tėvų 
žinios: Pirmą kartą juos atvedė 
tėvai ir pareiškė, kad jų vaikelis 
nori ir jie pageidauja,vaikai 
prieitų prie pirmos išpažinties ir 
komunijos.

Tokio amžiaus vaikų tėvai visi 
dirbantys o ne pensininkai, ir jei 
mes, rašo tėivai, darbo metu po 
kelias valandas būtume su savo 
vaikais bažnyčioje, kaip tada 
mus bekaitintų valdžia ir mūsų 
viršininkai? Todėl ir Lesčiausko 
kaltinimas, kad vaikai be tėvų 
negali būti bažnyčioje, yra be
prasmiškas ir neapgalvotas (...)

Del pareigūnų net pakartoti
no įsiveržimo į bažnyčią esame 
pasipiktinę ir patariame jiems 
tokus reidus daryti ir užpul
dinėti vagiliaujančius, girtuok
liaujančius ar nedorai besielge- 
nčius. Tuomet tikrai prisidėtų

Izraelis nelygiai traktuoja 
savo piliečius ir palestiniečius jo 
okupuotose arabų žemėse — pa
lestiniečių net ir automobilių re
gistracijos lentelės yra skirtingos 
spalvos.

Sov. S-gos karinių pajėgų va
das Afganistane gen. Boris Gro- 
mov pareiškė, kad 25% ten esa
nčios jų kariuomenės bus ati
traukta iki gegužės pabaigos.

•Nikaragvos vyriausybė, jau
sdama susilpnėjusią partizanų 
galią dėl jų tarpusaviu ginčų ir 
dėl JAV karinės paramos nutrau
kimo, ėmėsi naujų priespaudos 
priemonių prieš krašte veikia
nčią opoziciją, suvaržydama 
spaudą ir atmesdama Miskito 
indėnų vado Brooklyn Rivera 
reikalavimus.

Izraelio didžiausia pajamų šal
tinis turizmas yra labai išsekęs 
dėl okupuotose arabų žemėse 
vykstančių neramumų: vieš
bučių kambariai stovi tušti, turi
stų reikalam pamišti autobusai 
laukia keleivių ir numatytos turi
stų kelionės yra atšaukiamos. 
Net ir Amerikos žyų lankymasis 
Izraelyje yra žymiai sumažėjęs.

prie mūsų .tautos pakilimo. (...) 
Prašome rajono valdžią nu

traukti užpuldinėjimus
bažnyčioje. “Po pareiškimu pasi
rašė 300 su viršum tikinčiųjų.

Administracinė komisija, susi
dedanti iš pirmininkės M. Kari- 
nauskienės, sekretorės G. Pipi
rienės, narių — V. Alonde- 
rienės, A. Juškos, J. Šimelionio, 
nubaudė kleboną kun. A. Iva
nauską pinigine bauda 50 rublių.

Išbarė, kad lankosi 
vyskupas

Pajevonys. (Vilkaviškio raj.). 
1986 liepos 22 Pajevonyje buvo 
švenčiamas bažnyčios pastatymo 
100 metų jubiliejus. Į iškilmes 
atvyko vyskupas Juozas Prei
kšas.

Nežiūrint, kad vyskupo apsi
lankymas parapijoje buvo sude
rintas su RRT įgaliotiniu Vilniu
je, rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas J. Ur
bonas, išsikvietęs Pajevonio pa
rapijos kleboną kun. Juozą 
Pečiukonį, išbarė jį ir rajono 
valdžios vardu pareiškė 
įspėjimą.

no aukų paminėjimą Vilniuje 
prie Angariečio paminklo 
gegužės 21 d., vieną dieną ank
sčiau už numatytą neoficialų pa
minėjimą gegužės 22 d. Gedimi
no aikštėj ir Lietuvos bažnyčio
se.

Gegužės 17 d. Vakarinės'Nau
jienos Lietuvoj paskelbė tokį 
trumpą pranešimą pirmajame 
puslapyje:

“Gerbiamieji vilniečiai,
Gegužės 21 d., šeštadienį 12 

vai. Vilniuje Angariečio g-vėj, 
prie paminklo Angariečiui, įvyks 
nekaltų žmonių tapusių Stalino 
kulto aukomis paminėjimas. Jį 
organizuoja Tarybų Lietuvos 
kūrybinė sąjunga — rašytojai, 
dailininkai, architektai, teatra
lai, kino darbuotojai, kompozito
riai, muzikai, kartu su Lietuvos 
kultūros fondu, Vilniaus miesto, 
karo ir darbo veteranų taryba, 
Vilniaus miesto liaudies deputa
tų tarybos vykdomuoju komite
tu. Socializmo deportacijų aukos 
pagerbsime gėlėmis ir žodžiu 
plaukiančiu iš širdies.

Disidentiniai šaltiniai spėlio
ja, kad valdžia persiorientavo 
ruošti trėmimų minėjimą dabar 
vietoj jų planuoto birželio 14 - 
15 d. minėjimo, anot Antano

sušaukė ant gegužės 22 d., tai 
valdžia turbūt ruošia truputį 
anksčiau.” Vilniaus vykdomasis
komitetas pasikvietė keturis 
žmogaus teisių gynėjus — Vy
tautą Bogušį, Romą Ragaišį, An
taną Terlecką ir Andrių Tučkų 
— pokalbiui. Šie keturi atviru 
kreipimusi ragino lietuvius ge- 
gurės 22 d. 15 vai. rinktis Gedi
mino aikštėje, Vilniuje ir prisi
minti stalinizmo represijų aukas 
Gegužės 19 .vakarą susisiekus 
telefonu su Antanu Terlecku, 
sužinota, kad pasimatymas su 
Vilniaus vykdomoju komitetu 
įvyko numatytą gegužės 19 d. 10 
vai. ryto .bet sovietai telefoninį 
pokalbį nutraukė ir neleido išgir
sti koks to pasimatymo turinys 
ir kokie rezultatai.

Šiandien sovietai užblokavo 
telefoninius ryšius su Lietuva. 
Vienas šaltinis Lietuvoj patvirti
no, kad Vytautui Bogušiui, Nijo
lei Sadūnaitei, Antanui Terlec
kui ir kitiems Vilniuje išjungti 
telefonai.

Tas pats šaltinis tvirtino, kad 
valdžia kol kas neoficialiųjų pa
minėjimų nepasmerkė, kaip 
buvo daroma iš anksto prieš Va
sario 16-to ir rugpjūčio 23-čio- 
sios demonstracijas. Keli disi
dentai yra tos nuomonės, kad 
valdžia šių minėjimų ir ne
smerks. (LIC)

DEMONSTRACIJOS KAUNE IR 
ŠIAULIUOSE, MININT IŠVEŽIMŲ 
40 METŲ SUKAKTĮ

(Vilnius-New York, gegužės 
23. LIC). Kaip praneša Lietuvių 
Informacijos Centras,

susižinojęs telefoniniais ryšiais 
su Vilniumi, gegužės 22, sekma
dienį, Vilniaus Gedimino ai-(nukelta į 2 psl.)

Romos lietuvių kolegijos ūkyje, kai ten lankėsi Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdytojai. 
Sėdi iš k. kun. A. Gutauskas, vysk. Michelevičius, vysk. A. Vaičius, arkivysk. L. 
Povilonis, vysk. V. Sladkevičius, vysk. J Preikšas, kun. K. Dulksnys; stovi: arkivysk. 
Ch. Salatka, prel. A. Bačkis, vysk. A. Deksnys, kun. Bitvinskas, kun. P. Vaicekonis, 
arkivysk. P. Marcinkus. ___________________

kštėje demonstravo daugiau 
negu 1000 asmenų, o ne 300 kaip 
praneša Tass žinių agentūra.

Dalyviai dainavo patriotines 
dainas ir šaukė “Laisvės, 
laisvės, laisvės!” Kalbėtojai rei
kalavo, kad būtų atidengti tikri 
išvežtųjų skaičiai. Kalbėtojai 
buvo trukdomi, kai milicija per 
garsiakalbius transliavo garsiai 
amerikietiškus šlagerius.

Dalis milicininkų elgėsi pado
riai, bet baltarusiai (ar iš kur ki
tur) elgėsi nemandagiai.

Kitas minėjimas vyko Šiau
liuose. Apie 500 žmonių iš 
bažnyčios nuėjo į sukilėlių kal
nelį, kur jų netrukdė. Ten baž
nyčioj buvo minimos deporta
cijos. Tačiau Vilniuje, Šv. Mika
lojaus bažnyčioje, nors 10 vai. 
mišiose buvo giedamas himnas, 
bet nė vienas iš kunigų apie de
portacijas neužsiminė.

“SSRS PORTRETAS” TELEVIZIJOJE - 
DISINFORMACIJOS FESTIVALIS

Maskva daugelį metų 
nesėkmingai stengiasi pakišti 
savo propagandą Amerikos kino- 
ir televizijos ekranams. Kovo 
mėnesį tą sovietine imperijai pa
slaugą suteikė multimilionie- 
riaus Tumerio televizijos “impe
rija” WTBS-TV, parodžiusi seri
jinį “Sovietų Sąjungos portretą”. 
Amerikiečiai sužinojo, kad SSRS 
yra nepaprastai graži ir dinamiš
ka valstybė, kurioje įvairias "ra
ses” jungia “bendra svajonė”. 
Gulaginės santvarkos nusikalti
mai programoje virto “visuome
nine konstrukcija” ir nepaprastai 
sėkminga “modernizacija”.

Nemaža laiko programoje 
buvo skirta ir Pabaltijo val
stybėms. Paminėta, kad pabal- 
tiečiai turi savitą kultūrą ir yra 
atkaklūs- Jaunas lietuvis pa
reiškė: “Mus nelengva asimi
liuoti”. Asimiliacijos šaltinis taip 
ir liko nepaminėtas. Neištarta nė 
žodžio apie Hitlerio-Stalino pak
tą, Maskvos agresiją, masinius

išvežimus, rusinimą, religijos 
persekiojimą, ar pasipriešinimą. 
“Reprezentaciniu” lietuvių pro
gramos sudarytojai parinko bu
vusį Tiesos redaktorių, Pravdos 
korespondentą, bespalvį apa- 
račiką Šniuką. Pabaltijo tautų 
istorijai tebuvo paskirta pora sa
kinių. Pranešėjas “panaikino” 
istorinę Lietuvos valstybę, pa
skelbdamas, kad Pabaltijo šalys 
tebuvusios nepriklausomos 20 
metų — “vienintelį sykį jų isto
rijoje”. Pabaltijo sostinėse groja 
(liberalų valdovų aprobuojami) 
roko orkestrai, linksminasi žva
lus jaunimas, kuria menininkai, 
veikia išradingi “perestroikiniai” 
biznieriai... Panašiose pasakų 
šalyse gyvena ir nerusų tautos, 
su programos autorių, kaip apen
dicitais, išpjautomis jų istorijo
mis.

Šiame “Sovietų Sąjungos Por
trete” buvo visiškai ignoruojama 
ir pastaraisiais metais į oficialią

sovietinę spaudą prasiskverbusi 
informacija apie masinius nusi
kaltimus, ekonominę krizę, ko
rupciją, ir tautybių problemas. 
Nerasta reikalo pasikalbėti nė su 
vienu rėžimo kritiku.

Washington Times kovo 18 d. 
pranešė, kad Turner’is nepasi
tenkins Šiuo disinformacijos fe
stivaliu. Tumer Educational 
Services (TĘS), TBNS šaka, 
skelbia ambicingus planus pasi
pelnyti iš televizinio “portreto”. 
Drauge su Encyclopedia Britan- 
nica Educational Co. bus pa
ruoštos keturios programos gim
nazijoms ir bibliotekoms: septy
nių kasečių SSRS-os “video en
ciklopedija” su pamokų planais 
ir indeksu; kasetės pradžios mo
kykloms; skaidrių serijos, ir “vi
deo pakTetaS biznieriams, besi
rengiantiems aplankyti Sovietų 
Sąjungą ir joje padirbėti. Michi- 
gano universiteto specialistas 
padės TĘS sudaryti televizinį

Vengrijos Budapešte buvo 
viešai suorganizuota nuo vyriau
sybės nepriklausanti darbo unija 
— Darbininkų demokratinė uni
ja, kuriai vadovauja Vengrijos 
Mokslų Akademijos socialogijos 
instituto specialinės politikos di
rektorė Julia S žalai.

kursą universitetams — su video 
juostomis, vadovėliais ir prie TV 
serijos pritaikytais tekstais. Tur- 
ner’io medžiaga susidomėjo ir 
leidyklos: Raintree Publishers, 
Holt, Reinhart, Winston, ir 
VVeidenfeld & Nicholson išleis 
knygų serijas.

“Sovietų Sąjungos Portretą” 
aštriai sukritikavo JAV spauda. 
Neto York Times recenzentas 
John Corry pareiškė, kad šioje 
programoje “istorija prasmenga 
į atminties skylę”. Pats laikas, 
kad pabaltiečių organizacijos ir 
pavieniai asmenys imtųsi akcvi- 
jos prieš tokią televizinę “porno
grafiją”. Moksleiviai, studentai 
ir jų tėvai turėtų bematant rea
guoti į šios disinformacijos pasi- 
rodvma mokslavietėse.

(Elta)



Prel. Petras Butkus paminėto 
savo kunigystės 50 metų sukaktį

Balandžio 17 Sydnėjaus lietu
viai Australijoje su didelėm iš
kilmėm paminėjo prelato Petro 
Butkaus kunigystės 50 metų su
kaktį. Buvo iškilmingos pamal
dos ir banketas su daugybe svei
kinimų. Sveikino įvairios organi
zacijos ir pavieniai asmenys, nes 
jis yra plačios veiklos žmogus, 
visiems bičiuliškas, draugiškas. 
Jis yra Australijos lietuvių kuni
gų sielovados direktorius, po
piežiaus Jono Pauliaus II pakel
tas į prelatus, Didžiosios Britani
jos karalienės Elžbietos II dek
retu Naujųjų 1982 metų proga 
apdovanotas Britų imperijos or-

dinų — Member in the Civil di- 
vision of the Most Excellent Or- 
der of the Britįsh Empire. Apdo
vanojimo dokumente pažymėta, 
kad ordinas jam suteikiamas už 
tarnybų religijai, Lietuvių Ben
druomenei ir jaunimui. Tai pir
mas Australijos lietuvis, gavęs tų 
ordinų.

Prel. Petras Butkus, 
Sydnėjaus lietuvių misijos 
kapelionas, gegužės 16 šve
ntė savo kunigystės 50 
metų sukaktį.

Žemaitijos sūnus

* Prel. P. Butkus gimė 1914 
sausio 9 Lekavo kaime, Nema
kščių parapijoje, Raseinių apsk
rityje. 1933 baigė Raseinių gim
nazijų ir įstojo į Telšių kunigų 
seminarijų. Jų baigė 1938 metais, 
ir vysk. Justinas Staugaitis. Jį ba-

landžio 16 įšventino į kunigus. 
Jo primicijos buvo Nemakščių 
parapijos bažnyčioje.

