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Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak, lankydamasis JAV, ra
gino valst. sekretorių Shultz pa
gyvinti JAV pastangas taikai Ar
timuosiuose Rytuose pasiekti ir 
karui tarp Irano ir Irako užbaigti.

Valst. sekretorius Shultz 
tarėsi su dviem palestiniečių 
veikėjais, Hana Siniora ir Fayez 
Abu Rahme apie palestiniečių 
būklę ir apie Izraelio prievartos 
veiksmus Izraelio okupuotose 
arabų žemėse.

Nikaragvos vyriausybės at
stovai pirmą kartą susitiko su 
prieš ją veikiančių partizanų at
stovais Kostarike ir susitarė pasi
tarimus tęsti Gvatemaloj.

Bulgarijos prezidentas Todov 
Zvikov prieš kurį laiką buvo pa
skelbęs pagal Sov. S-gos pavyzdį 
toli einančių ekonominių ir poli
tinių reformų planą, bet nesenai 
vykusioji komunistų partijos 
konferencija šiuos jo planus ge
rokai apkarpė.

JAV nutarė nuo ateinančių 
metų pradžios nutraukti Taiva- 
nui, Pietų Korėjai, Hongkongui 
ir Singapurui teikiamas preky
bos lengvatas, pagal kurias jos 
turėjo teisių įgabenti į JAV be 
muito savo gaminių už 10 bil. 
dol.

Popiežius Jonas Paulius n

vos prezidentą Daniel Ortega 
Savedra, kad Centrinės Ameri
kos taikai pasiekti yra būtinai rei
kalinga respektuoti žmogaus tei
ses ir demokratiją.

Izraelio kariai po trumpos 
pertraukos vėl pradėjo vartoti 
šaunamuosius ginklus palesti
niečių demonstracijom Izraelio 
okupuotose žemėse išsklaidyti ir 
nušovė du palestiniečius.

Prezidentas Reagan nelauktai 
buvo pasiuntęs į Art. Rytus spec
ialų pasiuntinį Philip C. Habib, 
kuris tarėsi su Jordano karalium 
Hussein ir Izraelio vadais.

Lenkija pakėlė maisto pro
duktų kainas iki 40 proc. Solida
rumo unijos veikėjai ir darbinin
kai kai kuriuose miestuose dėlto 
suruošė protesto demonstracijų.

Valst. dep-tas po ilgų svarsty
mų nutarė reikalauti, kad Irakas 
už jo raketom, sužalotą fregatą 
Stark ir puolimo metu žuvusių 
ir sužeistų jūrininkų šeimom 
kompensuoti sumokėtų 75 mil. 
dol.

Kambodijos princas Noro- 
dom Sihanouk pasitraukė iš ten 
veikiančių partizanų grupių koa
licijos dėl nuolatinių nesutarimų 
su Khmer liaudies tautinio išlai
svinimo fronto vadu Son San n.

Komsomolskaja Pravda pa
skelbė, kad dėl stiprios gyvento
jų opozicijos vyriausybė buvo 
priversta atsisakyti baigti staty
dinti Krasnodar branduolinės 
energijos stotį prie Juodosios 
jūros.

JAV ambasadorius Austrijai 
Harry Anatole Grunvvald Austri
jos žurnalui Profil pareiškė, kad 
būtų geriau ir JAV ir Austrijai, 
jei visi reikalai apie Austrijos 
prezidentą Kurt Waldheim būtų 
palikti ramybėj.

Ekvadoro prezidento rinki
muose daugiausia balsų surinko 
Socialdemokratų partijos atsto
vas Rodrigo Borja Cevallos ir ki
tos kairiosios partijos atstovas 
Abdala Bucaram Ortiz, bet nei 
vienas nepasiekė 50 proc. turi
nčių teisę balsuoti daugumos, 
todėl turės būti perbalsuoti.

Caras nepriėmė 
pasiuntinių

Į Petrapilį išvažiavę Kęstaičių 
pasiuntiniai pas carą nebuvo įlei
sti, nes trijų šimtų parašų buvę 
per mažai. Žmonių susirinkimas 
Kęstaičiuose, sužinojęs iš 
sugrįžusiųjų, jog buvo per maža 
parašų, kuo greičiausiai išsiun
tinėjo į aplinkinių valsčių kaimus 
kvieslius, kad surinktų į 
Kęstaičius vyrus pasirašyti ant 
prašymo. Suėjo daugiau vyrų iš 
aplinkinių valsčių, ir ant prašy
mo pasirašė net keletas tūksta
nčių tikinčiųjų. Tais raštais neši
ni, penki pasiuntiniai vėl iškelia
vo atgal į Petrapilį, dabar jau tik
rai tikėdamiesi prieiti prie paties 
caro. Tai buvo spalio 25.

Spalio 26 vėl atvažiavo į 
Kęstaičius spravninkas. Radęs 
pilną bažnyčią žmonių ię todėl 
nieko negalėdamas padaryti, 
įsakė dekanui: “Tuoj padaryti 
žygių, kad visi Kęstaičių 
bažnyčios daiktai būtų nedel
siant perduoti Alsėdžių klebo
nui”. Dekanas, pildydamas įsa
kymą atvažiavo į Kęstaičius lapk
ričio 4 d. ir rado kaip visada — 
pilną bažnyčią žmonių. Jie atsi
sakė išsiskirstyti iš bažnyčios, kol 
negrįšią iš Petrapilio pasiuntiniai 
ir nepranešią nuo “karaliaus” 
malonę palikti jiems bažnyčią, 

-nes tvirtai tikėjo, kad bažnyčios 
neuždarys.

Generalgubernatoriaus 
raštas

Lapkričio 11 vyskupas Paliu- 
lionis gavo iš generalgubernato
riaus griežto raginimo raštą.

Vyskupas, matydamas būtinu
mą teisinti kunigus, kaltinamus 
dėl žmonių pasipriešinimo ir 
neišnešimo Svč. Sakramento, 
pasiuntė generalgubernatoriui 
raštą, kuriame paaiškino, kad 
klebonas ir kunigai padarė, ką 
jie galėjo padaryti: kad bažnyčios 
uždarymas ir užantspaudavimas, 
kaip su kunigo pašaukimu nesu- 
derinimas veiksmas, negali būti 
uždedamas kaip pareiga.

Didžiulės pastangos 
išgelbėti bažnyčią

Tuoi tarpu Alsėdžių ir aplinki
nių parapijų — Telšių, Lie
plaukės, Gadunavo, Sedos, 
Plungės ir kitų vietovių tikintieji 
darė viską, kad bažnyčią neužda
rytų. Be pasiuntinių, kurie ne
buvo prileisti prie caro, jie dar 
pasiuntė du prašymus raštu per 
paštą ir dar vieną prašymą kažko
kiam generolui Richteriui, bet, 
negaudami į juos atsakymo, pa
siuntė vieną telegramą grafui 
Kantekuzenui — kunigaikščiui 
Speransldui. Be to, delegacija 
lapkričio 6 Petrapilyje aplankė 
Plungės kunigaikštį Mykolą 
Oginskį, turėjusį caro rūmuose 
įtakos, tačiau ir šis nieko ne
galėjo delegacijai padėti. Į visas 
tas detales ir ano laiko mūsų 
sodžiaus žmonėms labai drąsias 
pastangas rusų valdžia nesiteikė 
reaguoti.

Pagaliau valdžia, nepaisyda
ma žmonių pasipriešinimo, nu
tarė baigti su Kęstaičių bažnyčia.

Giedodami gina bažnyčią
Pirmiausia Kauno gubernato

rius norėjo sužinoti apie 
Kęstaičių žmonių nuotaikas ir ar 
nereikia griebtis karinės 
pajėgos.Todėl, nesitenkindamas 
vietos policijos pranešimais, dar 

pasiuntė padėčiai ištirti ypatingų 
reikalų valdininką Grigorijų Sči- 
rovskį, kartu įgaliodamas užda
ryti bažnyčią, jei bus sukalbami 
žmonės. Tą pačią dieną Sčirov- 
skis, spravninkas, keletas polici
ninkų ir dekanas nuvažiavo į 
Kęstaičius mėginti uždaryti 
bažnyčią.

Ją rado pilną žmonių, kurie 
klūpėdami giedojo giesmes. ■ 
Valdžios atstovai pareikalavo, 
kad dekanas nutrauktų žmonių 
giedojimą. Jis stovėdamas tarp
duryje keletą kartų pabandė nu
tildyti maldininkus, bet šie jo 
neklausė ir giedojo toliau. Tada 
spravninkas ir ypatingų reikalų 

.vedėjas nutarė patys prabilti į 
žmones, bet žmonės vis giedojo. 
Valdžios atstovai ėmė dar labiau 
šaukti, bet giedotojai, nekreip
dami į juos dėmesio, savo giedo
jimu viską užgrožė.

Kai valdžios atstovai suprato, 
kad visos jų pastangos nutildyti 
giesmininkus ir žmones išprašyti 
iš bažnyčios nueina veltui, pasi
traukė iš bažnyčios. Ščirovskis, 
savo gyvenime pirmą kartą pa
matęs su kokiu užsidegimu 
žmonės saugoja savo bažnyčią 
neslėpdamas nusistebėjimo, 
priekaištingai tarė spravninkui: 
“Tamsta, savo širdyje turi laikyti 
didele nuodėme pražudyti tiek 
jielęaltų žmonių”. Spravninkas 
niūriai į tai atsakė: "Ne aš kaltas 
dėl to, bet kunigai!” Jis, matyt,

(Bus daugiau)

Iš Lietuviško kaimo spinduliavo lietuviškoji kultūra. Iš to kaimo kilo ir tautinis mūsų 
atbudimas. Ta gyvoji Lietuva, prieš 70 metų paskelbusi, kad atstato savo neprik
lausomybę, ir dabar kviečia mus visus vieningai dirbti jos labui ir jos išlaisvinimui.

PETRAS GRAŽULIS NUTEISTAS 
LIETUVOJE

29 m. amažiaus lietuvis Petras 
Gražulis vasario 2 buvo nuteistas 
Marijampolėj (Kapsuke) ir tei
sme žiauriai primuštas, patyrė 
Lietuvių Informacijos Centras. 
Jis buvo nubaustas pagal 
Baudžiamojo kodekso str. 211-1 
(“karo prievolininko vengimas 
atlikti mokomuosius ar patikrini
mo pratimus") 10 mėnesių ben-

dro režimo lagerių už atsisakymą 
atlikti karinius apmokymus oku
pacinėj sovietų kariuomenėj. 
Gražulį iššaukė į tuos apmoky
mus už dalyvavimą trejose de
monstracijose — rugpjūčio 23 
Vilniuj, lapkričio 1 Maironio 
minėjime ir lapkričio 18 Latvijos 
nepriklausomybės šventėj Ry
goj-

Po teismo nuosprendžio, Pe
tras Gražulis paskelbė bado 
streiką vasario 16 - 25 už Lietu
vos tautinį ir dvasinį atgimimą. 
Jam kalbant, jį puolė civilis 
asmuo, prievarta užgniaužė bur
ną, o du milicininkai prišoko jį 
kumščioti ir mušti 70 teismo 
stebėtojų akivaizdoj. Liudinin
kai Lietuvoj praneša, kad teismo 
salėj kilo didelis triukšmas — 
žmonės šaukė, verkė, reikalavo 
liautis. Milicininkai Gražuliui

turėjo galvoje, kad dėl žmonių 
pasipriešinimo kalti kunigai, ku
rių sukurstyti žmonės turės atsa
kyti.

Kauno gubernatorius 
Jsako

Valdžios atstovams sugrįžus į 
Telšius, Ščirovskis pasiuntė tele
gramą gubernatoriui, pranešda
mas apie padėtį Kęstaičiuose. 
Gubernatorius atsakė, kad pats 
tuojau atvyksiąs į Telšius ir įsakė 
spravninkui pranešti kazokams, 
kad jų trys eskadronai (300) rai
telių pasiruoštų kitą dieną išvykt 
į Kęstaičius, kad pasiųstų savo 
policiją, kad tą dieną ten būtų 
Alsėdžių dekanas, vienas Telšių 
kunigas ir buvęs kunigų namų 
moderatorius kun. Juknevičius.

Trys eskadronai kazokų
Lapkričio 19 d. iš Telšių į 

Kutaičius išjojo eskadronai ka
zokų, paskui juos tarškėjo kele
tas vežimų, prikrautų kirvių, 
pjūklų, kastuvų, kopėčių, vir
vių, sienoms griauti bursiukų ir 
kitų įrankių ir dar iš paskos kažin 
kam buvo vežami besitaškaliuo- 
jantys gaisrininkų bosai. Kazokai 
jojo greitai, ir vežimai paskui 
juos bildėjo su dideliu trenk
smu.

Lietuvoj ruošiamasi pavo
jaus padėčiai Vasario 16-to- 
sios proga

Lietuvių Informacijos Centras 
patyrė, kad dėl ruošiamų Vasario 
16-tos proga paminėjimų Lietu
voj yra telkiami ir instruktuojami 
milicininkai kaip sutrukdyti 
ruošiamus minėjimus. Anot disi
dentinių šaltinių, milicininkai 
aprūpinami guminėmis lazdo
mis, kuriomis muštų minėjimų 
dalyvius; panašiai kaip buvo da
roma Latvijoj. Kariuomenei bei 
apmokamiems chuliganams yra 
rodomi žmogaus teisių gynėjų, 
kaip Nijolės Sadūnaitės, Antano 
Terlecko ir kitų nuotraukos, kad 
juos pirmiausia griebtų; yra or
ganizuojami greitosios pagalbos 
automobiliai vežti į ligonines 
sužeistuosius minėjimo daly
vius, kurie tikriausiai bus apkal
tinti “chuliganizmu.”

Turimomis žiniomis, Lietuvoj 
yra ruošiamasi pavojaus padėčiai 
bei karo stoviui nuo vasario 10 
ligi vasario 22.

Taip pat yra telkiami draugo
vininkų kordonai, kurių paskirtis 
neprileisti minėjimų dalyvius 
prie istorinės reikšmės turinčių 
paminklų, prie kurių Lietuvos 
nepriklausomybės 70 m. atstaty
mo proga numatoma padėti 
gėles — prie Nežinomojo kario 
kapo Lietuvos laisvės kovose 
žuvusių karių kapinėse, prie dr. 
Jono Basanavičiaus kapo Rasų 
kapinėse, prie Vilniaus katedros 
ir prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo, o Kaune — buvusiose 
savanorių kapinėse, Karo muzie
jaus sodelyje ir prie Maironio pa
minklo.

Lietuvių pareiškimas Mikhai- 
lui Gorbačiovui apie rengiamus 
VašžrirrT“6-tdš nririejumry buvo 
konfiskuotas sausio 8 d. Petro 

'Cidziko bute Vilniuje. Jame pri
mygtinai buvo prašoma, kad 
nebūtų trukdoma taikingiems 
paminėjimams ir kad Gorbačio
vas sudraustų dalyvių terorizavi
mą. Telefonu padiktuotą tekstą 
įteikė Gorbačiovo įstaigai rusai 
tarpininkai Maskvoj. Iki kratos 
jau buvo pasirašę 125 asmenys 
Lietuvoj. Paskutinėmis -.žinio
mis, parašų skaičius viršija 200.

Ryšium su Vasario 16-tąja Vil
niaus vykdomasis komitetas suk
vietė vyskupus ir dvasiškuos at
stovus, “pokalbiams”, kurių 
metu jiems įsakė įspėti visuo
menę, kad ji nedalyvautų ruoša- 
muose Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose. Trečia
dienį, sausio 27 sukvietė visus 
Lietuvos vyskupus (nenuvyko 
du, vysk. Vincentas Sladkevičius 
ir vysk. Antanas Vaičius). Vysku
pams aiškino, kad karo laikais 
šimtai kunigų mirė Sibire, buvo 
išvežti, ištremti šimtai, ir tikino, 
kad to šiandien reikia išvengti, 
Siūlė sugyventi su sovietine 
valdžia, būti lojaliais ir pan. Sau
sio 28, pakvietė Vilniaus klebo
nus, o miesto rajonuose — kitus 
klebonus. Jos perspėjo, kad Va
sario 16-tos proga nebūtų 
bažnyčiose jokių išsišokimų, kad 
nebūtų leidžiama “ekstremi
stams” kalbėti bažnyčioj ir pan. 
Sausio 29, pakvietė vikarus, ku
riems pasakė, kad į bažnyčias 
visą vasario mėn. bus siunčiami 
šnipai, kurie viską stebės ir regi
struos.

Nepaisant gąsdinimo bangos 
disidentiniai šaltiniai Lietuvoj 
tvirtina, kad bus stengiamasi tai
kingai padėti gėles prie minėtų 
paminklų, nors bijomasi, kad 
gali būti baisus susidorojimas... 
bet provokuotis neleisime.”

. (LIC)

Graikijos prezidentas An- 
dreas Papandreou ir Turkijos 
min. pirmininkas Turgut Ozai 
sutarė susitikinėti bent kartą per 
metus taikai įgyvendinti ir ben
dradarbiavimui pagilinti.

Suomijos prezidento rinkimuo
se dabartinis prezidentas Mauno 
Koivisto surinko tik 49 proc. bal
sų, todėl turės persirungti su 
opozicijos kandidatu Paavo Vay- 
rymen, surinkusiu 20.1 proc. 
balsų.

Sov. S-ga sustabdė privačių 
leidyklų ir spaustuvių veiklą, ku
rios buvo atsiradusios vykdant 
ekonomines reformas. Šiuo 
žygiu vėl grįžtama prie anksty
vesnės būklės, kada vyriausybė 
kontroliavo visus spaudos dar
bus.

davė į kepenis ir išvilko iš salės. 
Prie teismo rūmų stovintys 
girdėjo kaip Gražulis teismo 
rūsyje rėkė “Gelbėkit, užmuš!” 

60 teismo stebėtojų solidaru
mo ženklan, pažadėjo prisijungti 
prie bado streiko.

Po teismo, stebėtojus po vieną 
leido iš salės per milicijos kordo
ną į lauką kur ramiai laukė viri 
200 žmonių aikštelėj prie teismo 
rūmų. Vienam provokatoriui 
pradėjus šūktelioti “demokrati
ja,” uniformuoti milicininkai su 
vilkiniais šunimis puolė tiesiog į 
minią. Liudininkai praneša, kad 
milicininkai čiupo 10 žmonių ir 
juos nuvilko į teismo rūmus.

Tada žmonės susirinko j vie
tinę bažnyčią, kur nuteistojo 
brolis kun. Kazimieras Gražulis, 
aukojo mišias. Mišių metu tikin
tieji protestuodami prieš ne
teisėtą žmonių puolimą ir sulai
kymą sustatė pareiškimą kurį pa
sirašė 108 asmenys. Pareiškimas 
buvo nuneštas vietos milicijai, 
kur saugumietis žadėjo, kad 
spaudoj išreklamuos kaip baisiai 
tikintieji elgėsi teismo metu.

(LIC)



MALDOS VAJUS UZ LIETUVĄ
Reaguodamas į kvietimą soli

darizuotis vasario mėn. su perse
kiojamaisiais Lietuvos katalikais 
vysk. Paulius Baltakis kviečia vi
sus tikinčiuosius, ypatingai kata
likus, jungtis į maldos mėnesį ir 
pasninką.

Tik ką iš Lietuvos atėjusiame 
pareiškime prašoma:

JUNO BEACH, FLA.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė bus paminėta vasario 20 
ir 21. Vasario 20, šeštadienį, iš
kilmingas minėjimas įvyks Me
todistų bažnyčioje Juno Beach. 
Kalbą pasakys dr. Vytautas Ma
jauskas iš Ormond Beach, dai
nuos Algirdas Brazis, buvęs Me
tropolitan operos solistas. Dalį 
programos atliks ir vietinis Dai
nos choras, vadovaujamas I. Ma- 
nomaitienės. Bus renkamos au
kos Lietuvos reikalams.

Vasario 21, sekmadienį, 10:45 
v. bus aukojamos mišios Sv. Pau-
liaus nuo Kryžiaus bažnyčioje 
drauge su amerikiečiais.-Tą die
ną 10 - 1:30 v. parapijos salėje 
įvyks Lietuvos krikščionybės pa
roda, vaizduojanti krikščionybės 
raidą Lietuvoje. Paroda taikoma 
amerikiečiams. Parodą rengia 
specialus komitetas, LB ir kitų 
organizacijų remiamas.

Paroda suskirstyta į tris sky
rius: meno kūrinių — vedėja R. 
Zotovienė, tautodailės — I. Ma
nomai tienė, informacijos — V. 
Šalčiūnas ir kun. V. Pikturna.

Paminėtas kompozitorius 
St. Šimkus

Sausio 16 iškilmingai pa
minėtas kompozitoriaus Stasio

Savaitės I 
t įvykiai ?

Britanijos Socialdemokratų 
partijos konferencija nutarė su
sijungti su Liberalų partija, bet 
dėlto dalis jos narių su partijos 
steigėju David Owen pasitraukė 
ir pasilaikė partijos vardą.

Jordano karalius Hussein 
lankėsi Vatikane ir kitose Euro
pos valstybėse, jų tarpe ir Au
strijoj, padarydamas oficialų vi
zitą jos prezidentui Kurt Wald- 
heim.

JAV pagaliau ėmėsi iniciaty
vos bandyti sutvarkyti Izraelio ir 
palestiniečių klausimą. Pagal 
planą neužilgo turėtų būti įvyk
dyti palestiniečių savivaldos rin
kimai vakariniam Jordano krante 
ir Gazos ruože, vėliau tartis dėl 
taikos ir suteikti tom sritim auto
nomiją ir per 5 m. pasiekti tuo 
reikalu galutinį sprendimą.

Prancūzijos laikraštis Le 
Monde tvirtina, kad Maskvos 
partijos sekretorius Boris N. Jel- 
cin buvo pašalintas už tai, kad 
savo kalboj kritikavęs Raišą Gor
bačiovą ir užs. reik. min. Še
vardnadzę.

JAV vetavo Saugumo tapybos 
priimtą rezoliuciją, kuri pa
smerkė Izraelį už prievartos 
veiksmus prieš palestiniečius ir 
žmogaus teisių pažeidimus.

Rytų Vokietija paleido iš 
kalėjimo Rytų Berlyne veikusio 
žmogaus teisių sąjūdžio dalyvius 
Stephen Kravvczyk su žmona ir 
Freya Klier, bet jie ne savo noru 
turėjo išvykti į Vakarų Vokietiją.

Nikaragva paleido iš kalėjimo 
amerikietį lakūną James Jordan 
Denby, kurio lengvas lėktuvas 
gruodžio 6 buvo nušautas viršum 
Nikaragvos.

Komunistų partijos organas 
Pravda paskelbė, kad Kazachsta
ne, išvirtus kanalizacijos atmatų 
tvenkinio pylimui, dvokiančio 
dumblo banga užmušė neskel
biamą skaičių žmonių ir sugriovė 
2. tiltus.