Jaunas kunigas pradėjo dirbti 
mokyklose. Kapelionavo Tau
ragės mokytojų seminarijoje, 
buvo dragūnų pulko kapelionu 
paskui kapelionavo Telšių amatų 
mokykloje, mokytojų seminari
joje. Karo metu už lietuviškų 
veiklų vokiečių buvo suimtas ir 
patalpintas Soldau koncentraci
jos stovykloje. Laimingai su
laukęs karo pabaigos, Tiubinge
ne studijavo filosofijų ir lituani
stikų, kartu buvo ir kapelionu 
Tiubingeno — Pfulingeno lietu
vių gimnazijoje ir Reutlingeno 
lietuvių kolonijoje.

į Australiją atvyko 1949 me
tais. Atvyko kaip darbininkas. 
Sutvarkęs savo reikalus, buvo 
paskirtas Bathurso pereinamos 
stovyklos ir Cowros 
stovyklos kapelionu, nuo 1950 
metų pakeltas ir paskirtas 
Sydnėjaus lietuvių kapelionu. 
Tose pareigose jis ir dabar 
tebėra.

Jis yra poetas, parašęs gražių 
eilėraščių, kuriems pats sukūrė 
ir melodijas, turi gražų balsų, 
skambina gitara ir mėgsta dai
nuoti, skleisti savo ir kitų sukur
tas dainas. Svetingas ir draugiš
kas, paslaugus visiems. 1970 iš
leido kelionių aprašymų knygų 
“Tautų šventovėse”. Lankėsi ir 
Amerikoje bent porų kartų, 
svečiavosi ir Darbininko redak
cijoje.

Ilgiausių metų sukaktuvinin
kui!

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, E**t 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Mamų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpos*: 
86 - 01 114th St, Rlchmond Hlll, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALiNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jemaica Avė. (prie Fore»t 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. SutelKla garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telx*lra, Jr. laidotuvių direktorius, Nem
irk 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 Bęach, Fla., 
33706. 813 360 * 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 

i - 9393.

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

PAS FLORIDOS LIETUVIUS

Savaitės 
Įvykiai 
• iinner

Pasaulio žydų kongreso prezi
dentas Edgar Bronfman pa
reiškė, kad kongresas yra per- 
davęs Sov. S-gai 50,000 nacių 
karo nusikaltimais įtariamų 
asmenų pavardžių.

Kuba paskutiniu metu Ango
loj laikomų karių skaičių padidi
no iš 37,000 . iki 42,500 ir leido 
jiems įsirengti savo bazes arčiau 
prie sienos su Pietvakarių Afri
ka.

Jugoslavija, siekdama page
rinti ūkinę būklę, kartu su Tarp
tautiniu monetariniu fondu 
priėmė.griežtus atlyginimų apri
bojimų nuostatus, kurie sukels 
gyventojų didelį nepasitenkini
mų.

Alžiras ir Marokas, siekdami 
įgyvendinti arabų vienybę, su
tarė atnaujinti diplomatinius 
santykius, kurie buvo nutraukti 
prieš 12 metų dėl buv. Ispanijos 
Saharos priklausom ybės.

Sov. S-gai atleidus emigraci
jos varžtus, laukiama, kad iš jos 
per šiuos metus emigruos 20,000 
vokiečių, 14,000 armėnų ir 
10,000 žydų.

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
1980 m. sudarė 400 mil. markių 
fondų atlyginti tiem iš Rytų Eu
ropos nukentėjusiems žydam, 
kurie iki 1965 m. nespėjo savo 
ieškinių patiekti.

JAV muito pareigūnai arešta
vo Hondūro ambasadorių Pana
mai Rigobartb Regadado su 26 
sv. kokaino. Hondūras tuoj pat 
atšaukė jo turėtas diplomatines 
teises.*

Sov. S-gos branduolinių ra- 
ketų motorų ir kuro fabrike Pa- 
vlograd mieste įvyko sprogimas, 
kuris bent 6 mėn., sulėtins SS- 
24 raketų gamybų.

Izraelis numato atidaryti dėl 
arabų keliamų neramumų prieš 
4 mėn. uždarytas 1199 arabų 
mokyklas.

Du kiniečiai pagrobė vietinio 
susisiekimo keleivinį lėktuvų ir 
nuskraidino jį į Taivanų, kur gro
bikam buvo suteikta politinė glo
ba, o lėktuvas su keleiviais 
grųžintas į Kinijų.

JUNO BEACH, FLA.
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės valdybų sudaro: pirminin
kas Algis Augūnas, vicepirmi
ninkas Algirdas Petrulis, iždi
ninkas Marius Sodonis, sekre
torė Roma Mildažienė ir narės 
specialiems reikalams Liudmila 
Stulpinienė. Taip pat į valdybų 
įeina kapinių sekcijos vedėjas Jo
nas Jakubauskas.

Motinos dienos minėjimų su
rengė Lietuvos Dukterų skyrius 
gegužės 1. Prieš pamaldas sky
riaus atstovės moterims prisegė 
gėlių korsažų. Mišias už motinas 
aukojo svečias iš Toronto, 
prel.P.Gaida, Tėviškės Žiburių 
redaktorius, tuo metu atosto
gavęs pas kun. V. Piktumų. 
Drauge su svečiu mišias konce
lebravo ir kun. V. Pikturna, taip 
pat pasakė ir gražų pamokslų, 
Giedojo Dainos choras, vado
vaujamas L Manomaitienės.

Po . mišių minėjimas buvo 
tęsiamas metodistų salėje. Pro
ginę paskaitų skaitė Aldona 
Biliūnienė, o eilėraščius dekla-

Jucėnienė, vyrų kvartete A. 
Jucėnas, M. Sodonis, V. Staknys 
ir V. Salčiūnas.

Kun. V. Pikturna gegužės 15 
atlaikė paskutines šio sezono lie
tuviškas pamaldas ir po to išvyko 
į Brooklynų, kur jis patarnaus 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je.

mavo Paulina Banienė, du due
tus padainavo O. Salčiūnienė ir 
B. Jucėnienė, o vyrų kvartetas 
atliko dvi dainas-. Dainininkus 
paruošė ir jiems akomponavo I. 
Manomaitienė. Vidas, Aldis ir 
Gitas Jameikiai programų baigė 
deklamuodami eilėraščius, o Gi
das dar paskambino pianu du 
kūrinius. Minėjiomas baigtas 
Lietuva brangi. Po to buvo ka
vutė.

Baisiojo birželio minėjimas _
bus birželio 19. Mišios Sv. Pau- poziume dalyvavo LB Krašto 
liaus nuo Kryžiaus bažnyčioje valdybos pirmininkas Vytautas 
bus 10:45 vSjas aukos kun. Ale- Volertas, Vliko pirmininkas dr. 
xis Paul. Visi kviečiami dalyvauti Kazys Bobelis, vadovavo inž. Jo- 
šiose pamaldose, nes kun. V. nas Jurkūnas.
Piktumai išvykus į New Yorkų, 
lietuviškos mišios bus tik rudenį.

Dainos choras, vadovaujamas 
I. Manomaitienės, užbaigė sezo
nų. Darbų pradės tik rudenį, kai dovaujamas A, Skridulio. Bąn- 
vėl iš įvairių kraštų susirinks čia ..ketas buvo gegužės 21 vakare, 
gyvenų žmonės. Rudenį bus pa- " ‘ 
minėtas jų veiklos penkmetis.
Savo chore ji sudarė ir du viene
tus — duetų ir kvartetų. Duete 
dainuoja O. Salčiūnienė ir B.

DAYTONA BEACH
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos seimas vyko gegužės 
20-22 Treasure Island viešbuty
je. Seime kalbėjo Vytautas Skuo
dis ir Algirdas Budreckis. Sim-

Iškilmingos pamaldos buvo 
gegužės 22. Mišias su kitais ku
nigais koncelebravo vysk. A. 
Deksnys. Giedojo Sietynas, va-

• Programoje dalyvavo rašytoją’ir 
aktorė Birutė Pukelevičiūtė, so
listė J. Čekanauskienė ir muz. 
A. Skridulis.

L. Ž. K.

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 vsl.) jono, miesto Liaudies deputatų 
tarybos leidimo.
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; VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Tel*L821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial pietūs. Pirmos 

rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. . ... -----

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

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

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad.
6 - 7 vai. vak. Iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Synllt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.
LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto.fš WCAV-FM bbnga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton,MA 02402. TeL 
617-586-7209.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratų de~. 

damas šis lapelis. Prašome iškirpti, užplildyti ir jjasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooldyn, 
N.Y. 11207.
Prašau*pratęsti prenumeratą 1988 metam.

Vardas Ir pavardė ....

mojo komiteto ir rajono prokuro
ro buvo įspėtas, kad kviestis į 
religines šventes dvasininkus iš 
kitų parapijų ir leisti jiems atli
kinėti kulto apeigas galima tik 
turint vietos valdžios leidimų

Kunigas vėl kartoja 
tuos pačius pažeidimus
Z. Navickas į perspėjimus ne

reagavo, todėl buvo patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn.

Pastaruoju metu Z. Navickas 
vėl kartojo tuos pačius pažeidi
mus. Į atlaidus kulto apeigoms 
atlikti pasikvietė Kuktiškių, La
banoro ir Tauragnų kunigus. O 
juk pagal įstatymus kiekvienas 
dvasininkas turi teisę laikyti pa
maldas tik jam paskirtoje parapi
joje. (...) Nuolat pažeidinėja šių 
tvarkų Tauragnų bažnyčios kle
bonas Bronius Šlapelis,. Užpalių 
— Juozas Šumskis (...)

Kunigas lankosi butuose
Tik atvykęs į rajoną Kirdeikių 

klebonas Jonas Zubrus pradėjo 
lankytis Kirdeikių tarybinio ūkio 
darbininkų šeimose, patarinėti 
dirbančiųjų vaikams kaip pasi
rinkti specialybę. Kuo susijusi 
tokia kulto tarno veikla su tiki
nčiųjų poreikių tenkinimu?

Visų darbų, susijusį su vaikų 
auklėjimu ir švietimu, profesijos 
pasirinkimu, atlieka atitinkami 
organai, todėl kunigo kišimasis 
ne į savo reikalus negali būti pa
teisinamas. Vis dar nesilaikoma 
ir “Religinių susivienijimų nuo
statų” 50 straipsnio reikalavimų. 
Šis straipsnis draudžia atlikinėti 
religines apeigas ir ceremonijas 
lauke ir tikinčiųjų butuose bei 
namuose, neturint specialaus ra-

Baudžia už pamaldas 
namuose

Nusižengdama šiems reikala
vimams, Saldutiškio apylinkės 
Sarekių kaimo gyventoja Apolo
nija Leleivaitė nuo šių metų 
gegužės 1 d. organizavo pamal
das savo namuose.

Kai kurie asmenys per religi
nes šventes prie maldos namų 
arba šventoriuje užsiiminėja 
prekyba. Taip šių metų 
rugpjūčio 17 prie Utenos 
bažnyčios prekiavo mūsų miesto 
gyventoja pensininkė Pakal- 
nienė Elena, Antano, poliklini
koje dirbanti valytoja Vely- 
kienė Elena, Juozo (...) tai yra 
administracinis n usižengimas, 
užtraukiantis baudų piliečiams 
iki 50 rublių su prekių konfiska
vimu arba be konfiskavimo. Abi 
moterys bus atitinkamai nubau
stos”.

Saldutiškio kelbonui kun. Z. 
Navickui valdžios atstovai pa
reiškė, kad jokiu būdu negalima 
kviesti į atlaidus kun. Petro Bal
tuškos, mat jis valdžios priskiria
mas prie kunigų ekstremistų.

Ir tokiu būdu nori 
apiplėšti kunigus

Kuršėnai (Šaulių raj.). 1986 
spalio 15 apie 13 vai. pas 
Kuršėnų dekanų kun. Stanislovų 
Ilinčių prisistatė du vyrai.

Vienas iš jų pasisakė esųs 
“Ąžuolas” ir pareikalavo iš deka
no 20,000 rub. “Lietuvos išlais- 
: vinimo” reikalui. Jis gyrėsi, kad 
esu vyskupai jį įpareigojo su
rinkti tam reikalui lėšas. 
Norėdamas įtikinti, išsitraukęs 
demonstravo “sųrašų” kunigų, 
kurie esu jau davė pinigų ir kiek 
jų davė.

Dekanui atsisakius kalbėti šia 
tema su provokatoriais, vienas iš 
jų ištraukė revolverį grasinti. 
Klebonas ramiai atsakė: “Sauki

me, vis vien aš senas”. Tuomet 
plėšikas įsidėjo ginklų į kišenę ir 
bandė gražumu įtikinti kun. S. 
Hinčių, jog būtina surinkti rei
kiamų sumų pinigų. Žadėjo dar 
kartų ateiti pasikalbėti.
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Už pamaldas nubausti 
rajono kunigai

Piniginėmis baudomis po 
rub. nubausti šie Utenos raj. ku
nigai: Užpalių klebonas kun. 
Juozas Šumskis, Sudeikių klebo
nas kun. Povilas Juozėnas, Pa
kalnių parapijos klebonas kun. 
Petras Baniulis, Tauragnų kle
bonas kun. Bronius Šlapelis, Sal
dutiškio kelbonas kun. Zenonas 
Navickas, Kirdeikių klebonas 
kun. Jonas Zubrus, be to, jį 
įspėjo ir RRT įgaliotinis Petras 
Anilionis.

Provokatorių apsilankymo 
dienų viršuje gyvenantis vikaras 
Edmundas Atkočiūnas buvo išk
viestas į Šiaulių rajono valdžios 
įstaigas. Kai jis sugrįžo, rado 
“svečius” tebesikalbančius su 
klebonu. Buvo galima nujausti, 
kad vyksta kažkas negero, bet iš
sikviesti klebonų “svečiai” nelei
do, žadėdami greitai pokalbį • 
baigti. Gųsdinimais ir įtikinėji
mai truko maždaug dvi valandas.

Provokatoriai iš Kuršėnų nu- , 
vyko į Gruzdžius pas kun. Juozų 
Čepėnų ir jam pateikė panašius 
reikalavimus, bet atėję intere
santai padėjo klebonui išsiva
duoti nuo nepageidaujamų 
svečių.

(Bus daugiau)

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kalendorių $.....
Spauoai paremti $.....
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PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
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Tik neskolinkite nuotraukų w redakcijos
Žmonės mano, kad redakcijos 

turi galybes nuotraukų iš šių die
nų, iš praeities ir net iš senovės 
laikų. Kai ima kokį reikalų ruošti, 
tuoj ir skambina, ir rašo redakci
jai: būtinai suraskite ir paskolin
kite tokią ir tokią nuotrauką. 
Dažniausiai tai koks nors 
veikėjas arba koks nors įvykis. Ir 
dar parašo, ir dar paskambina, 
kaip, ar suradot?

Taip redakcijos nariai yra pri
versti mesti tiesioginį skubų dar
bą ir ieškoti anam nuotraukų. O 
jas surasti nėra taip lengva. Bet 
jei laimingu būdu jas surandi ir 
pasiunti, prašydamas grąžinti, 
gavėjas pamiršta pažadą ir jų ne
grąžina. viskas nuskęsta nežinio
je. Tik laikraščių redakcijos šiuo 
atveju yra jautrios. Jos paprastai 
pasiskolina ir tvarkingai grąžina.