“Mes kreipiamės į viso pasau
lio tikinčiuosius prašydami pa
remti mus savo karšta malda, 
kad Lietuva atgautų religinę, 
dvasinę ir tautinę laisvę, kad pa
kiltų iš baisaus moralinio 
nuosmukio. Visą šių metų vasa
rio mėnesį raginame tikinčiuo
sius jungtis vieningai maldai už 
tautos laisvę, Prašome pagal ga-

Šimkaus šimtasis gimtadienis. 
Minėjimą rengė LB apylinkės 
valdyba. Atidarė pirmininkas dr. 
J. Šalna, programai vadovavo V. 
Šalčiūnas, dalyvavo per 100 
žmonių ir abu kompozitoriaus 
sūnūs — Neris ir Algis Šimkaus. 
Harmonizuotas dainas ir kitus 
kūrinius dainavo solistė Onutė 
Šalčiūnienė ir Dainos choras. 
Neris Šimkus, kitų pasisakymus 
cituodamas, vaizdžiai nušvietė 
savo tėvo gyvenimą ir darbus. 
Solistei akomponavo A. Šimkus. 
Po minėjimo buvo kavutė.

Balfas praneša 
Juno Beach Balfo 141 skyrius 

praneša, kad 1987 aukų rinkimo 
vajus yra užbaigtas. Aukų su
rinkta 1320, pinigai pasiųsti Bal
fo centrui.

Pensininkų klubo susirinki
mas buvo sausio 30 Metodistų 
salėje Juno Beach. Paskaitą svei
katos klausimais skaitė dr. Jonas 
Šalna.

Petras Gailiūnas 71 metų 
amžiaus, mirė sausio 14. Žiemą 
gyvendavo Juno Beach. Paliko 
žmoną Antaniną ir du sūnus. 
Laidoti išvežtas į Hartfordą, kur 
anksčiaua pastoviai gyveno. Pa
laidotas Putnamo seselių lietu
viškose kapinėse.

Sv^.Paųliaus nuo • Kryžiaus 
baž^yčįęje, kur lietuviai tujij/ 
savo pamaldas, Lietuvos krikšto 
jubiliejui atminti bus įrengta pa
minklinė lenta. Pagal pagamintą 
projektą ją medyje atliks Ed
mundas Trečiokas. Paminklinė 
lenta bus bažnyčios prieangyje 
ir ji bus atidengta, kai bažnyčioje 
bus minima Lietuvos nepriklau
somybės šventė.

LB

Rengiamo Kultūros kongreso reikalais sausio 10 įvyko spau
dos konferencija. Už stalo sėdi Milda Lenkauskienė, kongre
sui ruošti komiteto pirmininkė, kalba Pranas Joga — kultūros 
kongreso programos koordinatorius. Nuotr. V. Bacevičiaus

limybę kunigus aukoti Mišių au
kas, o tikinčiuosius kuo gausiau 
dalyvauti.”

Vyskupo skelbiamą pasninką 
inspiruoja nuteistojo Petro 
Gražulio bado streikas, kurį jis 
paskelbė teismo metu Marijam
polėj (Kapsuke) Gražulis pradės 
bado streiką vasario 16 d. ir tęs 
iki vasario 25 d. “už tautinį ir 
dvasinį Lietuvos atgimimą.” Jo 
teisme bent 60 asmenų pažadėjo 
į bado streiką įsijungti. Iš Lietu
vos kviečia laisvojo pasaulio lie
tuvius šį simbolinį bado streiką 
taip pat paremti.

Vasario 13 - 16 Lietuvos 
laisvės intencija bus aukojamos 
mišios einami kryžiaus keliai ir 
kalbamas rožančius įvairiose 
Lietuvos bažnyčiose. Pagrin

KULTŪRA - POLITIKA - MENAS
Pasaulio lietuvių IV kultūros 

kongreso rengimo komisijos at
stovai Pr. Joga, R. Kurienė sau
sio 17 sukvietė Kanados lietuvių *• 
žurnalistų spaudos posėdį Ana
pilio sodybos patalpose. Tame 
posėdyje buvo paaiškinta šio 
kongreso ruošimo eiga.

dr. J. Račkauskas, išeivijos ir pa
vergtos tautos kūrybos sank
ryžoje — koord. prof. dr. V. Var
dys, spauda ir radijas — Kl. 
Vidžiūnienė.

Taip pat ruošiami kultūriniai 
renginiai: literatūros vakaras, 
Los Angeles lietuvių dramos 
sambūrio spektaklis, dainos ir 
muzikos koncertas, lietuvių dai
lininkų meno darbų paroda, vei
dai ir vardai paroda, sekmadienį 
atskirose bažnyčiose katalikų ir 
evangelikų pamaldos.

Pasaulio lietuvių seimas 
‘.ruošiamas birželio 28 - 30 taip 
pat Westbury viešbutyje. Į šį 
seimą atvyks 140 atstovų iš 19 

stytį^.įyęi^ntilietuvlųl^tūri^ -kraštų. Iš Kanados dalyvaus 15,

Kultūros kongresas vyks 
birželio 24 - 27 Toronto Westbu- 
ry viešbutyje ir kitose Toronto 
lietuvių patalpose. Pr. Joga, in
formacijos ir kongreso progra
mos koordinatorius, paaiškino, 
kad šis kongresas yra ruošiamas 
įvertinimui kultūrinių
laimėjimų pavergtoje Lietuvoje 
ir lietuvių išeivijos visame laisva
me pasaulyje, kad būtų galima 
geriau bendrauti ir įtraukti į lie
tuvių kultūrinį veikimą jaunąją 
kartą, pagilinti visų kultūrinį in
teresą, solidariau telkti visų kar
tų atstovus kultūriniam darbui, 
aštriau pabrėžti kultūrininko at
sakomybę visų veikloje, persvar-

Kougrese numatyta įvadinė 
prel. dr. Pr. Gaidos paskaita. Vi
sose kitose srityse bus tik svar
stymai. Atskiras kalbėtojas galės 
įvadiniu klausimu kalbėti 10-15 
minučių, o po to vyks diskusijos.

Numatytos šios kultūrinės sri
tys: šeima — koordinatorė Ir. 
Lukoševičienė, literatūra — 
koord. prof. dr. R. Šilbajoris, re
ligijos reikšmė tautiniam išliki- 

dinės mišios tomis intencijomis 
įvyks sekmadiem, vasario 14 d. 
6 vai. vak. Sv. Mikalojaus 
bažnyčioj Vilniuje, Kauno kate
droj ir Šv. Jurgio bažnyčioj Šiau
liuose.

Vasario 16 d. lietuviai yra 
kviečiami rinktis vakarinėms pa
maldoms rajonų centro ir dide
snių miestų bažnyčiose pagrin
dinai Švc. Onos ir Šv. Mikalo
jaus bažnyčiose Vilniuje, kate
droje ir Vytauto Didžiojo 
bažnyčioj Kaune, Šv. Jurgio 
bažnyčioj Šiauliuose, katedroj 
Panevėžyje, Alytaus II bažnyčia 
Alytuje ir katedroj Telšiuose.

Taip pat tą dieną bus stengia- 
mąsi padėti gėles prie lietuviams 
svarbių istorinių paminklų Vil
niuje ir Kaune. (LIC)

VALDAS C DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfield Road, Ea*t 
Northporth, N.Y. 11731. T*l. 516 365-3740. Namų telefoną* vakarai* 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New York© ofisas Lito patalpose; 
86 - 01 114th St, Rlchmond Kili, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forept 
Pway St), Woodh*ven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEM0RIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Fia., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fia. 33707. 813 345-9393. W,OODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų paroavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla 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. Andriušio Idijentals.

mui — koord. kun. G. Kijau- 
skas, SJ, muzika — koord. Em. 
Sakadolskienė, menas — koord. 
dr. K. P. Žygas, tautodailė — A. 
ir A. Tamošaičiai, kalba — prof. 
dr. A. Klimas, Lituanistikos ka
tedrą — dr. Br. Vaškelis, Peda
goginis lituanistikos institutas — 

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Wlnter Garde n Tavem. 
1883 Madlson SL Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — S H ve r Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Bivd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKln-~ 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodtties, auksų 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kit* 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirtnad. 
6 - 7 vai. vak. Iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt, 234 Sunltt 
Dr., Watchung, N J. 07060. Te< 201 753 - 5636.

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

pirm. E. Čuplinskas.
Kongresui ir seimui pasibai

gus, liepos 3 Hamiltone (50 km 
nuo Toronto) ruošiama tautinių 
šokių šventė. G. Breichmanienė 
suteikė daugiau žinių apie šokių 
šventę. Šventėje dalyvaus 51 šo- 

, kių grupė su 101 rateliu (rate
lyje 16 šokėjų). Iš viso daly
vaus 1900 šokėjų. Tame skaičiu

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

DĖMESIO ŽURNALUI “B R I D G E S”!
- Darbininke skaitytojalkviečiany nepalikti vaiky ir anūkų 

“ betietaviškotaikraščto.L:Jehtas iš'anūky nebegali skaityti
1 ietuviškai, užsakykite“ BRIDGES”,.Tąi 10 karty metuose Išei
nąs žurnalas angly kalba. Informuojama apie lietuviy gyveni
mą okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje. Metinė prenumerata tik 
10 dol.

•Prašau siuntinėti Bridges šiuo adresu:
Vardas, pavardė ....................................................................
Adresas ...................................................................................

je bus 16 ratelių vaikų, 
18 ratelių jaunių, 18 ratelių vete
ranų ir 39 rateliai studentų. Mo
derni kolizėjaus salė bus suskir
styta į 28 kvadratus. Kai kurios 
grupės šoks tik dalį programos. 
Ši šokių šventė atsitinka dvigu
boje sukaktyje: 30 metų nuo pir
mosios tautinių šokių šventės 
Chicagoje (1957 birželio) ir 50 
metų nuo pirmosios tautinių šo
kių šventės nepriklausomoje 
Lietuvoje 1937 Kaune. Tačiau 
didžiausia sukaktis visų šių ren
ginių yra pagerbimas 70 metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties.

Kitų organizacijų vadovai 
kviečiami susilaikyti nuo bet ko
kių švenčių-renginių ruokšimo 
tuo pačiu laiku, pritariant šių 
renginių pasisekimui.

V. Matulaitis

Užsakytojo pavardė Ir adresas ..........................................

Pridedu 10 dol. prenumeratai ir auką...............................

Bridges, 341 Highland Bivd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

T<asolino
A MEMORIALS

(Vi - Vi 80 ST. MIDDI.E VILJAGE. Ql’EEAS. X V. 
1’1 l()XES (TU)) 326- 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

„1933 +1976

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
LIETUVĄ 1988 METAIS 

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
U-881
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje 
Išvykstame gegužės mėn. 24 d. Grįžtame birželio mėn. 11d. 1988

10 dienų Lietuvoje ♦ 2 dieno* Maskvoje
U-882 U-883 U-884 U-885

Išvykstame birželio 14 liepos 12 rugpj. 16 rugsėj 06
Grįžtame birželio 28 liepos 26 rugpj. 30 rugsėj. 20

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

DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ...
Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV, mes galime padėti su formalumu želėmis. 

Informacijai skambinkite arba rašykite

BALTTC-AMERICAN HOUDAY8, INC.
A DIVISION OF ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC. 

501 F1FTH AVENUE, SMITE 1505 
NEW YORK, NY 10017 

TELEPHONE: (212) 072-0200
“TOLL FREE" numeri* Qel ne New York vatetijoje) (800) 535-0505

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

{ LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TFiAVEL S^RVICĖ 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769-3300
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Altas dirba ir dirbs Lietuvai
Praėjusiais metais du įvykiai 

paveikė lietuvių tautą. Pirmas^ 
— tai Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktis, iškilmingas minėjimas 
Romoje ir kituose miestuose. Iš
kilmės sustiprino tautą, suglau
dino dar uoliau siekti savo tikslų, 
pagilino religingumą. Krikšto 
sukaktis taip pat davė mum labai 
daug naujų draugų iš aukštųjų 
sferų. Tie naujieji draugai tikrai
uoliau gins lietuviškus reikalus.

Antras įvykis, palietęs lietuvių 
tautą, Gorbačiovo sugalvotas 
“glosnost” judėjimas. Kažkas 
vyksta okupuotoje Lietuvoje. 
Suteikiama daugiau laisvių, net 
demonstruojama.

Gal tai yra vienas žingsnis at
gal, kad paskui vėl su naujais 
žiaurumais žengtų du žingsnius 
pirmyn. O gal jau pradeda 
išblėsti bolševikinė revoliucija. 
Bet tas naujas judėjimas tautoje 
yra mum svarbus ir reikšmingas. 
Jis stiprina mūsų viltis ir skatina 
dar labiau budėti ir veikti.

Panašiai juk buvo ir prieš 70 
metų, kai buvo pasirašytas ne
priklausomybės atstatymo aktas. 
Juk ir tada juk buvo okupuotas 
kraštas, dar siautė vokiečiai, bet 
buvo drąsa, buvo ryžto nepasi
duoti aplinkybėm h"tose*sųh'£tj»' 
se:Y€1k^žMtisWftia^ffl^b^ 2 

savam 1_____ ___ ____ _____ _
16 pasirašė nepriklausomybės 
atstatymo aktą, okupacinė 
valdžia neleido jo skelbti. Bet jis 
buvo paskelbtas, ir visas kraštas 
sužinojo, ko siekia tauta.

Prisiminkime kokiose sąlygo
se organizavosi savanoriai, kaip 
kūrėsi mūsų kariuomenė.

Ir čia buvo tik pačios blogiau
sios sąlygos, bet jaunieji val
stybės kūrėjai nieko nepabūgo, 
ir jaunutė Lietuva apgynė savo 
laisvę.

Tik tada, kai buvo apginta 
laisvė, kai buvo atkurta pati val
stybė, tik tada jau rinkosi Stei-
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by Franciacan Fethers
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giamasis seimas, ir jis 1920 
gegužės 15 pirmuoju savo aktu 
įsteigė Lietuvos respubliką. To 
teisinio žygio reikėjo, kad kitos 
valstybės skaitytųsi su Lietuva, 
kaip su teisingai susitvarkiusia 
valstybe. Taip ir buvo — Lietu
vos respublika greitai visur buvo 
įteisinta, priimta į Tautų Sąjun
gą

Tik laisvė, tik Lietuvos respu-
blika atnešė naują kūrybą, dina
mizmą. Kaip tauta veržėsi pir
myn. Su kokiu tempu buvo sta
toma ir kuriama, nes buvo daro
ma savai valstybei. Su kokiu en
tuziazmu augo- lietuviškos mo
kyklos, o tose mokyklose ugdėsi 
naujos lietuviškos pajėgos savai 
valstybei statyti.

Bet šalimais buvo Ribbentro- 
po-Molbtovo slaptas susitarimas 
— panaikinti mūsų laisvę ir 
atimti mūsų teises į gyvenimą, į 
savo žemę.

Didžios nelaimės prispaudė 
tėvynę, bet tada už pavergtą tau
tą prabilo Amerikos lietuviai. Jie 
1940 spalio 15 įkūrė Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Ir tik šios Tary
bos dėka Amerikos vyriausybė 
nepripažino Lietuvos okupaci- 

i u&A, 5ajį«vo

efektyvi, kad ir kiti kraštai nepri
pažino Pabaltijo kraštų jėga įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
plačiai veikdama įvairiuose mie
stuose, išgarsino Lietuvos bylą, 
išjudino visus Amerikos įtakin
gus sluoksnius — "kongresą, 
spaudą, kitas informacines įstai
gas, kad jos su dideliu dėmesiu 
•prisimena Lietuvą ir galimais 
būdais stiprina tautos viltis atsta
tyti nepriklausomybę.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko skyrius ir šiemet va
sario 21 rengia Lietuvos neprik-

Lietuvių Informacijos Centro 
žiniomis, 1987 gruodžio 11 Ni
jolė Sadūnaitė buvo sulaikyta 
Vilniuje, nes norėjo asmeniškai 
važiuoti į Glosnost spaudos klu
bo žmogaus teisių seminarą 
Maskvoj. Glosnost spaudos klu
bą sudaro disidentai ir buvusieji 
sąžinės kaliniai.

lausomybės minėjimą ir kviečia 
visus lietuvius kuo gausiausiai 
dalyvauti. Pavergtieji laukia 
mūsų didelių ir drąsių žygių. Jie 
ten Vilniuje ir Kaune juk minės 
Vasario 16 ir už tai eis į kalėji
mus, kentės ištrėmimus. Mes, 
būdami laisvi, ateikime kuo gau
siau į minėjimą, kad visi žinotų, 
kaip mum brangi tautos laisvė. 
Ateikime ir savo aukomis parem
kime visus, kurie su tokia meile 
ir atsidavimu triūsia Lietuvos la
bui.

Visi kviečiami, visi laukiami, 
kad būtų mūsų balsas galinge
snis ir mūsų auka didesnė!

Namas, kur prieš 70 metų pasirašyta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo aktas. Sis namas yra Vilniuje, Pilies gatvėje 
netoli Sv. Jono bažnyčios ir universiteto. Jo namo antrame 
aukšte buvo Lietuvos Tarybos būstinė. Čia ir posėdžiavo 
Lietuvos Taryba 1918 metais vasario 16, šeštadienį, labai 
šalta dieną. Aktas buvo pasirašvtas 12:30 v. popiet. Visiems 
tarybos nariams sustojus, nepriklausomybės paskelbimo aktą 
perskaitė dr. Jonas Basanavičius, seniausias Tarybos narys. 
Jis pirmas aktą ir pasirašė.

KULTŪRINIAI UŽMOJAI

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 70 metų sukaktyje JAV 
LB Kultūros taryba yra pamačiu
si vykdyti šiuos projektus:

1. Kultūros taryba pasirašė su
tartį su- ■“•Art s- Club Theatre” 
New Yorke, kad ir šiais metais 
jie statytų A. Škėmos pjesų “Pa
budimas”.

Šis veikalas sudomino Ameri
kos kritikus ir spaudą, nes ryškiai 
supažindina su lietuvių tautos 
agonija pokario metais.

Šiuo metu Kultūros taryba 
stengiasi suorganizuoti šio kūri
nio spektaklius ir kituose JAV 
miestuose: Bostone, Chicagoje, 
Clevelande, Los Angeles ir ki
tur.

2. Yra paruošta Algimanto Ke- 
zio foto paroda “Lithuania 
Through the Wall”. Si paroda 
tinkama išstatyti universitetų ar

LIETUVIŠKI ATGARSIAI 
IŠ MASKVOS SEMINARO

Ją į Vilniaus geležinkelio stotį 
lydėjo buvęs kalinys Antanas 
Terleckas ir Vytautas Bogušis, 
vienas iš rugpjūčio 23 demons
tracijos organizatorių.

Prie stoties neatėjus bilietų 
kasų, Sadūnaitę, Terlecką ir Bo
gušį sulaikė. Juos apsupo dideliu 
ratu apie 40 vyrų, pagrinde civi
liai apsirengusieji, ir keli milici
ninkai, įskaitant milicijos kapi
tonę vardu Regina Kontrimaitė. 
Sadūnaitę atskyrė nuo palydovų, 
o palydovus tuoj pasodino į be
laukiančią mašiną. Bogušį ir Ter
lecką sulaikė 20 min. milicijoj, 
kol traukinys išvažiavo į Maskvą, 
o Sadūnaitę — tris valandas pro
kuratūroj.

Anot Sadūnaitės, ją į proku
ratūrą bevežą saugumiečiai ir 
milicininkai -elgėsi mandagiai, 
atsiprašydami, kad taip daro — 

atseiti jiems “liepė”. Sadūnaitė 
atsakė: “Jūsų darbas nepavydėti
nas. Geriau eičiau patį papra
sčiausią darbą dirbti, daug gar
bingiau... negu be jokio pagrin
do sulaikyti....”

Prokuratūroj prokuroro 
padėjėjas Bronius Januška per
skaitė Sadūnaitei perspėjimą, 
kad jie žiną, jog ji norinti daly
vauti antisovietiniam susibūri
me ir mano, kad ten gali būti 
kokių išsišokimų,

Sulaikyti ar saugumo perspėti 
nedalyvauti Maskvos seminare 
— Sadūnaitė, Terleckas, Bo
gušis ir Petras Cidizkas—parašė 
protestą Gromykai. Seka laiško 
ištraukos:

Atviras laiškas TSRS Au
kščiausios Tarybos Presidlu- 
mo Pirmininkui A. A. Gromy
kai

Gruodžio 8 KGB pulkininkas 
Julius Cesnavičius atvažiavęs 
pas A. Terleckąį butą, KGB var
du priekaištavo jam ir P. Cidzi
kui, kad jie ketina dalyvauti pro
vokaciniame susibūrime”, kurį 
organizuoja sovietų disidentai 
Maskvoje... Pulkininkas
perspėjo Terlecką ir Cidziką kad 
jeigu jie pasirodys Vilniaus ge
ležinkelio stotyje, juos sulai
kys...

Tuo tarpu, gruodžio 11 Nijolė 

Sadūnaitė kartu su Vytautu Bo
gušiu ir Antanu Terlecku apie 20 
vai. įėjo į traukinį Vilnius-Mask- 
va. Juos apsupo didžiulė grupė 
milicininkų ir civiliai apsirengu
sių žmonių. V. Bogušį. ir A. Ter
lecką išlaikė milicijoje 20 mi
nučių kol išvažiavo traukinys. O 
Nijolę Sadūnaitę prokuratūroje 
išlaikė tris valandas. Štai...toks 
KGB, prokuratūros ir milicijos 
darbuotojų elgesys yra grubus 
pažeidimas TSRS konstitucijos 
paragrafų ir prieštarauja Helsin
kio susitarimų raidei ir dvasiai. 
Taip pat mes skaitome, kad tokie 
juristų veiksmai yra sąmoninga 
kompromiatija Generalinio Sek- 
retoriaus^M. Gorbačiovo viešu
mo ir demokratizacijos politikos. 
Norime išreikšti gilų pasipiktini
mą tiems paminėtiems sovie
tinės valdžios atstovų veik
smams. Kartu ir paklausti, “Kam 
naudingas toks jų iššokis?” .

Pasirašė:
Nijolė Sadūnaitė, Vytautas 

Bogušis, Petras Cidzikas ir Anta
nas Terleckas

1987 gruodžio 12 
Vilnius

Nijolę .'Sadūnaitę po šio sulai
kymo labai sekiojo, akivaizdžiai 
koją už kojos ir su mašinom.

(LIC)

miestų viešose patalpose.
3. Kultūros taryba turi paruoš

tą magnetofono juostą, kurioje 
buvęs Kauno valstybinio radijo- 
fono pranešėjas Jonas Stonis

Didžiojo Karo muziejaus įsteigi- g 
mą 1921 vasario 16 i taip pat 
žuvusių dėl Lietuvos laisvės pa
gerbimo apeigas prie Nežinomo
jo Kareivio kapo Kaune. Juostos 
ilgis — 10 min.

JAV LB Kultūros taryba

Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijoje, kuriai vadovauja lie
tuviai pranciškonai, gavėnios re
kolekcijos vyks kovo 21 - 27. 
Mišios ir pamokslas bus ryte ir 
vakare kasdien. Rekolekcijoms 
vadovaus kun. Bronislovas 
KuČulis, kuris atvyks iš Lenki
jos.

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS 

ROMOJE 22ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

Vieškelio šonai liudija dau
giaamžę praeitį ir jos siūles. Ro
mos imperija, krikščioniškoji 
Roma, šiuolaikinė Italija pasako
ja apie save praeiviui.