Visokie autoriai, veikalų 
rengėjai mano, kad redakcija 
turi įvairių nuotraukų ir kad jas 
lengva surasti. Taip turėtų būti, 
taip gal yra amerikietiškuose 
laikraščiuose, kur redakcijose 
dirba didelis personalas ir tam 
reikalui — fotografijų archyvui 
tvarkyti yra samdomi bent keli 
žmonės. Lietuvių laikraščių re
dakcijos juk dirba iki minimumo 
sumažintu personalu. Ir tas per
sonalas dar mažėja* T#i„ir prie 
geriausių- norų redakcijos nariai 
neturi laiko nuotraukom vienaip 
ar kitaip tvarkyti. Dažnai būna 
tiek darbo, kad tokias nuotrau
kas gali sumesti į kokią dėžę. Jų 
nebegali surūšiuoti, nes griūte 
griūva nauji redakciniai darbai.

Administracija, taupydama 
lėšas, kurių ir taip stinga laik- 

. raščio būtiniausiems reikalams, 
tokio žmogaus nesamdys. Tai yra 
nuogas mūsų skurdaus gyveni
mo faktas. Visi, kurie mano, kad 
lengva redakciją pasišaukti ir 
gauti nuotrauką, tegu tai užmi
ršta. Prašom nesikreipti į redak
ciją, nes tai yra tikrai sunkus ir 

didelis darbas. Bet esame bent 
keliems plaskolinę brangias, gal 
net vieninteles nuotraukas, o jų 
niekas negrąžino. Prašome jas 
grąžinti.

Autoriams leidėjams reikia 
nuotraukų. Paprastai jie turi pa
tys susirinkti, susimedžioti. 
Jiem atrodo, kad parašys laišką į 
redakciją ir tuoj klausimas iš
sispręs — atsiras kokia 15 nuo
traukų. Taip tikrai nebus, nes re
dakcija neturi tiek daug šaltinių, 
tokių kartotekų, tiek daug aplan
kų su nuotraukomis, ir ji negali 
patarnauti.

Chicagoje veikia Lietuvių 
Foto Archyvas. Ar jis tik 
sandėliuoja ir žmonėms nepatar
nauja!

Nuotraukų reikia žurnalistam, 
įvairiem autoriam. Tad reikėtų 
organizuoti tokią instituciją, kur 
būtų galimą nuotraukas sutelkti. 
Čia išklyla lėšų klausimas. Bet 
Lietuvių fondas tai galėtų įveik
ti. Gal galėtų suorganizuoti tolų 
foto archyvą Lietuvių Informaci
jos Centras, kuris pasižymi dide
le veikla?!

Amerikiečiai turi tokias įstai
gas. Jos nuolat renka nuotrrau- 
kas, jas kartotekuoja, turi sąlygas 
tuoj padauginti. Žinia, jos nėra 
pigios. Kai Stepas Zobarskas lei
do anglišką knygą apie Simą Ku
dirką, nuotrauką pirko New Yor- 
ke vienoje tokioje įstaigoje ir už 
ją sumokėjo 80 dol. Lietuviai 
tiek negalėtų mokėti, bet gal pa
dengtų faktines išlaidas.

Tai rašome todėl, nes Darbi
ninko redakciją bent porą sa
vaičių iš eilės buvo užpuolę to
kie, kurie ieškojo nuotrau kų pa
siskolinti? nes jų taip reikia. Ir 
kiek tas pareikalavo laiko, kiek 
nervų, ir kiek mažai surasta! 
Todėl ir prašome: nesikreipkite 
į redakcijas, prašydami nuo
traukų!

Vyriausioji Rinkimų Komisija, 
patikrinusi atsiųstus jai iš apy
gardų rinkiminių komisijų pro
tokolus, suvestines ir kitus raš
tus apie JAV Lietuvių Bendruo
menės XII-sios Tarybos narių ir 
PLB VH-jo Seimo atstovų rinki
mus, prasilenkimų su Rinkimų 
Taisyklėmis nerado, tada remda
masi tų Taisyklių 58 str. laiko 
rinkimus įsiteisėjus ir skelbia ga
lutinus rinkimų duomenis.

Rinkimuose dalyvavo 6546 
balsuotojai, o atskirose apygar
dose balsuotojų buvo žemiau nu
rodyti skaičiai, kurie išrinko 
šiuos tarybos narius ir seimo at
stovus bei kandidatus (išrinktasis 
Tarybos narys žymimas T. n., o 
Seimo atstovas S.a. raidėmis).

Bostono apygardoje balsavo 
496, išrinkta 5 T. n. 4 S. a.: Če
pas Gintaras T. n. ir S. a., Meilus 
Eduardas T. h. ir S. a., 
Mickūnas Česlovas T. n. ir S. a., 
Petrutis Alfonsas T. n., Žiaugra 
Marius T. n. ir-S. a. Kandidatas 
į PLB seimą Petrutis Alfonsas.

Connecticut apygardoje bal
savo 471, išrinkta 4 T. n. ir 4 S. 
a.: Balsys Linas T. n. ir S. a., 
DresliūtėZinaT. n. ir S. a., Dzi- 
kas Alfonsas T. n. ir S. a., Nasvy- 
tis Jaunutis T. n. ir S. a. Kandi
datas į tarybą ir seimą Masaitis 
Česlovas.

Floridos apygardoje balsavo 
579, išrinkta 4 T. n.ir 4 S. a.: 
Armalis Adolfas T.n. ir S. A., 
Krasauskas Mečys T. n. ir S. a., 
Urbšaitis Kazimieras T. n. ir S. 
a., Zuindė Pranas T. n. ir S. a.

San Sebastiano bazilika su įėjimu į San Sabastiano katakombas, kur ITT amžiuje buvo 
paslėpti nuo persekiojimo apaštalų palaikai. Nuotr. kun. prof. A. Rubšio

TURIME NAUJĄ JAV LB TARYBĄ!
JAV Lietuvių Bendruomenės 1988 m. balandžio mėn. 9-17 
dienomis įvykusių rinkimų rezultatai

Michigano apygardoje balsa
vo 553, išrinkta 5 T. n. ir 4 S. 
a.: Kamantienė Gražina T. n., 
Kriaučiūnas, Romualdas T. n. ir 
S. a., Petrulis Vytas T. n. ir S. 
a., Rugienius Algis T- n. ir S. a., 
Urbonas Jonas T. n. ir S. a. Kan- 
didataūį taryba Udrienė Janina, 
į PLB seimą Kamantienė 
Gražina.

New York apygardoje balsavo 
643, išrinkta 6 T. n. ir 5 S. a.: 
Gudaitytė Jolita T. n. ir S. a., 
Kezys Romas T. n. ir S.a., Milu- 
kienė Lilė T. n. ir S. a., Šilbajo
ris Algirdas T. n. ir S. a., Vakse- 
lis Aleksandras T. n., Zilionytė- 
Dudėnienė Eglė T.n. ir S. a. 
Kandidatai: į tarybą Simonaitytė 
Gina,į seimą Vakselis Aleksan
dras.

Ohio apygrdoje balsavo 391, 
išrinkta 4 T.n. ir 3 S.a.: Stankus 
Viktoras T. n.i S. a., Bieliauskas 
Vytautas T.n., Bublys Romual
das T. n. ir S. a., Lenkauskienė 
Milda T. n. ir S. a. Kandidatai: 
į tarybą Ardys Juozas, į seimą 
Bieliauskas Vytautas.

Pietryčių apygardoje balsavo 
535, išrinkta 5 t. n. ir 4 S. a.:Ba- 
nionytė-Conner Asta T. n. ir S. 
a., Danta Algis T. n. ir S.a., 
Gečienė Teresė T. n. ir S. a., 
Skučas Donatas T. n., Volertas 
Virgus T. n. ir S. a. Kandidatai: 

į tarybą Gaila Juozas, į seimą — 
Skučas Donatas.

Vakarų apygardoje balsavo 
534, išrinkta 5 T. n. ir 4 S. a.: 
Brinkis Zigmas T. n. ir S. a., 
Kuolas Almis T. n., Navickienė 
Danguolė T. n. ir S.a., Nelsonas 
Romas T. n. ir S. a., Raulinaitis 
Algis T. n. ir S. a. Kandidatai: į 
tarybą Palubinskas Feliksas, į 
PLB seimą Kuolas Almis.

Vidurio Vakarų apygarda 
buvo suskirstytaį 7 balsavimo 
rajonus. I-IV ir VII rajonuose 
balsavo 1656, išrinko 15 T. n. ir 
13 S. a:Drunga Mykolas T. n. ir
S. a., Eidukaitė Gailė T. n. ir S. 
a., Jasaitienė Birutė T.n. ir S. 
a., Juškienė Rūta T. n. ir S. a., 
Kaunas Ferdinandas T. n. ir S. 
a., Kisielius Petras T. n. ir S.a., 
Kojelytė Daina T. n. ir S. a., Lau
kaitis Kazys t. n., Miliauskaitė 
Rasa. T.n. ir S. a., Norušis Linas
T. n., Polikaitis Juozas T. n. ir 
S. a., Račkauskas Jonas T.n. ir 
S. a., Razma Antanas T. n. ir S. 
a., Spurgytė Asta T. n. ir S. a., 
Valentinaitė Danguolė T.n. ir S. 
a. Kandidatai: į tarybą Dulienė 
Salomėja, į seimą Laukaitis Ka
zys. V-tame rinkimų rajone bal
savo 158,išrinko 2 T.n. ir 1 S. 
a.: Kašubaitė-Biner Rima t.n., 
Milišauskas Antanas T. n. ir S.a. 
Kandidatė į PLB seimą Kašu- 
baitė-Binder Rima. Vl-tame rin

kimų rajone balsavo 162, išrinko 
2 T.n. 1 S.a.: Ambrozaitis Kazys 
T. n., Vilutienė Birutė T. n. ir 
S.a. Kandidatai: j Tarybą Vazne- 
lis Jonas, į seimą Ambrozaitis 
Kazys. Vidurio Vakarų apygar- 
doje visuose rajonuose balsavo 
1976.

New Jersey apygardoje balsa
vo 368, išrinkta 3 T. n. ir 3 Š. 
a.: Bitėnas Arūnas t.n. ir S.a., 
Bitėnas Rimantas T. n. ir S. a., 
Didžbalienė Danguolė T.n. ir S. 
a. Kandidatas į tarybą ir į seimą 
Bražinskas Algirdas.

Vyr. Rinkimų Komisija, baig
dama savo darbą, nuoširdžiai 
dėkoja tai lietuvių spaudai, kuri 
populiarino šiuos rinkimus bei jų 
reikšmę ir visiems balsuotojams, 
atlikusiems tautinę pareigą.

Vyriausia Rinkimų Komisija

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Janina Gerdvilienė, gabi ir iš
mani Lietuvių Fondo atstovė, 
per paskutinius dešimt mėnesių 
iš Floridos lietuvių surinko 
13,000 dolerių ir juos skubiai pa
siuntė Lietuvių Fondo centrui, 
kad kuo greičiau būtų užbaigtas 
ketvirtas milijonas.

Apsukrioji Janina Gerdvilienė 
gegužės 4 sukvietė St. Peter
sburg apylinkės stambesnius au
kotojus, aukojusius po tūkstantį 
ar daugiau į gražų Veteranų par
ką ir pavaišino cepelinais, kavute 
ir pyragais, kartu pasidalino 
mintimis, patarimais ir ateities 
planais. Janina Gerdvilienė tiki
si, kad penktas milijonas Lietu
vių fondui pavyks surinkti daug 
greičiau negu ketvirtasis. Linkiu ’ 
jai ištvermės ir nenuilstamos ‘ 
meilės šiame lietuviškame vi
suomeniniame darbe.

Antanas Gudonis

— Chicago, III., Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus 22 gim
tadienio šventė bus švenčiama 
birželio 18.

— Petras Maželis režisuoja 
Putino dramą " Valdovas”, kurį 
stato Los Angeles lietuvių dra
mos sambūris birželio 25 Toron
te. Sambūriui vadovauja Vincas 
Dovydaitis.

Iš kelionės tik asilas 
negrjžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS
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Dar vienas padavimas mane 
grąžina prie apaštalo Pauliaus. 
Pasakojama, kad Petras ir Pau
lius — abu Apaštalai kankiniai 
susitiko pakeliui į mirties vietą.

Atrodo, kad šiuo pasakojimu 
norėta pareikšti, kad tvora tarp 
krikščionių iš judaizmo ir kri
kščionių iš pagonijos buvo nu
griauta. Popiežius Linas, Petro 
įpėdinis, sujungė abi Romos kri
kščionių bendruomenes į neišar
domą Bendriją.

Eukalipto medžiai saugo abu 
keliuko į Tre Fontne šonus. Jie 
vešliai mėgaujasi ir visame sode, 
Būdydami, kad čia kadaise būta 
pelkių. XIX a. Tre Fontane lan
kytojai rašo, kad Aquae Silviae 
buvo pasibaisėtinos klampynės 
su aibe uodų, kurių įgėlimas 
nešė maliariją, tuštutėlės vasa
ros metu, išskyrus keletą išblyš
kusių ir suglebusių vienuolių.

Uodai taip pradėjo daugintis, 
kad popiežius Pijus IX 1865 m. 

atidavė Tre Fontane vietovę tra- 
pistams, — nagingiems ir darbš
tiems vienuoliams. Perėmę Tre 
Fontane, kalinių rankų padeda
mi, jie pelkes permainė į 
nūdienį įpjaus kampelį. Pelkės 
buvo nusausintos, apsodintos 
eukaliptais — medžiais, kurių 
nepakenčia maliariją nešantys 
uodai, o takai išpuošti oleandrų 
krūmais. Nūdien, vos perėjęs 
per vartus, pasijunti esąs botani
kos sode.

Trapistai, nusausindami pel
kes, užtiko daug senovės lieka
nų. Mane labiausiai sudomino 
pinigėliai — monetos iš Nerono 
valdymo laikų rastos tarp bemaž 
suakmenėjusių konkoriežių ne
toli trijų šaltinių. Monetos ir 
suakmenėję konkoriežiai pri
minė istorikams graikišką apok- 
ritinę knygą apie apaštalų Dar
bus, kuri užsimena, kad apašta
las Paulius buvo nubaustas gal
vos nukirtimu po pušimi.

Iš Tre Fontane mane palydi 
stiprus eukaliptų kvapas. Prie 
vartų stabteliu, nes trapistų 
krautuvėlė kviečia nepraleisti 
progos susipažinti su jų liąuore 
eucaliptico. Lentynos krau
tuvėlėje lūžta nuo butelių — 
mažų ir didelių — su geltonu 
gėrimu^ eukalipto ankščių. Be 
gėrimo krautuvėlėje yra ir trapi
stų šokolado bei atminų iš vietos, 
kurioje apaštalas Paulius buvo 
nukankintas. Trapistų padirbti 
rožiniai iš eukaliptų sėklų vargu 
ar tilptų kišenėje, — viena 
“Sveika Marija” yra riešuto 
dydžio, o ką bekalbėti apie 
“Tėve mūsų!”

Krikščionys keliauja 
| Romą

Jėruzalė ir Atėnai yra įtaigios 
vietos Vakarų kultūrai. Roma yra 
įtaigi krikščionims — katali
kams. Mat Romoje galima nulip
ti laiptais metrų metrus ir atsi
stoti ant gatvės grindinio ar 
namo aslos, kur apaštalai — Pe
tras ir Paulius — vaikščiojo, kur 
aidėjo jų žodžiai apie Kristų.

Roma yra vienintelė iš kri
kščionijos patriarchatų išsaugo
jusi nenutrūkstamą ryšį su Apaš
talų amžiumi. Jau net V a., dar 
prieš musulmonams užkariau
jant Siriją, ir Rytų krikščionys 
žiūrėjo į Romą dėl šio ryšio su 
pagarba. Teodoretas, Cyro 

(Cyrrhus) vyskupas Sirijoje, rašė 
Romos popiežiui šv. Leonui:

“Tavo miestas turi Petro ir 
Pauliaus, mūsų visų tėvų, mūsų 
tikėjimo mokytojų kūnus. Jų ka
pai šildo tikinčiųjų širdis. Šie du 
palaimintieji, Dievo įkvėpti, pa
tekėjo Rytuose ir savo spindu
liais pasiekė visus kraštus. 
Tačiau jiedu atrado saulėtekį. 
Vakaruose, — iš Vakarų jiedu 
šviečia visam pasauliui. Jiedu 
yra tai, kas- duoda Tavo sostui 
sunieku nepalyginamą orumą ir 
yra brangiausias Tavo turtas.”

Romos šventovės, lankytos 
nuo senų senovės, yra lankomos 
ir šiandien. Tai stebina.

Kelionė į tikėjimui reikšmin
gas vietas turi savo ištaką tuose, 
kurie pažinojo Jėzų Kristų ir jo 
apaštalus. Betliejus, Nazaretas, 
Jeruzalė...Šv. Žemėje. Kelionė 
į tikėjimui šventas vietas Romoje 
yra lygiankstyva kaip ir kelionė 
į Šv. Žemę. Krikščionys Romos 
imperijoje žinojo, kad Romos 
Bendrija turi Apaštalų palikimą.

Čia buvo vietos iš Apaštalų lai
kų, kurias krikščionys vertino, 
čia buvo katakombos iš I a. šalia 
miesto. Tiesa, čia dar nebuvo ba
zilikų — Šv. Petro, Šv. Pauliaus- 
šalia-mūrų, Šv. Jono Laterane, 
— nebuvo nei Vatikano. Ką tuo
met lankė šventųjų kelionių 
metu krikščionys? Jie lankė — 
matė Apaštalų kapus, katakom
bas, senovines "namų” švento

ves — Šv. Pudencianą, Šv. Kle
mensą, Šv. Priską....

Vatikanas miestas-valstybė
Vatikanas nūdien yra miestas- 

valstybė. Teritorija maža — 44 
ha. Vatikano istorija yra susieta 
su Italijos susijungimo kovomis. 
Vatikane užsidarė popiežius Pi
jus IX 1870 m.

Pats vardas “Vatikanas”, atro
do, turi savo kilmę lotynų kalbos 
žodyje “vates”, kuris reiškia 
“pranašas” ar “žynys”. Mat ant 
Vatikano kalvos senovėje buvo 
etruskų orakulas, kuris apreikš
davo žmonėms ateitį. I kristinia- 
me amžiuje Kaligula pastatė ant 
Vatikano kalvos hipodromą su 
obelisku iš Egipto spina—nuga
rai paženklinti. Neronas, tapęs 
imperatoriumi, pasirinko šį hi
podromą nuožmiam karikščio- 
nių kankinimui. Labai galima, 
kad šiame hipodrome buvo nuk
ryžiuotas žemyn galva apaštalas 
Petras 67 m.

Diakonas Agiulfas (Agiulphus) 
iš Tours, šiuolaikinėje Prancūzi
joje, aplankė apaštalo Petro kapą 
maždaug 600-aisiais metais. Jo 
aprašą užtikau senoje knygoje:

“Šv. Petras yra palaidotas 
šventovėje, kuri nuo senų laikų 
yra vadinama Vatikanu. Kapa
vietė, kuri yra po altoriumi, yra 
atidara labai retai. Tačiau, norint 
joje pasimelsti, vartai tvorelėje 

atveriami. Tada galima užeiti ant 
vietos virš kapavietės. Atidarius 
mažutį langelį, galima įkišti gal
vą ir pareikšti prašymo maldą pa
gal reikalą. Maldos išklausymas 
nenudelsiamas, jeigu tik prašy
mo malda buvo gera.”

Tas pats diakonas Agiulfas 
užsimena apie paprotį nuleisti 
audinius per langelį ir paliesti 
patį kapą. Tą patį pakartoja ir po
piežius Šv. Grigalius Didysis 
laiške Rytų imperijos imperato
riaus žmonai Konstantinai, pa
prašiusiai iš jo apaštalo Pauliaus 
galvos kaip relikvijos:

‘"Man labai nemalonu, kad aš 
nei galiu, nei drįstu daryti tai, 
ko jūs prašote, nes apaštalų Pe
tro ir Pauliaus kūnai sklydi to
kiais įžymiais stebuklais, kad 
nėra įmanoma prie jų ir melstis 
be didelės baimės. Be to, leiski
te, mano maloningoji valdove, 
paaiškinti, kad pas romėnus nėra 
papročio, dalinant šventųjų re
likvijas, drįsti žaloti kurią nors 
kūno dalį, tik audeklas įdedamas 
į dėžutę ir ja paliečiama šventųjų 
kūnas...”

Romos Šventovės tebestovi ir 
nūdien. Jos buvo perduotos 
šiuolaikiniam krikščioniui I a. 
krikščionių per aibę istorijos vin
gių — nuotykius ir nelaimes.

(Bus daugiau}



ROMO KALANTOS MINĖJIMAS 
PHILADELPHIJOJE

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Philadelphijos Klubas ka
smet suruošia gražų Romo Ka- 
lantos minėjimą, kuris šiais me
tais įvyko gegužės 1, sekma
dienį. Minėjimas pradėtas su 
procesija ir mišiomis Šv. Andrie
jaus bažnyčioj. Pavasario gėlių 
puokštėmis papuošti altoriai, 
klubo narių tautiniai drabužiai ir 
klebono kun. Kajetono Sakalau
sko jautrus pamokslas apie jau
nuolio Kalantos nelygią kovą su 
galingu priešu sudarė neeilinio 
sekmadienio mišių nuotaiką. 
Mišių skaitymus atliko tautiniais 
drabužiais pasipuošusi Danutė 
Muraškaitė-Gedeikienė, o aukas 
atnešė klubo valdybos narės Al
bina Čepulienė ir Regina Rau- 
bertaitė ir minėjimo prelegentė, 
viešnia iš Chicagos, Irena Skuo
dienė.

Po mišių, parapijos salėje 
vyko minėjimo antra dalis. Pasi
vaišinus Bronės Karaškienės ir 
jos talkininkių paruoštais skve
rnais pietumis, Philadelphijos 
Lietuvių Moterų Klubo pirmi
ninkė Snieguolė Jurskytė atidarė 
akademinę minėjimo dalį. Per

NAUJAS LIETUVIS FOTOGRAFAS 
NEW YORKO PARODOJE

kartą į mūsų redakciją pa
skambino vyriškis iš Toronto ir 
prisistatė esąs fotografas Algis 
Kemežis. Kalbėjo angliškai, nes 
lietuviškai silpnai temokąs.

Jo paroda New Yorke įvyko šių 
metų balandžio 9 iki 30 Byron 
Ayanoglu galerijoje' kuri yra vi
sai arti prie Aušros Vartų 
bažnyčios. Siųstoji informacinė 
medžiaga redakcijos nepasiekė, 
taip ir negalėjome šio jauno foto
grafo nei aplankyti, nei pasvei
kinti.

Jo parodą aplankė mūsų žino
mas fotografas Vytautas Maželis 
ir pasakė, kad jis yra aukšto lygio 
fotografas. Parodoje buvo išsta
tyta įvairiausių kapinių ir įvai
riausių paminklų vaizdai. Tai jo 
pasaulis, kurį jis nuo jaunystės 
studijuoja ir* kurį dabar fotogra-

Irena Skuodienė kalba 
Romo Kalantos minėjime 
gegužės 1 Philadelphjijoje. 
Nuotr. A. Čepulio

skaičiusi Vytauto Alanto eiles 
Romui Kalantai, ji perdavė 
rengėjų viltį, kad mūsų tautos 
didvyrių prisiminimas paskatins 
mus visus padėti tiems, kurie 
dirba ir aukojasi tėvynės labui, 
toliau supažindino su prelegente 
Irena Skuodiene, kuri kartu su

hegan mieste. Savo karjerą kaip 
fotografas pradėjo Maino valsty- 
joje. Dirbo asistentu pas žymią 
fotografę Bernice Abbott, kuri 
rengė savo darbo retrospekty
vinį leidinį. Tai buvo 1979 - 
. 1980. Ten Algis Kemežis- susi
domėjo kapinių vaizdais.

Po to trejus metus dirbo 
NOW žurnale Toronte kaip šta
bo fotografas. Vienas pats savo' 
parodas yra surengęs įvairiau
siuose Kanados, Amerikos mie
stuose, dalyvavęs grupinėse pa
rodose, daręs dokumentinius 
filmus, vaizdajuostes — video, 
atlikęs įvairių eksperimentų su 
nuotraukomis.

Sveikiname jauną ir daug 
žadantį fotografą, linkime jį la
biau prisiglausti prie lietuvių, 
įsijungti į mūsų meno kūrybą. 
Jo adresas yra Algis Kemežis, 8 
Sackville Place, Toronto, Cana- 
da M4X 1A4- Tel. 416 964-1706. 
(P-j-)

vyru docentu Vytautu Skuodžiu 
ir dukra Daiva pereitą rugsėjo 
mėnesį išvyko iš Lietuvos ir da-
bar gyvena Chicagoje.

Irena Skuodienė asmeniškai 
pergyveno tą tamsiausią ii 
skaudžiausią Lietuvos istorijos 
laikotarpį. 1949 metais baigusi 
gimnaziją, 1954 metais Vilniaus 
universitete įsigijo geologės- 
geotechnikės specialybę. Dirbo 
savo profesijoje įvairiose parei
gose, kol apsistojo Geologijos In
stitute prie geologinės informa
tikos bei geologijos istorijas Lie
tuvoje. Daug teko gyvenime pa
tirti, išgyventi. Po vyro Vytauto 
arešto, susidarė įtampa aplinko
je. Už atsisakymą liudyti KGB 
fabrikuojamoje byloje, buvo nu
teista pataisos darbams darbo
vietėje ir sumažintas atlygini
mas. Atvykusi su šeima Ameri
kon, šiuo metu mokosi anglų kal
bos, kad galėtų gauti tarnybą.

Savo ilgesniame žodyje Irena 
Skuodienė palietė daug dabarti
nio Lietuvos gyvenimo akimirkų 
ir savo pergyvenimų. Perteikė 
savo įspūdžius iš tų dienų, kada 
įvyko Romo Kalantos susidegini
mas ir to išdavoje jaunimo de
monstracijos Kaune. Šio įvykio 
atgarsis pasaulinėje spaudoje ir 
spontaniškas prasiveržimas rei
kalaujantis laisvės Lietuvoje, su
teikė lietuviams padrąsinimą 
išeiti į viešumą, drąsiau kalbėti 
apie tikinčiųjų vargus, kultūrinį 
ir tautinį persekiojimą.

Irena Skuodienė atkreipė 
dėmesį į tai, kad aktivistų lietu
vių veikla yra vadinama po
grindžiu. Iš tikrųjų tai netikslu 
ir paradoksiška, nes tik KGB vei
kia su klasta ir melu paslaptai, o 
lietuviai aktivistai veikia ir kalba 
drąsiai ir tiesiai, ypatingai savo 
tardytojams. Lietuviai stengiasi 
kuo daugiau pasiekti ir iškilti 
savo specialybėse, nes tokiu 
būdu gali daugiau ir efektingiau 
tarnauti savo tautai ir padėti Lie
tuvai visose gyvenimo srityse. 
Ten daro ką tik gali, kas kaip gali 
ir be galo įvertina išeivjos pa
stangas ir veiklą. Irena Skuo
dienė perdavė ne tik savo šei
mos, bet ir visų lietuvių 
nuoširdžią padėką dirbančiai ir 
aukojančiai išeivijai.

Meninę minėjimo dalį atliko 
Baltimorės dainos vienetas “Ai
das”, kuriam vadovauja ir akom-

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Philadelphijos klubo surengtame Romo Kalantos 
minėjime gegužės 1 meninės programos dalyviai — Baltimorės dainos vienetas Aidas 
su klubo pirmininke. Iš k. V. Dūlys, J. Brazauskienė, E. Dulienė, Snieguolė Jurskytė, 
Marija Tallat-Kelpšienė Krasauskienė (vieneto vadovė ir akomponuotoja) ir Ig. 
Kučiauskas. Nuotr. A. Čepulio

ponuoja Marija Tallat-Kelpšienė 
Krasauskienė. “Aido” daininin
kai Jane Brazauskienė, Elene 
Dulienė, Vytas Dūlys ir Igoris 
Kučinskas padainavo A. Bražin
sko “Brangiausia žemė”, prel. P. 
Butkaus “Aras”, Zižiūno “Šlama 
šilko vėjas”, • Gorbulskio 
‘Tėvynės aidai”, liaudies dainą 
“O atsimeni namelį”, F. Stro- 
lios “Partizano mirtis”, M. K. 
Klajūno “Ir pražydo linai” ir J.

RUOŠIANTIS KELIAUTI Į KANADOJE 
VYKSTANČIUS LIETUVIŲ RENGINIUS

Šią vasarą JAV lietuviai gausiai 
ruošiasi dalyvauti Kanadoje 
įvyksiančiuose didžiuose ben
druomeniniuose renginiuose: 
IV-jame Pasaulio. Lietuvių 
Kultūros Kongrese (birželio 24 - 
27), VII-jame Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime (Birželio 
28 -30), VUI-pje Laisvojo Pasau
lio Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventėje (liepos 2 ir 3).

Pirmieji du renginiai vyks To
ronte, o šokių šventė Hamiltono 
mieste, 35 mylių atstume nuo 
Toronto. Mūsų spaudai gausiai 
teikiant žinias apie įvyksiančius 
renginius čia siekiama informuo
ti keliais specifiniais klausimais.

Dokumentai įvažiavimui į Ka
nadą

•Į Kanadą vykstantys ameri
kiečiai su savim privalo turėti 
dokumentus, įrodančius gimimą 
JAV-se arba oficialų rezidavimą 
JAV-se. Nors ne vienas praeityje 
Kanados valstybinę sieną esame 
pervažiavę tik su šoferio leidimu 
ir automobilio registracijos kor
tele, Kanados įstatymai reikalau
ja turėjimo bent vieno iš šių do
kumentų: a) JAV išduoto paso; 

Naujalio “Lietuva brangi”.