Šiandien darbo diena. Eismas 
abiem kryptim labai judrus. 
Vieškelis vis dar iš imperijos lai
kų—siaurutis. Stebina autobusų 
šoferių įžūlus guvumas. Pėstieji 
turi šokti prie akmeninės tvoros, 
kuri riboja vieškelį nuo Šv. Seba
stiano katakombų iki Quo va- 
dis, Domine? šventovės, Mažų 
triračių sunkvežimėlių motorai 
rėksmingi. Degalų kvapas verčia 
judėti. Kadaise čia girdėjosi kva- 
drigų - ketverto arklių kanopų ir 
jų traukiamos karietos dunde
sys.

Apaštalui Pauliui ateinant į 
Rorhą, šį Apijaus Vieškelio dalis 
buvdįtin iškili ir prašnekino ke
leivį Romos didybe. Nūdien ji 
apstatyta namų namukais. Jų 
išorė apšepusi ir dulkina. Per 
plyšius vartuose matai gaivius 

kiemus su vaismedžiais ir 
darželiais. Už aptriušusių namų 
slepiasi ir prel. Antano Jonušo 
pamėgtas restoranas piligrimų 
atgaivai vardu “Quo vadis?”

Romėnai nešaukė 
“Paulius prie vartų”

Kadaise, punų karo metu, 
romėnai šaukė su siaubu: “Han- 
nibal ad portas!” (Hanibalas prie 
vartų!)- Apaštalas Paulius įėjo į 
Romą kaip kalinys. Tuomet 
Roma dar nejautė pavojaus, kurį 
nešė apaštalas Paulius. “Kristaus 
vietoje [Paulius ragino]: 'Susitai
kinkite su Dievu!” (2 Kor 5,20).

Keletai mėtų praėjus, Roma 
nukirto apaštalui Pauliui galvą 
už miesto sienų, bandydama iš
vengti permainos, kuri buvo 
permainiusi patį apaštalą Paulių 
pakeliui į Damaską (Fil 3,12; 
Apd 9).

Apaštalų darbų knyga paste
bi, kad “Kai atvykome į Romą, 
Pauliui buvo leista apsigyventi 

atskirame bute su saugančiu jį 
kareiviu” (Apd 28,16). Kita 
Apaštalų darbų knygos laida šį 
aprašą patikslina priedu: “...šim
tininkas [Julijus] perdavė kali
nius komendantui”.

Nuo 52 iki 62 metų imperijos 
policijos galva Romoje buvo stoi
kas Burrus, —puikus asmuo, su
manus kariškis ir išmintingas tar
nautojas. Kadaise, kartu su Se
neka, jis auklėjo jauną Neroną, 
dabartinį imperatorių. Taigi jis 
dabar buvo Neronui artimas 
žmogus.

Šimtininkas Julijus perdavė 
Burrui ir apaštalo Pauliaus bylos 
aplankalą su teigiamu Festo, Pa
lestinos valdytojo, pranešimu. 
Galima spėlioti, kad jis prijungė 
ir savo paties asmenišką raštą 
apie šį nepaprastą kalinį.

Atlikus perdavimą, apaštalui 
Pauliui buvo leista būti “laisvaja
me arešte” — custodia libera, 
— išsinuomoti būtą, su teise 
išeiti į miestą su sargybiniu. Lai
svojo arešto nuostatai reikalavo, 
kad sargybinio kairioji ranka 
būtų surakinta su kalinio deši
niąja. Taigi su apaštalu Pauliumi 
buvo elgiamasi kaip su įžymiu 
imperijos kaliniu. Be abejo ko
mendanto elgesys Apaštalo 
atžvilgiu padarė įspūdį krikščio
nims bei žydų bendruomenei.

Nerono Roma

Nuo imperatoriaus Augusto 

laiko (30 m. prieš Kr. — 14 m. po 
Kr.) Roma buvo padalinta į ketu- 
rioliką rajonų. Tada Roma 
užėmė 426 ha plotį. Beje, už 
dviejų šimtmečių Aureliano 19 
km miesto sienos įjungė triskart 
daugiau hektarų — III a. antroje 
pusėje Roma užėmė 1386 ha. 
Trylika rajonų driekėsi rytinia
me Tiberio paupyje. Tik keturio
liktasis rajonas, vadinamas 
Transtiberim — “Anapus Tibe
rio”, plėtėsi vakarinėje upės 
pakrantėje. Daugumą jo gyven
tojų sudarė žydų naujasėdija.

Apaštalo Pauliaus laikais Ro
moje gyveno apie 1,000,000 gy
ventojų. Iškiliąsias miesto dalis 
užėmė valdiškieji pastatai: 
valdžios rūmai, sodai, vilos ir le
gionų bei pretorinės sargybos 
įgulų kareivinės. Miestelėnai 
turėjo pasitenkinti “salomis” — 
paprastų būtų telkiniais tarp val
diškųjų statinių.

Gyventojų skaičiui augant, 
reikėjo dauginti nuomojamųjų 
namų aukštus ir siaurinti gatves. 
Penkiaaukščiai ir šešiaaukščiai 
namai vyravo miestelėnų “salo
se”; reta gatvė turėjo daugiau 
negu trijų metrų platumą.

Tik patricijai — turtingieji ari
stokratai gyveno, tarnų apsaup- 
ti, ištaigiose vilose su plačiais so
dais. Šiaip miestelėnai, nors ir 
turtingi, nuomodavo žemutinį 
namo aukštą, o neturtingesnieji 

turėjo pasitenkinti butu, pasie
kiamu laiptais.

Judėjų — žydų naujasėdija 
telkėsi Transtiberio rajone. Isto
rikai rašo apie tryliką savistovių 
bendruomenių. Tik kai kurie iš 
jų buvo turtingi ir ištaigiai gyve
no. Daugumas priklausė Romos 
varguomenei.

Apaštalo Pauliaus 
“atskiras butas”

Jau- studentu būdamas, ne 
sykį ieškojau apaštalo “atskirojo 
buto”. Mamertinum’o kalėjimas 
prie Foro Romano turi galimą 
ryšį su antruoju Apaštalo įkalini
mu, kuris baigėsi jo mirtimi. 
Užsiminiau apie “atskirąjį butą” 
kun. Vladui Dalinikaičiui.

- Gerai, — sako, — nuvesiu.
Dar prideda.
— Pamatysi ne tik Pauliaus 

šventovę, bet ir namą!
Autobusu “85” pasiekiame 

Piazza Vanezia. Po to pėsčiomis 
per Via Botteghe Oscure nuei
name į Via Arenula. Net Romą 
gerai pažįstančiam nebūtų leng
va surasti Via di Santa Maria in 
Monticelli prie kurios glaudžiasi 
Via Arenula

— Štai, — sako kun. Vladas 
Delininkaitis, — Šv. Pauliaus 
atskirasis’ namas, o priešais jį 
stovi ir šventovė —San Paolo in 
Regola.

Abu pastatai iš Viduramžių. 
Šv. Pauliaus namas — junginvs 

namų liudija skirtingus XII-XIII 
a. laikus. O dabartinė San Paolo 
i n Regola šventovė yra net jau- 

,nesnė-XVI ar XVII a. Aikštelė 
tarp šventovės ir namų prigrūsta 
automobilių.

Bandome įeiti J šventovę

Durys į San Paolo ir Regola 
šventovę uždarytos. Besižval
gant, automobilių statyklos pa
tarnautojas pataria kreiptis į vie
nuolius, kuriems priklauso šven
tovė. Vienuolynas po kaire. Ir jo 
durys uždarytos. Tačiau turi 
skambutį su įrašu: Padri dėl Ter- 
zo Ordine Regolari di San Fran- 
cesco (Tėvai trečiojo šv. Pranciš
kaus Ordino vienuoliai). 
Spaudžiame skambutį. Atsaky
mo nėra. Skambiname 
vėl...vėl...vėl... Galop pasigir
sta balsas: "La casa ė chiusa!” 
(Namas yra uždarytas).

— Norime aplankyti šv. Pau
lių jo šventovėje, — sakome.

— Šiandien negalima, — gir
dime.

— Ateikite kitą kartą ... Sek
madienį iš ryto! prideda.

Bandymas aplankyti San Pao
lo in Arenula baigiasi nesėkmin
gai.

Keliskart, pakartotinai būda
mas Romoje, bandžiau įeiti į šv. 
Pauliaus šventovę ir namą, bet 
iki šiol dar nepasisekė.

(Bus daugiau)



VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS

PROGA VISIEMS LIETUVIAMS:

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir įmonių gėrybei

(V. Kudirka)

JUNGTINIŲAMERIKOS VALSTYBIŲ

Šįmet Vasario Šešioliktoji, prie kurios esame priartėję, yra sukaktuvinė. Prieš 
septyniasdešimt metų buvo atgaivinta Lietuvos valstybė. Tautinio susipratimo 
skatintojai, kartais net skirtingai galvodami, tilpo viename Lietuvos kely. Drąsiame, 
didžiulės reikšmė* Nepriklausomybės akte išnyko nuomonių skirtumai.

Reiškiame pagarbą pirmiesiems nepriklausomybės minties skatintojams, Aktą 
pasirašiusiems, jį kovose gynusiems, žuvusįems ir sužeistiems, nepriklausomo 
gyvenimo vadovams, Sibiro aukoms, partizanų kraujui ir šiandien tą pačią 
nepriklausomybės mintį okupacijoje įvairiais'keliais puoselėjantiems.

Sveikiname viso pasaulio lietuvius, laisvę vertinančius, jubiliejų ryžtingai 
sutinkančius, Lietuvos okupaciją smerkiančius, jos žūties siekiančius. Mūsų 
nuotaikos šiais Lietuvos Nepriklausomybės metais tealsuoja pasitikėjimu pavergta 

i tauta, kuri iki šiandien liko atspari, su viltimi, kad jos vidinės jėgos neišsisems. T aikas 
] Lietuvos nesunaikina, ją tik užgrūdins ateities kūrybai laisvoje aplinkoje. JAV 
? Lietuvių Bendruomenė ir toliau kukliu įnašu padės Lietuvai ir stengsis puoselėti 
i šiame krašte tautinę gyvybę.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
X1-TOJI TARYBA

PREZIDIUMAS GARBĖS TEISMAS KONTROLĖS KOMISIJA

pirm. Algis Rugienius 
Alfonsas Dzikas 
Zina Dresiliūtė
dr. Dalia Kavaliūnaitė 
Vaiva Vebraite-Gust

pirm. dr. Edmundas Lenkauskas
Romualdas Bublys
Vladas Gyvas
Algis Širvaitis
Kazys* Žiedonis

pirm. dr. Antanas Razma 
Kazys Laukaitis 
Rasa V. Poskočimienė

dr. Kazys Ambrozaitis kun. Viktoras Dabušis Kazys Jankūnas dr. Petras Kisielius Bronius Nainys dr. Jonas Račkauskas Kazys Urbšaitis
Adolfas Armalis Algis Danta Birute Jasaitienė Daina Kojelytė Jaunutis Nasvytis Algis' Raulinaitis Aleksandras Vakselis
Rėdą E. Ardyte Danguolė Didžbaliene Rasa Juškienė Mečys Krasauskas Angelė Nelsienė Albinas Reškevičius Danguolė Valentinaitė
Linas Balsys Mykolas Drunga Gražina Kamantienė Raimundas Kudukis Mindaugas Pautienius dr. Tomas Remeikis Jonas Vaznelis
Rimantas Bitėnas Eglė Dudėnienė dr. Edvardas Kaminskas Vytautas Kutkus Vytautas Petrulis Vladas Sidas Julius Vėblaitis
Algirdas Bražinskas Vytautas Eringis Angelė Kamiene Antanas Mažeika Ramutis Pliūra dr. Viktoras Stankus Vytautas Vidugiris
dr. Antanas Butkus '•Teresė Gečienė Jonas Kavaliūnas Eduardas Meilus, Jr. Juozas Polikaitis Jūratė Stirbienė Birutė Vindašienė
Gintaras Čepas Gene Gedminienė Ramutė Kemėžaitė ' Česlovas Mickūnas kun. Kazimieras Pugevičius Jonas Urbonas- Robertas Vitas
Tadas G. Dabšys Vytautas Izbickas Romas Kezys

XI-TOJI KRAŠTO VALDYBA

- ‘1 ' <■ Virgiis Volertas

Vytautas Volertas, kun. Viktoras Dabušis, Bronius Juodelis, Bronius Krokys, Liuda Rugienienė, Jonas Urbonas,' . Darius Sužiedėlis
pirmininkas religinių reik, tarybos pirm. vicepirm. finansiniams reik. sekretorius ryšininkė su spauda vicepirm. organizaciniams reik. Jaunimo sąjungos pirm.