Visas minėjimas praėjo paki
lioje nuotaikoje. Susirinkusiųjų 
pasiryžimą dalyvauti lietuviš
kuose darbuose ir veikloje 
pakėlė Irenos Skuodieniės ir jos 
šeimos patirtis. Visuomenės 
padėka Philadelphijos Lietuvių 
Moterų Klubo valdybai už jos 
pakvietimą į Philadelphiją..

Teresė Gečienė

b) JAV gimimo arba krikšto do
kumentų; c) JAV pilietybės gavi
mo dokumento (naturalization 
certificate).

Neturį JAV pilietybės su sa
vim privalo turėti svetimšalio re
gistracijos kortelę (alien registra- 
tion card). Problemai iškilus, 
balsuotojo registracijos kortelė 
kartais yra priimama kaip pakan
kamas dokumentas įvažiavimui į 
Kanadą.
Viza įvažiavimui į Kanadą
Nuolatiniai JAV gyvenančiam 
asmeniui vykstant į Kanadą vizos 
turėti nereikia. Pagal Ontario 
valstybės turizmo biuro suteiktą 
informaciją, vizos nereikalingos 
asmenims į Kanadą atvykstan
tiems iš Argentinos, Australijos, 
Austrijos, Belgijos, Brazilijos, 
D. Britanijos, Fed. Vokietijos 
Respublikos, Italijos, N. Zelan
dijos, Olandijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Uragva- 
jaus ir Venecuelos.

Vizos turėjimas tačiau yra 
būtinas atvykstantiems iš Ko
lumbijos, Lenkijos, Sov. Sąjun
gos ir kt. Iš pavergtos Lietuvos 
ir Suvalkų trikampio JAV-se be

silanką tautiečiai prieš vykdami 
į Kanadą privalo vizos gavimo 
reikalu kreiptis į Kanados konsu
latą.

Dokumentai atvykstantiems au
tomobiliu

Atvykstantieji į Kanadą savais 
automobiliais neprivalo turėti 
tarptautinio šoferiavimo leidi
mo. Patariama tačiau iš automo
bilio draudos bendrovės gauti 
“non-resident insurance” kor
telę. Draudos bendrovės tokią 
kortelę išduoda nemokamai. Te
reikia telefonu paprašyti.

Automobiliu keliaujančių 
žiniai oficialūs nuotoliai į Toron
tą iš JAV vietovių yra tokie: Chi- 
caga — 534 mylios, Clevelandas 
— 297 mylios, Detroitas — 236 
mylios, New Yorkas — 532 my
lios, Philadelphia — 508 mylios, 
Hartfordas — 504 mylios.

Atvykstantiems lėktuvu

Lėktuvu patariama skristi į 
Toronto tarptautinį aerouostą. Šį 
aerouostą aptarnauja šios JAV 
oro linijos: Eastern, Delta, U. S. 
Air, Northvvest, Piedmont. To
ronto aerouoste prieinamomis 
sąlygomis galima išnuomoti au
tomobilius užsisakant per JAV- 
se . veikiančias Hertz, Budget, 
National ir kt. bendrovės.

Apsistojimas viešbučiuose

Atvykstantiems dalyvauti 
Kultūros kongrese ar PLB Sei
me patariama apsistoti Toronto 
mieste esančiam Loew’s West- 
bury Hotel (telef. 800-223- 
0888). Tiems?kurie atvyksta tik 
į šokių šventę, apsistoti galima 
Hamiltone, pusiaukelėje tarp 
Toronto ir Hamiltono, arba

(nukelta į 6 psl.)

Iš Algio Kemėžio nuotraukų parodos, kuri buvo New Yorke. Nuotr. V. Maželio

1988 METAI - GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS

VKMUt
TOU« TOUR DEPAKT AARIVE MOSCOW MOSCOW HELSINKI

NO. corr USA mo*cow vkjnus Helsinki newyo*ik IT1NERARY
S1S75J0 JONE M__JUN615____JUNE 17 JUNE27 2 Mo»cow, 10 NighU VSnluA 1 Mpht H»N<nlU

-- m™----_ JUVM3 JULY 15 JULY 25 JULY 76 2 NĮghN Mo«cow. 10 Viln,u,. 1 N^t HNNnto 
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U-—5 $1,97500 sePT06 SEPT 07 SEPT 19 SEPT 20 2 Mo^. 10 V^Į

Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su 
giminių iškvietimu bei leidimu Jiems lankytis užsienyje, yra žymiai 
palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią Informaciją.

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite „tollfree” arba

Baltic American Holidays Ine
AOVSONOF

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Fifth Avenue, New York. N.Y. 10017 • (212)972-0200

rašykite:

TOLL FREE 

1-800-835-8688
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NEW YORKO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGAI DVEJI METAI!

TADAS KLIMAS

Drįstu konstatuoti, kad šie lai
kai buvo palankūs lietuviškai 
veiklai. Gimė New Yorko Lietu
vių Jaunimo Sąjunga ir per dve
jus metus subrendo ir išvystė 
savo veiklą, toliau ir eina šios 
veiklos komentarai.

Šios New Yorko grupės susi
formavimo kaltininkas buvo 
1986 metų gegužės mėnesio po
litinė konferencija, įvykusi Wa- 
shingtone. Konferencija tiesiog 
stebuklingai uždegė jos daly
vius. Joje dalyvavo aštuoni iš 
New Yorko. Grįžę jie ir pradėjo 
organizuoti veiklą.

NYLJS sukūrimo darbas 
pradėtas entuziastiškai. Buvo 
tikėtasi, kad naujai išrinkta Jau
nimo Sąjungos krašto valdyba 
nustatys gaires, duos įsakymus, 
kuriais pasiremiant, jąunimo 
veikla apims visą kraštą. Šis nau
jas judėjimas kaip tik ir uždegė, 
nes buvo kalbama apie valdžios 
įtaigojimą.

Iš dalyvavusių Washingtone 
buvo lengva sudaryti valdybą, 
bet buvo kitokių sunkumų, juk 
New Yorke apie penkiolika metų 
nebuvo jaunimo organizacijos, 
kuriai jaunimas iš New Yorko 
galėjo priklausyti. New Yorko 
jaunimo tarpe buvo įsigalėjęs 
įprotis tik pavieniai veikti.

Pamažu visi sunkumai yra nu
galėti, Apie NYLJS yra su
sibūrusi maždaug penkiolikos 
jaunų profesionalų grupelė, kuri 
pasikeisdama atlieka NYLJS 
uždavinius. Šis pasikeitimas į 
veiklą įtraukia vis daugiau žmo
nių.

Nors buvo padėta nemaža pa
stangų padidinti narių skaičių, 
vistiek iš pradžių ypatingai buvo 
sunku patraukti New Yorko jau
nimą platesnei veiklai.

Pirmiausia New Yorkas neturi 
patogaus centro lietuviškai veik
lai. Yra Kultūros Židinys Brook- 
lyne, bet jis iš Manhattano be
veik nepasiekiamas, o Manhatta- 
ne gyvenantys neturi automobi
lių. Yra Aušros Vartų parapija 
Manhattane, bet prie jos neprik
lauso Queens gyveną lietuviai. 
Be to, jos salė gana nejauki, var
giai tinka kam kitam, išskyrus 
pokalbiams.

Kita didžiulė kliūtis yra ta, kad 
New Yorko jaunimas vienas kito 
beveik nepažįsta. Pavyzdžiui, 
Manhattane daug gyvenančių 
yra atvykę iš kitų vietovių. Man
hattane gyveną nėra suaugę kar
tu, nejaučia ryšių su New Yorko 
lietuvių institucijom, tačiau jie 
yra vieni iš pajėgiausių. Taip pat 
ir Queense gyveną nepažįsta 
Manhattano lietuvių. 

Keturi susirinkimai
Bet vis dėlto NYLJS surengė 

nemažą skaičių stambesnių ren
ginių. Per tuos dvejus metus Konferencija buvo 1987 vasario 
įvyko keturi visuotiniai susirin- 5 - 7 VVashingtone. (Aprašymas

JAV LB VASAROS STAŽAS WASHINGTONE

JAV Lietuvių Bendruomenės 
visuomeninių reikalų taryba 
skelbia stažą lietuvių kilmės stu
dentui šią vasarą dirbti Washing- 
tone, D. C. Tarnybos laikotarpis 
apima dešimtį savaičių. Pareigos 
apims informavimą įtaigojimą 
JAV Kongreso narių, valdinių 
įstaigų pareigūnų, ir spaudos 
darbuotojų dabartinės padėties 
T .ietuvoje, okupanto vykdomų 
žmogaus teisių pažeidimų, gam
tos taršos, aukštų dovanoms 
muitų, ir kitais Sov. Sąjungos 
Helsinkio akto sutarimams ne
paklusimų klausimais.

~ Studentas bus prašomas infor-
muoti amerikiečių spaudą apie 
naujuosius įvykius Lietuvoje, o 
lietuvių spaudą — apie pastan
gas vykdant pavestus uždavi
nius. To atsakomybėje bus rūpi-

kimai, kuries pritraukė po 25 -30 
žmonių.

Pirmame susirinkime 1986 m. 
spalio mėnesį Kultūros Židinye 
buvo rodoma vaizdajuostė iš lie
tuvių disidentų veiklos ir OSI- 
KGB sąmokslo.

Antrame susirinkime Aušros 
Vartų parapijoje Andrius Eiva 
kalbėjo apie Afganų ir lietuvių 
partizanų laisvės kovas. Kitas su
sirinkimas vėl buvo Aušros Var
tų parapijoje, buvo rodytos vai
zdajuostės iš Lietuvos televizijos 
programoj apie Juodojo Kaspino 
demonstracijas, kurios įvyko 
rugpjūčio 23 Lietuvoje.

Ketvirtas susirinkimas įvyko 
1988 kovo 19 Kultūros Židinyje. 
Čia kalbėta apie Šeštą pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą ir 
rodytos skaidrės. Kartu buvo 
plačiau aptarta LJS. Siame susi
rinkime dalyvavo per 50 asme
nų.

Tame p ačiame susirinkime 
kovo 19 buvo pakviesta dabar
tinė LJS krašto valdyba iš Wa- 
shingtono. Visi tarėsi apie 
gegužės mėnesį Vainikų dienos 
savaitgalį vykstantį rinkiminį su
važiavimą.

Keturi kiti renginiai
Šalia šių susirinkimų buvo su- 1 

rengti ir keturi dideli kiti rengi- ' 
niai, kurie pavyko sėkmingai. 
1986 surengtas Svajonių daini- ■ 
ninkių koncertas, 1987 gruodžio 
mėn. koncertavo Dariaus Poli- 
kaičio orkestras — “Aš čia gyva”, 
o Kalėdų dienomis 1986 ir 1987 
surengti šokiai pritraukė po tris 
šimtus jaunimo.

Dar reikia pridėti ir tai, kad 
NYLJS nariai suorganizavo ir 
pravedė Amerikos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos stovyklą kuri 
buvo Dainavoje 1987 birželio' 
mėnesį. (Jos aprašymas išspau
sdintas 1987 metų spalio mėn. 
Pasaulio Lietuvio numeryje).
Taip pat New Yorko Liet. Jau

nimo Sąjunga prisidėjo ir prie 
politinių kalinių palaikymo, 
1987 m. vasario 16 siuntė tele
gramas paremti kalinį Balį Ga
jauską, o 1987 spalio mėnesį na
riai dalyvavo prof. Vytauto 
Skuodžio, ką tik išleisto kalinio 
sutikime ir skaitė LKB Kronikos 
ištraukas.

Prie šių darbų dar' priskirti
ni: oficialus dalyvavimas New 
Yorko visuomeninių organizaci
jų renginiuose ir posėdžiuose, 
palaikymas ryšių su krašto val
dyba ir kitomis Jaunimo Sąjun
gos vietovėmis, dalyvavimas su 
paskaitomis frontininkų studijų 
savaitėje ir New Yorko pabal- 
tiečių surengtose studijų dieno
se.

Vertėtų paminėti, kad net vie
nuolika narių dalyvavo antroje 
politinėje konferencijoje Wa- 
shingtone, kur buvo kalbama 
apie rezistencijos priemones.

nimasis tinkamu Molotovo-Rib- 
bentropo pakto sukakties 
(“Black Ribbon Day”) pristaty
mu amerikiečių visuomenei.

Kandidatas į intemus turi būti 
nemažiau 18 metų ir gerai valdy
ti lietuvių ir anglų kalbas. Už 
dešimties savaičių darbą bus mo
kama $2000. Pavergtos Lietuvos 
dabaratinės padėties pažinimas 
yra būtinas. Darbo laikas: 1988 
m. nuo birželio 20 iki rugpjūčio 
27.

Kandidatai yra prašomi atsių
sti laišką, nušviečiantį studijine, 
organizacines ir bendrines kvali
fikacijas iki gegužės 31. Rašyti:
Lithuanian-American Commu- 
nity of USA, Ine., 9660 Pine 
Road, Philadelphia, PA. 
19115 —

JAV LB Inf.

Pasitarimas New Yorko Liet. Jaunimo Sąjungos su JAV LJS 
krašto valdyba kovo 19 Kultūros Židinyje. Iš k. Laurynas 
Vismanas, Danutė Norvilaitė, Milda Motekaitė, Rita Gylytė, 
Paulius Mickus, Arūnas Gudaitis, priekyje — Rūta Virkutė 
ir Jolita Gudaitytė.

KULTŪROS KONGRESO PROGRAMA
Birželio 24 - 27 Toronte, Kana
doje, vyksta Ketvirtasis pasaulio 
lietuvių kongresas. Taip pat vyk
sta ir Pasaulio lietuvių seimas ir 
tautinių šokių šventė. Čia patei
kiame Kongreso programą.

Birželio 24, penktadienį, — 
literatūros vakaras. Programą 
sudarė poetas Henrikas Nagys. 
Įėjimas — suaugusiems 8 dol., 
jaunimui ir pensininkams — 5 
dol.

. Birželio 25, šeštadienį:
Registracija — 10 dol., kon

greso atidarymas.
Paskaita — Laisvas kūrėjas 

nelaisvės akivaizdoje — dr. K. 
Girnius.

Šeima — lietuviškumo sti
prybė — koordinatorė Irena Lu
koševičienė.

Literatūra — koordinatorius 
dr. Rimvydas Šilbajoris.

Teatras — koordinatorius Jur
gis Blekaitis.

Vakare Los Angeles lietuvių 
dramos sambūrio spektaklis, vai
dina Putino dramą Valdovas. 
Įėjimas — 12 dol., jaunimui ir 
pensininkams — 10 dol.

Birželio 26, sekmadienį:
Ekumeninės pamaldos Anapi

lyje.
Religijos reikšmė tautiniam iš-

Darbininko kovo 25).
New Yorko Jaunimo Sąjunga 

apgynė ir visą Amerikos Jaunimo 
Sąjungą 1986 m. sušauktoje XI 
LB Taryboje, kur buvo kalbama 
apie konferencijos šaukimą jau
nimo reikalams. Dabar per pa
skutines LB Tarybos sesijas, kai 
kuriems jaunesniems tarybos 
nariamss nepasirodžius, sesija 
priėmė nutarimą rudenį šaukti 
konferenciją jaunimo reikalams.