Ingrida Bublienė, Algimantas Gureckas, Juozas Kojelis dr. Jonas Račkauskas, dr. Viktoras Stankus, Danguolė Valentinaitė,
kultūros tarybos pirm. vicepirm. tarptaut. reikalams 'vicepirm. informacijai švietimo tarybos pirm. vicepirm. specialiems reik. socialinių reik, tarybos pirm.
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CONNECTICUT APYGARDA
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VIDURIO VAKARŲ APYGARDA BOSTONOaPYČARDA
pirm. Jaunutis Nasvytis pirm. Birutė Vindašienė pirm. Česlovas Mickūnas

Bridgeporto apylinkė Hartfordo apylinkė
Aurora apylinkė Kenosha-Racine-Milwaukee apyl. East Chicago apylinkė Bostono apylinkė Brocktono apylinkė

Sigitas Liaukus pirm. Zina Dresliūtė pirm. Domicėlė Vizgirdienė pirm. Bronius Juška pirm. Birutė Vilutienė pirm. Brutenis Vežtas pirm. Stasys Eiva

New Britain apylinkė New Haveno apylinkė Bridgeporto apylinkė Marųuette Parko apylinkė Gage Parko apylinkė Cape Cod apylinkė Konnebunkportas
pirm. Romas Butrimas pirm. Jonas Šaulys pirm. Antanas Būga pirm. Jonas Levickas ryšininkas kun. Jonas Borevičius pirm, Vladas Židžiūnas ryšininkas kun. Jurgis Gailiušis, OFM

New Londono apylinkė Putnamo apylinkė
Cicero apylinkė Waukegano apylinkė Indianapolio apylinkė Providence apylinkė Worcesterio apylinkė

pirm. Stasys Miknius pirm. dr. Česlovas Masaitis pirm. Raimundas Rimkus pirm. Gediminas Damašius pirm. Rymantas Gužulaitis pirm. Aldona Kairienė pirm. Stasys Rudys

Stanfordo apylinkė Waterbury apylinkė E. St. Louis apylinkė Beverly Shores Lietuvių Klubas Lemento apylinkė ‘ ’ S ’
pirm. Gintas Žemaitaitis pirm. Viktoras Vaitkus pirm. Zigmas Grybinas pirm. Jonas Varnelis pirm. Vytauto Šoliūnas

FLORIDOS APYGARDA
pirm. Adolfas Armalis.

Hot Springs apylinkė 
pirm. Stepas Ingaunis

Brighton Parko apylinkė 
pirm. Salomėja Daulienė

Melrose Parko apylinkė 
pirm. Ona Rakauskienė

PIETRYČIŲ APYGARDA
pirm. Vytautas Eringis

Atlantos apylinkė 
pirm. Rimas Česonis

Daytona
ryšininkas dr. Vytautas Majauskas

Baltimorės apylinkė 
pirm. Vytautas Eringis

Philadelphijos apylinkė 
pirm. Teresė Gečienė

NEW YORKO APYGARDA

pirm. Kazys Jankūnas

Auksinio kranto apylinkė 
pirm. Ona Liutermozienė

Miami apylinkė 
pirm. Petras Griškelis

Bushwick apylinkė 
pirm. kun. Pranas Giedgaudas

pirm. Aleksandras Vakselis

Palm Beach apylinkė 
pirm. dr. Jonas Šalna

St. Petersburgo apylinkė 
pirm. Algis Dūda

Manhattan-Bronk apylinkė 
pirm. Eglė Žilionytė

Great Neck apylinkė 
pirm. Henry Miklas

Maspeth apylinkė 
pirm. Kazimieras Vainius

Sunny Hills apylinkė 
pirm. Ona Adomaitienė

New Yorko apylinkė 
pirm. Apolonija Radzivanienė

Woodhaveno apylinkė 
pirm. Vladas Sidas

Queens apylinkė 
pirm. Jurgis Zabelskis

MICHIGANO APYGARDA
pirm. Vytautas Kutkus

Lamingo apylinkė
_ . pirm. dr. Romualdas Kriaučiūnas
Detroito apylinkė
pirm. Nijolė Zelwinder apylinkė

pirm. Gražina Kamantienė

NEW JERSEY APYGARDA

A krono apylinkė 
pirm. Viktoras Palūnas

Cincinati apylinkė
pirm. dr. Vytautas Bieliauskas

Columbus apylinkė 
pirm. dr. Zenonas Prūsas

OHIO APYGARDA 
pirm. Kazys Žiedonis

Buffalo Lietuvių klubas
pirm. Milda Neurnan

Rochesterio apylinkė 
pirm. Danguolė Klimienė

Clevelando apylinkė 
pirm. Vladas Čyvas

Pitts burgąs
ryšininkas Vytas Yucius

Daytona,
ryšininkas kun. Vaclovas Katarskis

So. New Jersey apylinkė 
pirm. Jonas Mingaila

Washingtono apylinkė 
pirm. Donatas Skučas

APYLINKĖS NEPRIKLAUSANČIOS 

APYGARDOMS

Colorado apylinkė
vice-pirm. Arvidas Jarašius

Ornahos apylinkė
pirm. Albinas Reškevičius

Elizabeth apylinkė 
pirm. Julius Vėblaitis

Jersey City apylinkė . 
pirm. Antanas Gražulis

Arizonos apylinkė 
pirm. Donatas Zakaras

VAKARU APYGARDA
pirm. Angelė Nelsienė

Karnas City apylinkė 
pirm. Kazys Žemaitis

Sioux City
ryšininkas kun. Simas Morkūnas

J.A.V. LIETUVIU JAUNIMO 
SĄJUNGOS VALDYBA

pirm. Darius Sužiedėlis 
vicepirm. Paulius Mickus 
sekretorė Rūta Virkutytė 
iždininkas Kristina Lukaitė Vakarų: Rasa Raišy* 

Vyčių: Rita Zarankaitė
Aplinkraščių redaktorius: Jonas L. Račkauskas

Ryšininkai:
Rytų pakraščio: Laurynas Vismantas 
Vidurio vakarų: Vija Bublytė

Keamy-Harrisono apylinkė 
pirm. dr. Stasys Skripkus

Newarko apylinkė
pirm. Danguolė Didžbalienė

Las Vega* apylinkė 
pirm. Mary Yanauskas

Portlando apylinkė 
pirm. Algimantas Tekorius

San Francisco apylinkė 
pirm. Romas Tervydis

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ DARBĄ, PARAMĄ IR 
AUKAS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Patersono apylinkė 
pirm. Angelė Scankaitienė

Los Angeles apylinkė 
pirm. Edmundas Kulikauskas

Santa Monicos apylinkė 
pirm. Stasė Korienė

Seattle apylinkė 
pirm. Ina Bartulytė Bray
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ST. PETERSBURG, FLA.
Vaidinimas apie 

Čiurlionį

St. Petersburgo lietuvių tea
tro grupė Žibintas vasario 19 lie
tuvių Įdubo salėje statine forma 
suvaidins Jurgio Gliaudos 3 veik
smų biografinę dramą “Čiurlio- 

.nis”. Veikalą scenai paruošė ir 
pritaikė D. Macldalienė. Vaidi
nimo pradžia 6 v. v. Įėjimo auka 
7 dol. Po vaidinimo vaišės. Vei
kalą režisuoja D. Macldalienė, 
vaidina: B. Ginčauskas, K. Jasin- 
skas, A. Karnius, A. Kovera, A. 
Kusinskis, I. Kusinsldenė, D. 
Macldalienė, D. Mažeikienė, V. 
Mažeika, A. Ulbinas, S. Vaš
kienė ir S. Vaškys. Dekoracijų 
eskisus padarė kun. dr. E. Geru
lis, jas atliko K. Jasinskas, V. 
Gružas ir K. Staponkus.

Prieš vaidinimą 5 v. popiet 
klubo mažojoje salėje bus Čiur
lionio paveikslų reprodukcijų 
paroda, kurią ruošia paveikslų 
savininkas J. Taoras.

Vaidinimas bus pakartotas va
sario 28 d. 2 v. popiet Miami 
lietuvių klube.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas

Pakilus Lietuvos nepriklauso-' 
mybės šventės minėjimas tęsis 
dvi dienas vasario 13 ir vasaro 
14. .

Vasario 13, šeštadienį, 2 v. po
piet paskaita, kurią skaitys 
svečias iš Chicagos inž. Jonas 
Jurkūnas. Meninėje dalyje daly
vaus klubo choras ir tautinių šo
kių grupė Audra. Įėjimas nemo
kamas.

Vasario 14, sekmadienį, 1 v. 
popiet S v. Vardo bažnyčioje bus

BRIDGEPORT, CONN.

Laisvės šventė
Lietuvių organizacijų bendras 

komitetas rengia Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo sukak
ties minėjimą pradedant Lietu
vos vėliavos pakėlimu vasario 
16, antradienį, 10 vai. ryto Bald- 
win Plaza aikštėje, vėliavą pakels 
Bridgeporto miesto burmnistras 
T. Bucci.

Vasario 21, sekmadienį, 11 
vai. ryto Šv. Jurgio parapijos kle
bonas prel. Fr. Pranokus aukos 
mišias. Po pamaldų minėjimas 
bus tęsiamas parapijos salėje. Po 
prel. Fr. Pronckaus invokacijos 
pranešimus padarys Lietuvos 
vyčių kuopos pirmininkė Clem. 
Miller ir LB apylinkės pirm. Si
gitas Liaukus.

Pagrindinę kalbą pasakys LB 
Conn. apygardos pirm. inž. Pi
jus Nasvytis. Meninę programą 
atliks New Haveno lietuvių tau
tinių šokių grupė “Vėtra”. 
Minėjimo dalyviams yra ruošia
mi užkandžiai.

M. Marcinauskis 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

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

1888 metų 1S tflenų koNonėe Į Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. RugpfOčfo • d. 4. Rugsėjo • d.

1888 metų 10 tonų kedonėa Į Lietuvą:
1. BlržaNo 14 d. 2. Liepos S d. 3. Liepos 12 d. 4, RugpĮOčio 

10 d. 6. Rugpjūčio 28 d. 8. Ruošėjo 27 d. 7. Špato 4 d.

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

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

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

Dėl registracijos ir informacijų skambinkito 1-312-238-8737 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVBL MRV1CC BUMAI), 8727 S. 
Weetem Avė., CMcago, ■. 88813.

pamaldos už Lietuvą. Giedos 
klubo choras. Palangos, Romo 
Kalantos šaulių kuopos, Lietu
vos vyčių kuopa kviečiamos da
lyvauti su vėliavomis.

Po pamaldų klube bus pietūs. 
Bus svečių ir iš tolimesnių vieto
vių.

Tradicinės pamaldos už Lietu
vą, Victorijos Jakobson pastan- . 
gomis Šv. Jono bažnyčioje St. 
Petersburg Beach bus vasario 
14, sekmadienį, 10 v. r. Pritaiky
tą pamokslą anglų kalba pasakys 
kun. A. Zakarauskas iš Chicagos. 
Moterys prašolmos dalyvauti su 
tautiniais drabužiais. Giedos 
klubo choras.

Vasario 16, antradienį, lietu
viai kviečiami dalyvauti vėliavos 
pakėlimo šiose vietovėse: Treas- 
ure Island 9:30 v.r., St. Peter
sburg Beach — 10 v., Gulfport 
(prie miesto bibliotekos) 11 v. r. 
Vėliavų pakėlime dalyvaus ir tų 
vietų burmistrai ir paskaitys pri
taikytas proklamacijas.

Nuotaikingos kūčios gruodžio 
24 buvo suruoštos klube. Daly
vavo arti 400 svečių. Scenoje 
Kalėdų eglutę savo darbo šiaudi
nukais papuošė klubo narė Nina 
Liubinienė, talkinant Sofijai 
Žiūraitienei. Maldą sukalbėjo 
kun. V. Zakaras, OFM. Meninei 
programai vadovavo D. Mackia- 
lienė.

Naujus metus lietuvių klube 
sutiko apie 300 svečių. Klubo 
salę tam vakarui gražiai papuošė

Pasisekusi madų paroda

JUNO BEACH, FLA.
Lietuvos dukterų draugijos 

iniciatyva vasario 6, šeštadienį, 
2 v. popiet Sv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus parapijos salėje Juno 
Beach, Fla., surengta madų pa
roda, kuri praėjo su pasisekimu.

Svečių atsilankė 165. Visi 
sėdėjo prie stalų ir visi buvo pa
vaišinti. Modeliuojamus dra
bužius aptarė dail. Rimgailė Zo- 
tovienė, Ji taip pat dovanojo vie
ną savo paveikslą loterijai. Pa
veikslą laimėjo viešnia iš Miami, 
Fla. Iš madų parodos ir loterijos 
gauta gražaus pelno, kuris reika
lingas šalpai. Tuo pačiu buvo pa
minėta ir draugijos veiklos 
dešimtmetis.

Vasario 7, sekmadienį, svečia
vosi vysk. P. Baltakis, OFM, ir 
koncelebravo su trim kunigais 
mišias toje pačioje Sv. Pauliaus 
nuo Kryžiaus bažnyčioje, Kun. 
V. Pikturna savo pamoksle irgi 
prisiminė Lietuvos dukterų 
draugijos sukaktį ir pasidžiaugė 
jos veikla, nes jos tikslas — 
padėti artimui. Šią draugiją ka
daise įkūrė kun. V. Gureckas 
Chicagoje. Dabar ji veikia įvai
riuose miestuose, besirūpinda
ma labdara ir į vargą patekusiais 
lietuviais.

direktoriai A. Aleksiejūnas, J. 
Grėbliauskas ir A. Ulbinas.

Klubo valdybos 
pasikeitimas

Sausio 10 pietų metu klube 
įvyko valdybos pasikeitimas. Tą 
dieną praeitų metų valdyba ati
davė savo pareigas naujai išrink
tajai. Iš praeitų metų valdybos 
pasitraukė direktoriai: J. 
Grėbliauskas, K. Jasinskas ir A. 
Ulbinas. Naujai į valdybą išrinkti 
direktoriai: J. Gerdvilienė, S. 
Kreivėnas ir M. Kuchdema. Vie
toje praeitais metais mirusio fi
nansų sekretoriaus S. Velbasid 
išrinktas ir perėmė pareigas A. 
Kaselis. Į revizijos komisiją iš
rinktas naujas narys inž. J. Mi
kaila.

Naują lietuvių klubo valdybą 
sudaro: pirm. A. Karnius, vice
pirm. K. Vaičaitis, sekretorė A. 
Krulikienė, iždininkas J. Kirtik
lis, finansų sekretorius A. Kase
lis, direktoriai A. Aleksiejūnas, 
J. Balnius, J. Gerdvilienė, A. 
Grabauskas, V. Mažeika, J. Mi
kaila, K. Miklius, J. Žvynys.

Violeta Rakauskaitė-Štro- 
mienė koncertavo vasario 7 klu-

V. SKUODIS TARPRELIGINĖJE 
KONFERENCIJOJE

New Yorke sausio 29 įvyko 
RCDA (Religion in Communist 
Dominated Areas) konferencija, 
skirta religijos ir žmogaus teisių 
Sovietų Sąjungoje apžvalgai. 
Pranešimus padarė dešimt spec
ialistų, įvairių religijų atstovų. 
Joje kalbėti buvo pakviestas ir 
prof. Vytautas Skuodis.

RCDA yra tarpreliginė orga
nizacija, tyrimų centras, įsikūręs 
prieš 25 metus. Jie renka 
medžiagą, liečiančią religijos 
laisvę ir žmogaus teises totalita
riniuose kraštuose, ji interpre
tuoją, informuoja visuomenę, *' 
organizuoja pagalbą persekioja-" 
miems. Jos pastangomis esą iš-, 
gelbėti Aleksandras Solženicy
nas, Vladimiras Bukovskis, A. 
Ginzburgas, A. Šaranskis ir kiti. 
Organizacija leidžia to paties 
vardo žurnalą.

RCDA įkūrė, jai vadovauja ir 
žurnalą redaguoja presbiterijo- 
nų dvasiškis Blahoslavv Hruby, 
čekas. Pradžioje organizaciją uo
liai rėmė Amerikos Bažnyčių Ta
ryba (National Council of Chur- 
ches) ir į ją įsijungė įvairių tikybų 
organizacijos, veikla buvo labai 
sėkminga. Vėliau Bažnyčių Ta
ryba smarkiai palinko į Sovietų 
pusę ir paramą nutraukė. Į šią 
organizaciją buvo pakviestas 
Lietuvių Religinės Šalpos 
vedėjas kun. Kazimieras Puge- 
vičius, kuris čia įnešė lietuvių ti
kinčiųjų problemas, supažindi
no su L. K. B. Kronika ir lietu
viais, nukentėjusiais dėl 
tikėjimo laisvės. Pereitais metais 
spalio mėnesį RCDA religinės 
laisvės žymenį paskyrė Nijolei

APLANKYKIME GRAŽIUOSIUS 
AMERIKOS VAKARUS

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

Rugpjūčio 16-28 d.d.

Kaina Iš New Yorko $1,449. Jsiskaito kelionė lėktuvu, autobusai, viešbučiai, 
maistas kiekvieną dienę, palydovai, bagažų nešiojimas, mokesčiai ir kt.

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

-o-
Kellonė iš New Yorko Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ Hamiltone, Kanadoj liepos 

1 * 4 d.d.
Kaina — $267. Jsiskaito kelionė autobusu, Sheraton viešbutis 3 naktis, 

šokių šventės bilietas, ekskursija j Niagara krioklius, susipažinimo vakaras ir 
vakarienė.

Registruotis su $50 jmokėjimu pas Marytę Šalinskienę 84 - 02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. tel. (718) 296 - 2244 arba agentūroje

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

TEL. 718 - 769-3300

bo salėje.
Dail. A. Rūkštelės kūrinių pa

roda klubo salėje buvo vasario 6 
ir 7 d. Parodą globojo St. Peter
sburgo Alto skyrius.

Jūros šaulių kuopa Palanga 
sausio 15 paminėjo Klaipėdos at
vadavimo 65 metų sukaktį. Pa
skaitą skaitė inž. V. Gruzdys.

Solistės Romos Mastienės 
koncertas buvo sausio 13 klube 
salėje. Rengė LB apylinkės val- 
dyba- L.Ž.K.

Sadūnaitei. Premija buvo per
siųsta Sadūnaitei, kuri ją gavusi 
padėkojo telegrama. Telegrama 
buvo perskaityta konferencijoje.

Konferencijoje dalyvavo 75 
asmenys: paskaitininkai, nariai, 
spaudos atstovai (buvo ir TASS 
korespondentas). Pasidalinta lei
diniais. Daug kalbėta apie “glo- 
snost”, apie ortodoksų 
Bažnyčios tūkstantmetį Ukrai
noj ir Rusijoj, religijos atgimimą 
Sovietų Sąjungoje. Vytautas 
Skuodis aiškino (jis kalbėjo lietu
viškai, kun. Pugevičius vertė), 
kad Lietuvoje jokių palengvini
mų nesimato, priešingai, ieško
ma naujų metodų Bažnyčią 
griauti iš vidaus. Uždrausta net 
tėvams mokyti vaikus religijos. 
Partijos sekretorius Griškevičius 
buvo apkaltintas per lengvu reli
gijos traktavimu, jis kaltę 
nužemintai prisiėmė, apgaile-

LIETUVIŲ FONDO PAREIŠKIMAS

Pastaruoju laiku mūsų spau
doje sklinda užuominos, kad 
Liet. Fondas esąs nutaręs pa
remti JAV LB iš dr. Sauliaus 
Sužiedėlio užsakytos studijos iš
leidimą. Lietuvių Fondo Taryba 
šiuos gandus griežčiausiai panei
gia.

Pirma, Lietuvių Fondas iki 
šiol net nėra šiuo klausimu gavęs 
prašymo, Antra, joks LF organas 
nėra šio klausimo nei svarstęs 
nei padaręs bet kam bet kokių 
įsipareigojimų. Trečia, kai ir jei 

stavo. Neužilgo Griškevičius 
mirė. Skuodis paneigė prieš jį 
kalbėjusio teigimą, kad Lietuvo
je “grąžintos dvi katedros”. 
(Kaip svarbu patiem būti ten, 
kur apie mus kalbama!).

Liuteronų kunigas F. James 
Moss kalbėjo apie sufabrikuoja
mas intrygas dvasiškių tarpe Lat
vijoje. Vienas profesorius iš Phi- 
ladelphijos dėstė apie žydų 
padėtį ir viena totorė apie Kry
mo totorių išvietinimą ir perse
kiojimą., Baptistų leidinėliai 
duoda sąrašą apie 70 baptistų so
vietų kalėjimuose.

Aukštas ortodoksų dvasiškis, 
ortodoksų seminarijos dekanas 
dr. John Mevendorf, teigė, kad 
komunistai neįstengė sunaikinti 
tautoje gilias šaknis įleidusio 
tikėjimo nei Bažnyčios ir dabar 
yra priversti daryti nuolaidas, 
grąžinti konfiskuotus vienuoly
nus, bažnyčias, leisti spausdinti 
žurnalus ir 1.1.

Jeigu konferencija turėjo tik
slą išsiaiškinti, ko verta “glasno- 
st”, tai nepavyko. Po konferenci
jos taip ir liko neaišku, ar “glo- 
snost. yra tikras laisvėjimas, ar 
tik trumpalaikė politinė išmonė.

Be jau minėtų kun. Puge
vičius, dr. Skuodžio ir šio kore
spondento, konferencijoje dar 
dalyvavo kun. Danielius Staniš- 
kis, kuris domisi ortodoksų 
judėjimu ir yra gavęs teisę pa
maldas laikyti rytų apeigomis, ir 
N. Klizas iš Bethlehem, Pa.

P . Ąžuolas

Lietuvių Fondas tokį prašymą 
gaus, jis bus perduotas LF Pelno 
skirstymo komisijai, kuri tą 
prašymą, kaip ir visus kitus, 
įprasta tvarka svarstys vėliau šių 
metų pavasarį.

Kol nėra prašymo ir LF Pelno 
skirstymo komisijos jo atžvilgiu 
nutarimo, visos šnekos apie ko
kią nors Lietuvių Fondo paramą 
dr. S. Sužiedėlio veikalui yra ne
pagrįstos.

1988 m. sausio 29 d.
LIETUVIŲ FONDO TARYBA

Solistė Laima Stepaitienė, muz. Manigirdas Motekaitis ir 
provincijole sės. M. Paulė po sėkmingo religinio koncerto, 
atlikto spalio 25 Nek. Pr. Seserų Rėmėjų sąskrydyje.