New Yorko Liet. Jaunimo Są
junga buvo nusivylusi, kad ne
buvo planų politinei veiklai vy
styti, o apie tuos planus buvo 
kalbėta.

Labiausiai gal New Yorko Jau
nimo Sąjungą užgavo, kad LJS 
Krašto valdyba beveik nepalaikė 
tiesioginių ryšių ir kartais net 
įžūliai reagavo vietos atskirų sky
rių veiklą. Gal tai nebuvo iš blo
gos valios, gal daugiau iš nesu
gebėjimo ar apsileidimo.

Chicagos LJS krašto valdybos 
negalavimai palietė ir JAV LB 
Tarybą.

Po dviejų metų veiklos 
žiūrima su optimizmu į ateitį. 
Organizacija augs ir stiprės. Ji 
eis vis pirmyn.! 

DĖMESIO! DĖMESIO!
KANADOS LIET. BEND. SPECIALUS PROJEKTAS 

RENKA INFORMACIJĄ APIE JŪSŲ ORGANIZACIJĄ
Yra Išsiųsta anketoš kiekvienai apylinkei Ir ieškome žinių apie leidinius, 

parapijas, liet, namus, šoklų grupes, ansamblius ir Lt.
Prašome apylinkės ryšininko išpildyti gautus blankus Ir grąžinti mums kiek 

galima greičiau.
Jei jūsų organizacija negavo anketos, prašome mum paskambinti Ir jum 

atsiųsime kuo greičiau!
ADRESAS 68 Coolmine Road

Užsienio Tiltai Toronto, Ontarlo
- M6J 3E9 

Canada 
Telefonas (416) 534-0149

l&iinui — koordinatorius kun. 
Gediminas Kijauskas, S. J.

Muzika — koordinatorė Emi
lija Sakadolskienė.

Menas — koordinatorius dr. 
Kęstutis Žygas.

Vakare koncertas. Programą 
sudarė muzikės Rita Kliorienė ir 
Dalia Viskontienė. Įėjimas — 12 
dol., jaunimui ir pensininkams 
10 dol.

Birželio 27, pirmadienį:
Spauda ir radijas.

Lituanistika — referentai:
Kalba — dr. Antanas Klimas
Lituanistikos katedros dabar

tis ir ateitis — dr. Bronius Vaš
kelis.

Kultūrinių vertybių išlaiky
mas — dr. Jonas Račkauskas.

Tautodailė — koordinatoriai 
Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai.

Išeivijos ir tautos kūrybos 
sankryžoje — koordinatorius dr. 
Vytautas Vardys.

Vakare pokylis. Įėjimas vi
siems 20 dol.

Parodos
Tuo pačiu metu vyksta dailės 

pagoda, kurią organizuoja Algi
mantas Kezys. Išeivijos premi
juotų lietuviškų knygų viršelio 
paroda — organizuoja Česlovas 
Grincevičius. Lietuva — katali
kybės atsparos punktas. Parodą 
organizuoja Lietuvių Informaci
jos Centras. Šiais metais 
leidžiamų laikraščių bei žurnalų 
paroda. Veikia spaudos kioskas 
su naujausiomis knygomis, plo
kštelėmis.

Informacija, registracija ’
Galima iš anksto užsiregi

struoti ir taip pat informuotis

Milda Lenkauskienė, Kultūros Kongreso rengėja, kongreso 
reikalais lankėsi Pietų Amerikoje. Kovo 13 ji buvo Venecue- 
loje, Caracas mieste. Nuotraukoje iš k. Milda Lenkauskienė 
— PLB vicepirmininkė ir Kultūros Kongreso rengėja, Marytė 
Eidrigevičiūtė — Venecuelos LB atstovė.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Fatimos Marijos statulą 

birželio 23 iškilmingai priėmė 
Baltimorės lietuviai ir kita
taučiai, kurie mėgsta dalyvauti 
novenos pamaldose. Vyrai nešė 
Marijos statulą, maldininkams 
giedant Marijos giesmę. Mišias 
aukojo klebonas kun. Antanas 
Dranginis, kuris su maldininkais 
po mišių prie išstatyto Švč. Sak
ramento sukalbėjo visas 
rožančiaus dalis. Balandžio 24 
Louis Kazmareck, kuris lydi sta
tulą per visą pasaulį, po 11:30 
vai. mišių jautriai kalbėjo apie 
Mariją.

Rožančiaus procesija įvyko 
gegužės 1, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet. Džiaugsmingoji dalis at
kalbėta atnaujintoje Šv. Alfonso 
bažnyčioje. Išėję iš Bažnyčios, 
maldininkai procesijoje su
kalbėjo sopulingąją dalį. 
Sugrįžus į bažnyčią sukalbėta 
garbingoji dalis (buvo kalbama ir 
lietuviškai). Pamokslą pasakė 
kun. A. Dranginis. Baigta Švč. 
Sakramento palaiminimu.

Geguažės mėnesio procesija, 
skiriama Dievo Motinos garbei, 
vyko gegužės 8, sekmadienį, 
tuoj po 11:30 vai. mišių. 
Gegužės karalienę lydėjo mergi
nos ir vyrai. Aplink bažnyčią 
nešant gražią Marijos statulą, 
visi kalbėjo rožančių, sugrįžus 
bažnyčion, buvo atkalbėta Mari
jos litanija, o Marijos giesmės 
buvo giedamos angliškai ir lietu
viškai.

Jonas Obelinis

kongreso reikalais šiuo adresu: 
; Lithuanian Canadian Communi- 

ty, 1011 College St., Toronto, 
Ont., M6H 1A8, Canada. Tel. 

. 416 533 - 3292.
Kongresui rengti 

komitetas
Pirmininkė — Milda Lenkau- 

’ skienė, 3024 Karsdale Rd., Pep- 
' per Pike, OH 44124. Tel. 216 
' 831 - 1494.
’ Informaciją tvarko ir koordi- 
’ nuoja Pranas Joga, 85 House

Dr., Akron, OH 44139* tel. 216 
Į 644 - 6314.

Iždininkas Jonas Kazlauskas. 
' Kiti komiteto nariai: Nijolė Ker- 
! snauskaitė, kun. Gediminas Ki- 
1 jauskas, S. J., Viktoras 

Mariūnas. Juozas Stempužis.
Lėšų telkimu rūpinasi dr. An

tanas Razma, Toronte organiza
cinius darbus tvarko Rasa Ku
lienė.

IŠ VISUR

— Vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, suplanuotos sielovados 
Tarybos, pastovaus patariamojo 
vieneto išeivijos lietuvių Romos 
Katalikų sielovadai, steigiamasis 
posėdis įvyks liepos 1-2 Toronte, 
Prisikėlimo parapijos patalpose, 
1011 College St.

— Poezijos dienų pirmą die
ną, gegužės 27 d., 8 vai. vak. 
Chicagos Jaunimo Centre Antro 
Kaimo aktoriai skaitys lietuvių 
rašytojų humoristinius ir satyri
nius eilėraščius.

— JAV Jaunimo Sąjungos me
tinis suvažiavimas įvyks Chica- 
goje gegužės 27 - 30.

— Algio Kemežio fotografijų 
ir video paroda vyksta gegužės 
— birželio 11 Axe Neo 7 Art 
Cdnmtemporain” galerijoje, 205 
rue Montcalm, Hull, Quebec.

— Cicero, III., Alto ruošiamas 
Sov. Sąjungos vykdomo lietuvių 
tautos naikinimo minėjimas 
įvyks birželio 5 Šv. Antano para
pijos salėje.

— Ieškomas redaktorius 
Amerikos radijo stoties Mūnche- 
ne lietuvių skyriui. Jis turi gerai 
mokėti lietuvių kalbą žodžiu ir 
raštu ir anglų kalbą. Pageidauti
nas prityręs žurnalistas, mokąs 
dar rasų bei kitą svarbesnę Vaka
rų Europos kalbą. Pareiškimus 
siųsti adresu: RFE/RL Ine., Re- 
eruitment Office, Oettingenstr. 
67, D-8000 Mūnich 22. West 
Germany.

— JAV LB XIII-osios tarybos 
rinkimų vyriausioji komisija, 
įvertindama Darbininko talką 
rinkimų reklamoje ir skatinime 
bei įvairių straipsnių tuo klausi
mu spausdinimą atsiuntė laik
raščiui stiprinti 50 dol. auką. 
Nuo širdus ačiū.

— D. L. K. Birutės Sąjungos 
Los Angeles, Calif., skyriaus 
metiniame susirinkime, įvyku
siame balandžio 24, išrinkta nau
ja valdyba: pirm. A. Pažiūrienė, 
ižd. G. Raibienė, narės: A. Au- 
dronienė, L. Jarašiūnienė, M. 
Kairienė, L. Mažeikienė. Darbi
ninkui stiprinti skyrius atsiuntė 
25 dol. auką. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

- LB Floridos Auksinio Kran
to apylinkės valdyba per sekre
torę M. Bajorūnienę Darbinin- 

Ikui stiprinti atsiuntė 25 dol. auką 
kartu su sėkmės linkėjimais toli
mesnėje veikloje. Administraci
ja nuoširdžiai dėkoja.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
metinis seimas šiemet įvyks lie- 

Ipos 27 - 28 Washington, D.C.

— Lietuvių Moterų Federa
cijos Philadelphijos klubas, įver
tindamas Darbininko reikšmę 
lietuviškame gyvenime, per 
savo pirmininkę Snieguolę Jur- 
skytę atsiuntė 20 dol. auką. Ad
ministracija dėkoja už auką ir 
gražius sėkmės bei ištvermės 
linkėjimas.

— LB Bostono apylinkės val
dyba per savo iždininką Kazį 
Bačanską Darbininkui paremti 
atsiuntė 25 dol. auką. Admini
stracija dėkoja.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Rasas, Phoenix, AZ, A. 
Kajris, Woodhaven, N. Y.
Užsakė kitiems: V. R. Milinis, 
Matavvan, N.J. — E. J. Marke
vičiui, Worcester, Mass. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 

skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.



į Palangą Ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį Ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ 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 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, Izrningradc 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVaršuvoje 2, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
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, Helsinkyje 2

14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIET3VOJE 
14 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 I 

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969 • 
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas'jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje. Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. -

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

Vardas, pavardė________________________________________

Numeris, gatvė_________________________________________

Atrastas, vaist'ia, žip........ ............... ............................ ......... ......... ......

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. Raūlinaičio, 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.

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

jy kOLietuva 15 d .K^uskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. Nv-sD .50.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva Maskva 1 d., Leningradas 1 d., AmstF-><Xc 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,vVj.OO; Chicago $2,195.00. x
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 * ’ - llOTi 1 d., Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Ch.
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..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei, kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272RUOŠIANTIS KELIAUTI į KANADOJE VYKSTANČIUS LIETUVIŲ RENGINIUS VIENINTELĖ PROFESIONALI

(atkelta iš 4 psl.)

pačiame Toronte, nes šventės 
patalpos (Copps kolisiejus) Ha
miltone iš Toronto yra automo
biliu pasiekiamos per 45 minu
tes-. Nors keli didieji Hamiltono 
viešbučiai (Sheraton, Holiday 
Inn) jau yra^žimti, viešbučių 
prie Hamiltono ir Toronto esama 
apsčiai. Rezervacijų reikalu ne
mokamai galima skambinti 
šioms bendrovėms: Journey’s 
End Motei (800-268-0405), Ho- 

; liday Inn (800-HOLIDAY), Best
Western (800-528-1234), Quali- 
ty Inn (800-228-5151), Relaxlnn 
(800-661-9563), Travel Lodge 
(800-255-3050), Venture Inn 

"(800-387-3933).
Nakvynių informaciją taip pat 

teikia V. Verbickienė ir L. Kon- 
tenienė (telef. 416-637-5090).
Valiutos iškeitimas

JAV valiutą priima visi Kana
dos restoranai, viešbučiai, krau
tuvės ir 1.1. Jie amerikietiškus 
dolerius keičia į kanadišku.s kiek 
mažesniu kursu už oficialųjį. 
Keičiant pinigus, geriausią kursą 
moka Kanados bankai. Dabarti
niu metu už JAV dolerį mokama

iki $1.20 kanadiškais doleriais.
Šokių Šventės renginiai

Neturėjimas renginio bilietų 
tenesulaiko nei vieno lietuvio 
nuo vykimo į tautinių šokių 
šventę. Rengimo komitetas ne
pramato bilietų gavimo proble
mos Jaunimo šokiams (liepos 1), 
susipažinimo vakarui (liepos 2) 
ir tautinių šokių šventei (liepos 
3). J aukščiau minėtus renginius 
bilietus bus galima įsigyti ir prie 
įėjimo.

Esama tačiau galimybės, kad 
užbaigtuvių baliui Chedoke 
salėje bilietų gali pritrūkti. Jei 
tai įvyktų, būtų naudojama 
Wentworth salė, kurioje banke
to oficialią programą bus galima 
sekti televizijos monitorių pagal
ba.

Užbaigtuvių baliaus informa
ciją teikia B. Mačys (telef. 416- 
632-4558).

Prašome atkreipti dėmesį • į 
tautinių šokių šventės Rengimo 
komiteto spaudoje teikiamą in
formaciją bilietų užsisakymo iš 
anksto ir renginių vietos bei lai
ko reikalais.

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. -t

I

DEXTER PARK x • 
ja PHARMACY ® 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE - 

(Cor. 77th Street) 
Wood‘haven, N.Y. 11421

WE DELTVER
296-4130

Remiame Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
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 nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

LB-A.Gč.

DĖMESIO, ALABAMOS 
LIETUVIAI!

Tom Bleming, lietuviškos 
kilmės amerikietis (motina lie
tuvė — Ona Antanaitis), kandi
datuoja į County komisijonie- 
rius. Palaikykite jo kandidatūrą.

teaueč LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į 
LIETUVĄ1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6 - 20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25-birž. 8/12
Birželio 9-24 +
Birželio 30 - liepos 17

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 2
Rugpjūčio 1 T,t 27
Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21

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

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM 

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030 wholesale 2475066

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

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, Waterburyje

Aktyvas: 70 milijonų dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty Indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

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

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondu s ir - 
duoda VISA korteles Ir atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 ;
• • I

KASOS įstaiga Richmond Hill veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet. . . kA<;n if

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



daryti fondą bažnyčiai baigti. 
1948 Švagždžiui pasitraukiant iš 
parapijos, fonde jau buvo 80,000

90 METŲ BROCKTONO LIETUVIŲ PARAPIJAI
užrakintas duris kad klebonas dol. Juos jis perdavė naujam kle- 
negalėtų eiti laikyti pamaldų. . Pr Strakauskui,
Aišku, tie užrakintojai bedieviai 
— šliupininkai buvo gerai ap
daužyti, ir klebonas galėjo eiti 
laikyti pamaldas.

Vėliau ir policijai juos pasi
sekė sutramdyti. Kartais jie 
bažnyčioje trukdydavo ir reko
lekcijas.

Kai atvyko nauji emigrantai, 
ir jie buvo užkabinti, bet jie jau 
žinojo, kolų kelią pasirinkti.

Brocktono Šv; Kazimiero lie
tuvių parapija švenčia 90 metų 
sukaktį.

Kada atsirado pirmieji lietu
viai Brocktone, sunku pasakyti, 
bet jau 1884 jų buvo apie 500. 
Jie apsigyveno Brocktono prie
miestyje, kuris dabar vadinams 
Lithuanian Village — Lietuvių 
kaimas.

Parapiečių vis daugėjo. Jie 
suaukojo pinigų, kiek galėjo, nu
pirko medžiagą, ir rangovas Bu- 
dreckis pastatė Webster gatvėje 
nedidelę bažnytėlę, kur lietuviai 
galėjo melstis ir garbinti Dievą 
savo nuosavoje pastogėje. Tai 
buvo didelis laimėjimas.

vėliau buvo pakeltas j prelatus.

Šv. Roko pašalpinė draugija

1895 tame “kaime” įsisteigė 
šv. Roko pašalpinė draugija. Jos 
tikslas buvo savo narius sušelpti, 
kai jie atsiduria bėdoje, nes tuo 
metu jokių apsidraudimų nebu
vo. Jeigu narys mirdavo, tai pa
likuonys gaudavo 200 dol. palai
dojimui.

Ši draugija 1898 nutarė steigti 
savo lietuvių Romos katalikų pa
rapiją. Imigrantai buvo daugiau
sia iš Dzūkijos ir Žemaitijos. 
Gavo leidimą iš vyskupo ir 
įsteigė parapiją šv. Roko vardu. 
Vyskupas paskyrė ir kleboną 
kun. Kazimierą Matulaitį.

Pasistato pirmą bažnytėlę

Atsiranda laisvamaniai
Sako, nėra namų be dūmų. 

Atsirado bedievių. Šliupas, 
sušaukęs parapiečius, pradėjo 
burnoti prieš Dievą, religiją, 
Bažnyčią ir kunigus. Jam pasi
sekė, ir jis įsteigė Laisvamanių 
draugiją. Tie laisvamaniai kartais 
įsibraudavo ir į bažnyčią ir klau
sykloje, dar kunigui nesant, 
klausydavo išpažinčių. Vėliau 
skelbdavo, kad tas ir tas nėra 
nuodėmė. _______

Arba vežanFntimirėlį į katali
kų Kalvarijos kapines, sustabdy
davo vilkstinę ir reikalaudavo 
vežti į bedievių kapines.

Vieną kartą parapiečiai su pro
cesija laukė Velykų rytą kunigo, 
kad ateitų į bažnyčią, bet tas ne
pasirodė. Tada nuvyko patikrin
ti, kas klebonui atsitiko. Rado

Mano ilgų metų draugui
KAZIMIERUI KUPRĖNUI

Floridoje mirus, Jo žmoną Olgą ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Pradeda statyti naują 
bažnyčią

1914 m. klebonaujant kun. 
Kazimierui Urbanavičiui, rašy
tojui Kmitui, parapiečiai nutarė 
statyti naują didesnę bažnyčią. 
Savo rankomis kastuvu iškasė di
delį rūsį ir išmūrijosienas. Karui 
prasidėjus, buvo uždengtas sto— 
gas ir padaryta laikina bažnyčia, 
lyg kokios katakombos.

Brocktone didelių darbų ne
buvo, uždarbiai buvo menki — 
25 centai į valandą. Pritrūko pi
nigų statybai tęsti. Dar užklupo 
ekonominė depresija, ir Brock
tono parapija buvo suparaližuo- 
ta. Taip tęsėsi iki antrojo pasau
linio karo.

Kilus karui, Brocktonas atku
to, nes reikėjo kiekvienam kariui 
batų.- Brocktonas gi yra batų 
miestas. Žmonės dirbo dieną ir 
naktį, pagerėjo ekonomija. Karo 
metu iš šio lietuviško kaimo 
buvo mobilizuota 225 lietuviai

šviesių žmonių: 8 kunigai, daug 
vienuolių, du generolai, du ad
mirolai (rear admiral), iš kurių 
adm. Bakučio vardu pavadintas 
net karo laivas. Taip pat garsus 
prof. dr. Kvaraciejus, Kanados 
operos solistė Masrytė Bizinkau- 
skaitė ir daug kitų.

Prie parapijos visuomet veikė 
parapijos choras. Gal didžiausias 
choras buvo vadovaujant muzi
kui Karbauskui. Tas choras dai
nų šventėje laimėjo pirmąją vie
tą. Dar prieš penkerius metus 
šis choras, vadovaujant kompo
zitoriui Juliui Gaideliui, pastatė 
kantatą, koncertavo keliose kolo
nijose ir daug kartų giedojo Bo
stono katedroje, kai kardinolas 
aukojo mišias.

Dabar dar choras veifea. jam 
vadovauja Marian Crawley- 
Blaževičiūtė. Ji vadovauja ir mo
kyklos mergaičių choreliui. Tos

senelių namas ir pradžios mo
kykla, kurioje mokosi apie 200 
gražaus jaunimo. Viskas gula ant 
vieno klebono pečių. Parapija 
džiaugiasi, kad ji turi tokį rūpe
stingą kleboną.

Mielam Bendruomeninlnkui

Donatas Ozas

ANTANUI REVENTUI
mirus,jo žmonai Bronei, sūnums Algiui, Rimui ir Jonui 
nuoširdžią užuojautą reiškiame Ir kartu liūdime. * -

Vincas Padvarietis
Regina Ridikienė su šeima

Tęsiama statyba
Klebonas Strakauskas fondą 

padidino iki tiek, kad galėjo 
pradėti bažčnyčią statyti ant 
senų pamatų. Jis pasisamdė ar
chitektą, padarė planus ir 
pradėjo statyti. Architektui stai
ga mirus, darbą perėmė kitas — 
Murphy ir jis baigė statybą 1952 
m. Bažnyčia nepaliko jokių sko
lų. Parapijos vardas pakeistas į 
Šv. Kazimiero, bet nepamirštas 
iršv. Rokas^ Klebonija pastatyta 
1957, o seselių vienuolyno na
mas 1962. Viskas pastatyta iš ply
tų.

Klebonas prel. Strakauskas
■dar norėjo statyti-mokyklą, bet— mergaitės, kartais _gieda per 
arkivyskupas Cushing jam liepė mišias.
nestatyti, nes jos neužbaigsiąs. 
Taip ir buvo: tik užbaigęs statyti 
vienuolyną, jis 1962 metais mirė 
širdies smūgiu.

Pradžios mokyklą reikėjo at
naujinti ir padidinti. Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselių vienuolyne 
buvo griaunamas namas. Klebo
nas nutarė sugriauto namo 
medžiagą paimti mokyklos re
montui. Daugiausia Šv. Vardo 
draugijos vyrai, subėgę kaip 
skruzdėlės, griovė namą, krovė 
į sunkvežimius ir vežė į mokyk
lą-,

__  ________ Šis lietuvių kaimas buvo 
jaunuoliai. Namo negrįžo 27. gražus, švarus. Dar 1950 m? 
Daug buvo vienturčių sūnų, 
kaip Tukis, Šarkis, Tarvainis, 
Kulišauskas ir kiti.

Karui pasibaigus, klebonui 
kun. J. Švagždžiui kilo mintis su-

Taip jau buvo Dievo lemta, 
kad tie laisvamaniai nemokėjo 
angliškai ir nemokėjo savo vai
kams įskiepyti “šliupiškų” dok
trinų. Jie išėjo iš pasaulio, nieko 
nepasakę.

buvo namas prie namo, gražūs 
gėlių darželiai, durys atidaros 
kiekvienam mielam prakelei- 
viui, o dabar...

Iš šios parapijos išėjo daug

O vis dėl to parapija liko gyva 
ir bažnyčia stovi! Šventoji Mer
gelė Marija žalčius sutramdė.

Dabar ypač jaunimas, baigęs 
mokslus, išsikėlė kitur, nes čia 
nėra geresnių darbų. Taip para
pija sumažėjo.

Jau 18 metų kaip šiai parapijai 
vadovauja kun. Petras Šakalys. 
Vikaro neturi, turi ~tik~pagelbi- 
ninkus mišiom atlaikyti. Tai 
Tėv. Antanas Jurgelaitis, domi
ninkonas, ir Tėv. Fr. Brenden, 
kapucinas. Aišku, darbo yra la
bai daug. Bažn yčia, klebonija,

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

Parapijos jubiliejus
Parapijos 90 metų jubiliejus 

iškilmingai buvo paminėtas ba
landžio 24. iškilmingas mišias 
koncelebravo vysk. Paulius Bal
takis, OFM, su šioje parapijoje 
gimusiais kunigais. Buvo ir 
gražus banketas parapijs salėje 
tos dienos vakare.

Prisimindami įdomią ir gražią 
praeitį, linkime šiai Šv. Kazimie
ro parapijai gyvuoti ilgiausius 
metus. Ilgiausių metų ir miela
jam klebonui kun. Petrui Šaka
liui!

m 

ŪMOS—

V. Senūta

Tragiškojo birželio 
minėjimas

Kaip kas met, taip ir šiemet 
LB Bostono apylinkės valdyba, 
vadovaujama Brutenio Veito, 
ruošia tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimą. Jis įvyks birželio 12 
tokia tvarka: 10:15 v. r. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
mišios už išvežimo aukas. Orga
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. Tuoj po mišių salėje po 
bažnyčia iškilmingas minėjimas. 
Kalbą pasakys Vytautas Skuodis, 
neseniai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos. Meninę programos 
dalį atliks Bostono aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos mo
kiniai. Tai bus bene vienintelis 
birželio įvykių minėjimas Bosto
ne. Visi kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti.

mirus, Jo žmonai Bronislavai, sūnums Algirdui, Nari
mantui ir Jonui gilaus liūdesio valandoje reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

____ Izabelė Kumpikienė ___ _________
Dr. Giedrė Kumpikaitė^Kildišienė

ANTANUI REVENTUI

Dail. Juozas Bagdonas

mirus, Jo žmonai Bronei ir sūnums su šeimomis gilią 
užuojautą reiškląjr kartu liūdi

ANTANUI REVENTUI

ANTANUI REVENTUI

Ilgamečiu! pranciškonų blngo darbuotojui, mirus, 
žmonai Bronislavai ir sūnums su šeimomis nuoširdi 
užuojauta.

Penktadienio popiečių 
Bingo darbuotojai

JAU ARTĖJA VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ, KURI JVYKSTA Š.M. LIEPOS 2-3 DIENOMIS 
KANADOJ, Hamiltone. RUOŠKIMĖS VISI JOJE DALYVAUTI 
ŠVENTĖS INFORMACINĖS ŽINIOS:

LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d.ligl liepos 11 d. Royal 
Botanical Gardens patalpose, 680 Plains Rd. W. Oficialus parodos 
atidarymasis koncertas su solistais Anita Pakalniškyte ir Jonu 
Vaškevičium birželio 30 d. 7:30 v.v., įėjimas nemokamas.

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kolegijos salėje, Fennell 
W.ir 5-th gatvių kampas; pradžia 8:00 v.v., įėjimas — $3.00.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention Centre, 115 Klng 
St.W. Chedoke ir Wentworth salėse; pradžia 7:30 v.v., įėjimas 
visiems po $10.00. Bilietai pardavinėjami dabar, bus jų Ir prie 
įėjimo; stalai nerezervuojaml.

SEKMADIENIO PAMALDOSJcatallkams tame pačiame Convention Centre 11 
v.r. ŠvZMišias koncelebruoja vyškTPaullus Baltakis, gleda jung- _. 
finis Hamiltono Aušros Vartų ir Toronto Prisikėlimo parapijų cho
ras. Liet.evangeliku pamaldos su kun. P. Diliu Christ Ev.-Lutheran 
Latvlan church, 18 Victoria Avė. S. 10.00 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką, prie Laisvės paminklo 
prisiminti Lietuvos valstybės atkūrimo 70 metų sukaktį, kur žodį 
pasakys Llet.Bendruomenės ir Hamiltono miesto atstovai, bus 
padėtas vainikas.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį 3:00 v. p.p. Copps Collseum, 101 York Blvd.; bilietų 
kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos jau dabar galima įsigyti pas pla
tintojus. ju bus ir prie įėjimo (kolizlejus talpina 17 tūkst. žmonių). 
Chicagoje visus bilietus platina Vaznelių “Gifts International" 
krautuvė. 2501 W. 71 St., tel. (312) 471-1424, Cleveiande bilietus 
galima įsigyti liet kooperatyve “Taupa”, 767 E. 185 St, pas Vyt. 
Staškų, tel. (216) 481 - 6677, o Toronte bilietus platina Alt Juoza
pavičius, tel. (416) 239 - 0995. į šoklų šventę bilietus galima įsigyti 
Ir per “Bass" agentūras.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7:30 v.v. įvyksta vėl to paties Convention Centro abie
jose salėse: Chedoke — suaugusiems, kaina $30, stalai po 10 
žmonių ir Wentworth salėje jaunimui, kaina $20. Čia bilietus j 
abi sales reikia įsigyti jau iš anksto pas B. Mač], 370 Goodram 
Dr., Burlington, Ont L7L 1K1, tel. (416) 632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, Ont. L7P 2G2, tel. 
(416)332-6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJA teikia V. Verblcklenė ir L. K onten I e nė, 348 Duncombe 
Crt. Burlington, Ont L7L 4M4, tel. (416) 637 - 5090, skambinti 
vakarais.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus į visus renginius galima įsigyti, prislunčiant ligi 
birželio 5 d. pinigus šiuo adresu: “Taika" TSŠ/J. Stankus/ 830 
Maln St. E., Hamilton, Ont L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia lauks 
jūsų. Pažymėtos jų kainos yra kanadIškaiš doleriais. Čekius rašyti 
“Lithuanian Folk Dance Festival”. Dėl bilietų Informacijas telkia 
J. Krištolaitis, tel. (416) 689 - 5733. Kitais šventės reikalais kreiptis 
tel. (416 523 - 7143.

DAIL. NATALIJĄ 

JASIUKYNAITĘ 

PRISIMINUS

New Yorko mieste, 10 gatvėje 
Manhattane, ilgai gyveno daili
ninkė Natalija Jasiukynaitė. 
Dažnai rengdavo paroda, draug- 
vo su lietuviais, buvo SLA narė, 
priklausė prie 126 kupos. Ji mirė 
kovo 23 senelių prieglaudos na
rnose Jackson, Texas. Ji buvo 92 
metų.

Buvo gimusi Lietuvoje, ten 
baigusi mokytojų seminariją, į 
Ameriką atvyko 1924 metais ir 
čia baigė dailės studijas ir visą 
laiką vertėsi kaip dailininkė. 

“Tapė peisažus, portretus, gėles. 
Iš portretų paminėtini dr. 
Jokūbo Stuko, Stepono 
Briedžio, prel. J. Balkūno por
tretai. Priklausė prie eilės ame
rikiečių dailininkų draugijų, da
lyvavo amerikiečių parodose, 
viena pati rengdavo parodas ir 
visada pakviesdavo Darbininko 
redakciją apsilankyti tose paro
dose.

Prieš metus, pradėjusi nega
luoti, buvo persikėlusi pas seserį 
našlę Jessie Myers į Texas.

ŠVENTĖS INFORMACIJA

— Petras Sadauskas, sūnus 
Petro Sadausko, s. Simono, gy
venusio Mažeikių apskrityje, 
Židikų valsčiuje, Viliotės kai
me, ieško dėdžių: Kazimiero, s. 
Simono ir Simono, s. Simono 
arba jų vaikų (pusbrolių ir pusse
serių), išskirtų prieš 50 ir dau
giau metų. Pranešti adresu: Al
dona Dyšas, 4474 Mapleridge 
P., Kettering, Ohio 45429.

— Dr. Rimas Juzaitis ba
landžio pradžioje su šeima per
sikėlė iš Los Alamos, N.M., į 
Washington, D.C. Jis Pentago
ne dirbs kaip mokslinis patarėjas 
gynybos sekretoriaus asistentui 
atominės energijos reikalams ir 
atstovaus Valstybinei Los Ala
mos laboratorijai (LANL) gyny
bos departamente.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gegužės 29, sekmadienį, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
abiturientų išleistuvės ir mokyk
los pavasario balius. Programą 
atlieka N.Y; tautinių šokių an
samblis Tryptinis.

Kun. Vytautas Pikturna atvy
ko iš Floridos visam vasaros se
zonui. Jis patarnaus Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje.

Pranciškonų rekolekcijos vyk
sta Kennebunkporto vienuoly
ne. Iš čia išvyko: Tėv. Antanas 
Prakapas, Tėv. Petras Baniūnas 
ir Broliai Pranciškus Malukas ir 
Tomas Prosevičius. Rekolekcijos 
tęsiasi savaitę.

Kun. Vytautas Palubinskas, 
Aušros Vartų parapijos klebonas 
New Yorke, išvyko atostogų į 
Angliją. Jis ten beatostogauda
mas kartu pavaduos Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos kleboną 
kun. Joną Sakevičių Londone. 
Vietoje kun. V. Palubinsko kle
bono pareigas eina kun. dr. Eu
genijus Savickis.

A. a. Antano Revento atmini
mui Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai 20 dol. paaukojo Aušra ir 
Zigmas Dičpinigaičiai iš Wood- 
haven, N.Y. L.K.R. Šalpos va
dovybė dėkoja.

A. a. Antano Revento atmini
mui Tautos Fondui - Lietuvos 
Laisvės Iždui aukojo: dr. Aldona 
Šlepetytė-Janačienė 30 dol., Vi
tas ir Aldona Katinai 25 dol., Ka
zimieras Bačauskas 10 dol. Tau
tos fondas aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

Audronė ir Romas Misiūnai, 
New York, N.Y., suprasdami 
sunkią lietuviškos spaudos 
padėtį, Darbininkui stiprinti pa
skyrė 50 dol. auką. Administra
cija nuoširdžiai dėkoja.

Pianistas William Smiddy, 
kuris Darbininke, (gegužės 20, 
No. 20) aprašė pianistės Aldonos 
Kepalaitės koncertą, nori patik
slinti: rašant apie Schubertą turi' 
būti parašyta ne “jis turėjo didelį 
turtą — metodiškumą”, bet turi 
būti “meliodiškumą”. Vertėja 
atsiprašo.

Tautinis kostiumas vidutinio 
dydžio, atvežtas iš Lietuvos, 
parduodamas už prieinamą kai
ną. Teirautis Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Tel. 718 827 - 1351 tik dienos 
metu.

Bilietus į Tautinių Šokių 
Šventę galima įsigyti KASOJE. 
Šventės rengėjai iš Hamiltone 
yra į New Yorką atsiuntę bilie
tų, kurie platinami KASOS 
įstaigoje. Jie yra tiktai į tautinių 
šokių programą ir jų kaina 13 
dol. Kas nori iš anksto įsigyti 
šventės bilietus, prašomi sku
biai kreiptis į KASĄ.

Kapų lankymas bus birželio 4, 
šeštadienį. 10 vai. ryto bus pa
maldos pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Brooklyne, po to bus 
lankomi lietuvių karių kapai Cy- 
press Hills kapinėse. Rengia ra- 
movėnai, šauliai, birutietės.

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities suvažiavimas 
įvyks birželio 5, sekmadienį, po 
11 vai. mišių Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne, N.Y. Šei
mininkai — Lietuvos vyčių 41. 
kuopa, kuriai pirmininkauja Bill 
Kurnėta. Meninę programą 
atliks Perkūno choras. Informa
cijų reikalu galima skambinti 
pirmininkui 718 846 - 3829. 
Vyčiai ir svečiai kviečiami daly
vauti.

I

Music of Lit huania, kuri gir
dima iš Seton Hali universiteto 
radijo stoties, nutraukiama vasa
ros sezonui. Programa, pra
sidėjus , rudens semestrui, vėl 
bus girdima nuo rugsėjo 12, pir
madieniais 6 v.v. 89.5 FM ban
ga. Šiai programai jau 24 metus 
vadovauja prof. dr. Jokūbas Što
kas . jis prašo, kad klausytojai, at
sidėkodami už šias lietuviškos 
muzikos transliacijas, paskirtų 
auką stoties naujiems įrengi
mams įsigyti. Aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. Jas 
siųsti šiuo adresu: Seton Hali 
University Radio, So. Orange, 
N.J. 07079.

A. a. Antano Revento atmini
mui Kultūros Židiniui aukojo: 60 
dol. — E. Punkris, 40 dol. — 
N. R. Žukauskai, 30 dol. — A. 
V. Jankauskai su šeima, po 25 
dol. — A. D. Šilbajoriai, J.E. 
Pažemėnai, 20 dol. — A. Dau
kša, 10 dol. — L. Vaitkevičius. 
Kultūros Židinio administracija 
už aukas dėkoja.

Automobiliai į Lietuvą! Pagal 
naujus muitinės įstatymus dabar 
į Lietuvą galima dovanoti gi
minėms bet kokios markės ir se
numo lengvas automašinas. 
Mano eksporto firma apiformina 
dokumentus, nuvaro ir atiduoda 
automobilius tiesiai nurodytam 
asmeniui į rankas. Visais klausi
mais kreiptis: H. Petrick, 
Lehmsfr I, 2970 Emde, West 
Germany.

15 DIENŲ LIETUVOJE

Vyto Gerulaičio kelionių 
agentūra rengia ekskursiją į Lie
tuvą. Vilniuje ir kituose Lieti 
Vos miestuose galės praleisti 15 
dienų. Grupė išvyksta rugpjūčio 
8, grįžta rugpjiūčio 29. Grupei 
vadovauja pats Vytas Gerulaitis.

Visais informacijos reikalais 
kreiptis: Vytas Gerulaitis 94-10 
Jamaica Avė., Woodhaven,, 
N.Y. 11421. Tel. 718847-5522.

MAIRONIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA BAIGIA MOKSLO 

METUS
Maironio lituanistinė mokykla 

baigia mokslo metus šį savait
galį. Kadangi tai yra ilgas savait
gali^, pirmadienį—Vainikų die
na, tai mokyklos baigimo iš
kilmės yra padalytos į dvi dalis.

Šeštadienį, gegužės 28, Mai
ronio lituanistinės mokyklos pa
mokos vyksta normaliai mokyk
los patalpose. Ten po kelių pa
mokų ir bus baigiami mokslo 
metai. Mokiniams bus išduoti 
klasių baigimo pažymėjimai.

Sekmadienį, gegužės 29, 7 
v.v. Kultūros Židinyje bus abitu
rientų išleistuvės su menine pro
grama, vakariene ir šokiais.

Šiemet 10 metų Maironio li
tuanistinę mokyklą baigia Rasa 
Adams, Indrė Bilerytė, Vincas 
Giedraitis, Antanas Kulys, Ma
tas Nemickas ir Dainius Reme- 
za. Su jis X skyrių lankė Eliza 
Adomaitytė. Klasės mokytoju 
buvo Alfonsas Samušis.

Meninę programą atliks New 
Yorko tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis, vadovaujamas Jadvy
gos Matulaitienės. Ansamblis 
yra puikiai pasirengęs šių metų 
tautinių šokių- šventei. Ansam
blio šokėjai patys yra buvę šios 
mokyklos mokiniai arba dar ją te- 
belanko. Tryptinio, pasirody
mas bus tikras šios mokyklos pa
puošimas.

Po visų programų, bus vaka
rienė ir šokiai. Šokiams groja 
brolių Kezių orkestras.

Be mokyklos tėvų, kitų arti
mųjų kviečiami ir visi, kurie yra 
baigę anksčiau, kuriems tikrai 
rūpi lituanistinis švietias ir mūsų 
jaunimas.

Dana Bobelienė L. B. New 
Yorko apygardos rinkimų komi
sijos pirmininkė, džiaugiasi, kad 
rinkimai į Liet.Tarybą praėjo 
sklandžiai, dėkoja visiems už 
nuoširdų bendradarbiavimą, visį/- 
rinkimų duomenys jau yra pa
skelbti vyriausios rinkiminės ko
misijos.

Sofija Korkutis, iš Dorche- 
ster, MA. siųstama prenumera
tos mokestį už dvejus metus, 
pridėjo 70 dol. auką. Darbininko 
administracija dėkoja už auką.

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. RobertsRoad, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 430 

7227.
Praleiskite savaitę Palangos 

pliėže! 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.

Išnuomojamas mažas kamba
rys su baldais Woodhavene, 
N.Y. Skambinti po 5 v.v. 718847 
- 7306.

N.Y. tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis dalyvaus Maironio li
tuanistinės mokyklos abiturien
tų išleistuvėse ir ten atliks šokių 
programą, ansambliui vadovauja 
Jadvyga Matulaitienė. Rengėjai 
atsiprašo, kad praeitame Darbi
ninko numeryje skelbime be
skubant, tai nebuvo paminėta.

Bronius Bieliukas gegužės 25 
išvyko į Chičagą pas savo dakta
rus Vidą J. Nemicką ir Liną A. 
Sidrį. Gegužės 26 ir 29 jis matys 
abu Vilniaus Jaunimo teatro 
spektaklius Royal Theatre ir 
gegužės 29 vakare jų renginį lie
tuvių visuomenei Chicagos Jau
nimo Centre. Gegužės 27 Lietu
vių poezijos dienose matys tea
trinės grupės Antras kaimas 
atliekamą meninę dalį, pavaidin
tą humoras poezijoje, ir gegužės 
28 — poeto Henriko Nagio poe
zijos rečitalį “Kryžių ir Rūpin
tojėlių Lietuva”. Tarsis su Lietu
vių Rezistencinės Santarvės at
stovu VLIKo taryboje Vytautu 
Paulioniu, su LRS tarybos nariu 
Mykolu Drunga ir su kai kurių 
VLIKo partijų ir rezistencinių 
grupių vadovaujančiais asmeni
mis; informuosis su kai kuriais 
Šviesos Santaros nariais ir su 
Akiračių redaktoriais. Apsistos, 
kaip paprastai, pas Stasę ir Vy
tautą Paulionius. Į New Yorką 
žada grįžti gegužės 31,

Dail. Česlovas Janušas yra 
staiga susirgęs ir yra paguldytas 
Mary Immaculate ligoninėje. 
Pas jį visą mėnesį svečiavosi se
suo iš Lietuvos.

I. Juodaitis, iš Holden,MA 
jau keletą metų prideda auką 
spaudos palaikymui. Šiemet at
siuntė 40 dol. Dėkojame.

NAUJA MEDICINOS DAKTARĖ ATEINA PAS MUS

Šis pavasaris New Yorko lietu
viams dovanoja naują medicinos 
daktarę — Danutę Saldaitytę. 
Medicinos daktarės laipsnį jį įsi- 
gys birželio mėnesį. Ji yra baigu
si “Ivy League” Columbijos uni
versiteto Bernard College biolo
giją. Medicinos priešklinildnius 
mokslus išėjo Grenadoje, klini
kos metus atliko New Yorke.

Liepos 1 pradės rezidentės 
darbą vidaus ligų srityje Brokly- 
no ligoninėje.

Šalia medicinos ji mokėsi 
prancūzų, vokiečių ir ispanų kal
bų. Tai jai padeda ligoninėje su
sikalbėti su pacientais. Aktyviai 
reiškiasi New Yorko jaunųjų pro
fesionalų grupėje, veikia 
Liet. Jaunimo Sąjungoje, taip pat 
priklauso ir prie N.Y. Lietuvių 
gydytojų draugijos.

Danuatė yra dukra dantų gy
dytojos dr. Reginos Saldai- 
tienės-Ciurlienės, yra baigusi 
Maironio lituanistinę mokyklą,

PA VASARIO BALIUS
IK MAIRONIO MOKYKLOS ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS

BUS

Kultūros Židinyje gegužės 29, sekmadienį, 7 v.v. 
Programoje — N.Y. tautinių šokių ansamblis 
TRYPTINIS, vadovaujamas J. MATULAITIENĖS 

Baigimo Aktas. Vakarienė Ir Šokiai 
GrosBROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS 

Ypač kviečiami buvę lituanistinės mokyklos mokiniai

Bilieto kaina —15 dol. asmeniui.
Staly Ir pavienių bilietų užsakymus priima:

VIRGIUI A REMEZ1ENĖ - 718 740-1526

Dr. Danutė Saldaitytė

labai gerai kalba lietuviškai ir uo
liai reiškiasi visame lietuviškame 
gyvenime.

Sveikiname jaunąją daktarę ir 
linkime, kad pasiliktumėt mūsų 
lietuvių tarpe. Lietuvių gydyto
jų eilės sumažėjo, o ir lietuviams 
reikia savo lietuvio gydytojo. 
Tad jus su didele meile pasitin
kame ir tikimės, kad mūsų neuž
miršite!

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
PRAEITŲ METŲ LAIDĄ PRISIMENANT

Visa tai turėjo būti praeitų 
metų pavasarį, bet laikas apgau
lus ir skuba didelė. Taip ir pra- 
skubėjo pro mus toks įvykis, kad 
mokykla baigė mokslo metus. 
Kažkur tarp rengėjų popierių 
dingo ir baigusiųjų nuotraukos. 
Jos surastos neperseniausiai, tai 
ir privalu su jais susipažinti.

Praeitais metais 10 metų mo
kyklos kursų baigė šie mokiniai:

Laura Kirkylaitė, Aleksandras 
Maldutis, Dainis Marijošius, 
Rima Naronytė, Zita Sidaitė ir 
Arūnas Ulėnas. Jų klasės moky
toju buvo Alfonsas Samusis.

Mielieji abiturientai, skirkite 
savo jaunystę kilniems tikslams 
— mokslui, darbui ir Lietuvai. 
Išaugite į žmones, kurie šviestų 
visiems savo kilniu pavyzdžiu ir 
savo lietuviškumui

Laura Kirkylaitė

Zita Sidaitė Aras UtenasRima Naronytė

ATLIEKU JV AIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darbo praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju New Yor
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bet 
ką.

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

Skambinti: Algis Urbelis 718 
7J49 - 8093.

Aleksandras Maldutis Dainius Marijošius

RE-ELECT 
THOMAS G. DUNN

AS 
MAYOR 0F THE CITY OF ELIZABETH, 

NEW JERSEY 
JUNE 7 1988
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PERRINKITE
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