IŠ VISUR
— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 

bei Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos pirmininkas lankėsi Stra- 
sbourge, kur vyko Europos Par
lamento sesija. Dr. Bobelis 
turėjo progos pasitarti su eile 
parlamento atstovų Pabaltijo 
kraštų reikalu. Pasaulio Pabal
tiečių Santalkos vardu dr. Bobe
lis pasiuntė pareiškimą V. Vokie
tijos užsienio reikalų ministeriui 
Genschneriui, kuris tuo metu 
Bonnoje susitiko su Sovietų 
užsienio reikalų ministeriu Se- 
vardnace.

— Miami lietuvių Amerikos 
piliečių klubas Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo 70-ąją su
kaktį minės vasario 14 d. 3 vai. 
popiet klubo salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakys visuomenininkas 
dr. Kazys Karvelis iš Detroito. 
Meninę programą atliks Miami 
klubo moterų choras “Banga”, 
vadovaujamas muzikės Danutės 
Liaugminienės.

— Vytautas Radžius, ilgame
tis Chicagos Lietuvių operos val
dybos pirmininkas, iš šių parei
gų pasitraukė. Jis vadovavo 28 
operų pastatymams, pirminin
kaudamas įvairiose valdybose.

— Izabelė Sinkevičiūtė, 
“Mar ginių” krautuvės Chicago
je savininkė ir knygos “Lithua- 
nian Cookery” autorė, savo 
krautuvę likviduoja. Savininkė 
yra apsigyvenusi prieglaudoje — 
Holy Family Vilią.

— Teisininkas Jurgis Gliau
dys, Los Angeles miesto proku
roro padėjėjas, vadovauja vie
nam šios didžiulės įstaigos sky
riui su daugelių tarnautojų. Jur
gis Gliaudys yra Vietnamo karo 
veteranas, tebepriklauso prie 
kariuomenės rezervo ir neseniai 
buvo pakeltas į pulkininko leite
nanto laipsnį. Naujasis pulkinin
kas yra rašytojo Jurgio Gliaudos 
sūnus.

— Lietuvių Fondo narių su
važiavimas ’ Chicagos Jaunimo 
Centro mažojoje salėje ir Jauni
mo Centro kavinėje įvyks kovo 
26.

— “The Detroit News” laik
raštis sekmadieniniame žurnali
niame priede sausio 17 paskelbė 
visuomenei labiausiai Michiga- 
ne nusipelniusių 13 piliečių. Jų 
tarpe yra ir du lietuviai: George 
Julius Perles, Michigan States 
Univesrsity futbolo komandos 
treneris (žurnale nei žodžio apie 
jo lietuvybę, tik žurnalą at
siuntęs Saulius Anužis pažymi 
kad trenerio pavardė buvusi 
Perlauskas) ir vėžio ligos ty
rinėtojas specialistas dr. Vainu- 
tis K. Vaitkevičius.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Duoba, Nonvood, Mass., 
J. Asiūnas, Putnam, Conn. 
Užsakė kitiems: A. Šeduikis, 
Brockton, Mass. — P. Stabinsh, 
Attleboro, Mass. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At- 

i naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



BALTIC
TOURS

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

19P8 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dieny — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Karšuvoje 1 naktis, Vilniuje — II, Rygoje 4, Vilniuje I, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dieny — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279 
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dieny — Baltijos valstybės, Suomija, Rusija 
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649 
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dieny — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys. Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dieny — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949 
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049 
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, ^Varšuvoje 2, Ziuriche 1 
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
16 dieny — Lietuva, Lenkija, Šveicarija

L Kelionė 555 — gegužės 10 -^5, ,$1,899
k Varšuvoje 1 naktis.,. Yilniuj.8, Varšuvoje 1, Krolaivej-2,Va‘r-
I šuvoj 1, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dieny — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dieny — 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

į 14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
j 14 dieny — Lietuva, Suomija
i Kelionė 303 — kovo 3 - 16 — $1,349
Į Teatrai Klaipėdoje, Panevėžy, Vilniuje, Kaune ir Kaziuko 
i mugė
į Kelionė 103 — lapkričio 3 - 16 — $1,349
Į Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
i Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
! 15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
j 15 dieny — Lietuva, Šveicarija
j Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039

Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
I 15 dienų — Lietuva, Suomija
j Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899 

Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
I 15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

< 15 dieny — Lietuva, Rusija, Suomija
; Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
į Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Į Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
■ Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
i 13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
i 13 dieny — Lietuva
j Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869 
j Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969 
I Vilniuje 11 naktų

13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
13 dieny — Lietuva, Rusija

į Kelionė 516 — gegužės 16-28 — $1,969
I Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dieny — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080 .

LITHUANIA 700 YEARS
' (IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

Miestas, valst'ia. Zip........... ............................................................. Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

Vardas, pavardė

m

Uilf'P V i U A

SUKAKTUVINIS MEDAUS
Dar galima įsigyti Lietuvos krikšto 600 mėty su

kakties medalj, kur sukūrė skulptorius Vytautą Kašu
bą.

3 coliy bronzinis................................................$30.00
1V2 colio bronzinis...............$10.00 (buvo $15.00)
1V2 colio sidabrinis ............ $40.00 (buvo $50.00)

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00.
Užsakymus siųsti adresais:

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

2 SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į 
PIETŲ AMERIKĄ

Bus aplankyta Buenos Aires, Iguassu kriokliai, Rio De Ja- 
neiro ir Sao Paulo. Išvykstama balandžio 28 dienų ir 
grįžtama gegužės 12 d. Iš Mjami tiktai $1,455.00 gyvenant 
dviese kambaryje. Galima prisidėti iš Neto Yorko, Chicagos, 
Los Angeles ir kitų miestų. Dėl informacijų prašau kreiptis 

J į American Travel Service Burbau, 9727 S. Western Avė,.
Chicago, III. 60643. Tel. 238-9787.

4

LEIDINIAI ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH i

A Radiance in the Gulag by Nijolė Sadūnaitė. $6.00
Children in the Amber Palace by A. Landsbergis. $8.00
Fire & Night (5 Baltic plays) by A. Straumanis. $20.00
The Baltic Nations by Br. Kasias. $12.00
The USSR - German Aggression Against Lithuania by Br.

Kasias. $15.00 *
Samogitia by Chas. T. Pichel, $8.00
When the Soviets Came... by R. Raid. $12.00
Mind Against the Wall by R. Šilbajoris. $10.00
The Agony (A Literary Approach to History) by J. Gliaudą. 

$10.00
Postage add $1.00 for each book.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

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

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELJVER
296-4130

•i
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Remkime Tautos Fondą ir 
padėldme finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą i 
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.

LITHUANIAN COOKERY
in Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

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

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

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvę sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS J G.T.

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

PALOS MILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

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

Piety Amerika:5d., Rio, IguassuFalls,
4 Buenos Airės birželio 7-18
Lietuvė 15 <tr,"M^kw2 d. , gegužės- 
16 - birželio 3' “
Lietuva 10 d., Maskva I d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva I d., birželio 
14-26
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28. >
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest)
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva9d., Maskva2d., rugsėjožO- 
spalio 2.

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterbury|e

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certif i ketus, negu kiti 
bankai.

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS jstaiga Richmond HIII veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9

5A.w’ ps'KL^s.k.n.mu. prašo™ H.rsu.l. KASOJE
blandom.! P.r paMu Jums bus su..«do. vbl.aus.os .n^Uos.



Serga St. Santvaras
Rašytojui Stasiui Santvarui 

trijų mėnesių bėgyje padaryta 
antroji operacija. Ligonis sveik
sta namuose žmonos Alės 
priežiūroje.

Stambios aukos
Sandaros patalpose Brocktone 

sausio 28 įvyko Sandaros klubo,

Anksčiau Brocktone veikė šeši 
lietuvių klubai. Išskyrus Sanda
rą, visi kiti perėjo į kitataučių 
privačias rankas.

Kai Sandaros klubas yra verslo 
organizacija, siekianti pelno, tai 
Montellos Lietuvių Tautinis klu
bas yra visuomeninė ir kultūrinė 
organizacija, nesiekianti pelno, 
atleista nuo mokesčių 
mokėjimo. Iš šio klubo gaunamų 
nuošimčių už turimą kapitalą Va
sario 16-osios proga paskirta po 
200 dol. Lietuvių Fondui, Tau
tos Fondui, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Lietuvių Bendruome
nei, Vasario 16-osios gimnazijai

kas Juozas Baškauskas, vadovavo 
choro narys Jonas Grinkus, 
kalbėjo choro narys Stasys Eiva, 
o meninę programą atliko para
pijos choras ir Bostono vyrų sek
stetas, vadovauti kom. J. Gaide
lio.

Dabar chorui vadovauja var
gonininkė Mary Crowley, o sek
stetui — Daiva Matulionytė de 
Sa Pereira.

Kalbėtojas Stasys Eiva 
apibūdino komp. J. Gaidelį kaip 
kūrėją ir chorvedį. Seksteto na
rys Vytautas Eikinas priminė se
niai iškeltą ir vis dar tebedisku
tuojamą komp. J. Gaidelio kūri-

naujų metų planams ir darbams. 
Programos vedėjas Petras Višči
nis nurodė labai reikšmingais 
įvykiais tėvynėje platų Lietuvos 
krikščionybės sukakties, Mairo
nio ir Šimkaus sukakčių minėji
mus, o taip pat rugpjūčio 23-d. 
demonstraciją Vilniuje.

Išeivijoje taip pat daug pada
ryta, iškeliant laisvojo pasaulio 
akyse Lietuvos reikalą krikščio
nybės sukakties pagrindu.

Vertinant praeitį, reikia į- 
tempti jėgas konkretiems atei
ties darbams, kurių artimiausias 
— Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 70-ties metų sukakties

Iš LB Tarybos sesijos, — Connecticuto ir New Jersey atstovai.
Nuotr. Jono Urbono

Montellos Lietuvių Tautinio 
klubo ir Sandaros 24-os kuopos 
narių visuotiniai metiniai susi
rinkimai, kuriuose išklausyti ir 
priimti finansiniai pranešimai, 
peržvelgta ligšiolinė veikla ir ap
tarti ateities planai. Sandaros 
Įdubas yra vienintelis lietuvių 
klubas, veikiąs kiekvieną dieną.

V. Vokietijoje ir Laisvės Varpui, 
o 100 dol. Lietuvos vyčiams. Iš 
viso paskirstyta 1,300 dol.

Komp. J. Gaidelio fondas
Komp. Juliaus Gaidelio mir

ties 5-rių metų sukakties minėji- _ _________
mas sausio 10 Šv. Kazimiero lie^ gats^pragjnmgiausias paminklas, 
tuvių parapijos bažnyčioje ir Šiuo reikalu daug kalbama, net

niams leisti fondo reikalą, 
pažadėdamas skirti tam fondui 
100 dol., kai jis bus suorganizuo
tas.

Kad komp. J. Gaidelio kūryba 
nesunyktų, būtina pasirūpinti 
jos išleidimu. Kūrėjui tai būtų

NAUJAUSIA KNYGA
Vytenio Statkaus LIETUVOS 

GINKLUOTOS PAJĖGOS 
(1918 - 1940 M.). Knygoje dau-, 
giau kaip 1000 psl., gausiai iliu
struota, įrišta į kietus viršelius. 
Išleido Vydūno jaunimo fondas. 
Šis vertingas leidinys, įskaitant 
ir persiuntimo išlaidas už 30 dol. 
gaunamas Darbininko admini
stracijoje, 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y. 11207.

salėje po bažnyčia Brocktone su
traukė gana daug vietos ir apy
linkės lietuvių.

Mišias už mirusio sielą aukojo 
ir jautrų pamokslą pasakė klebo
nas kun. Petras Šakalys. Giedojo 
kompozitoriaus vadovautas pa
rapijos choras, vargonais grojant 
Mary Crovvley.

Salėje po bažnyčia buvo įreng
ta komp. J. Gaidelio vadovautų 
chorų ir įvykusių koncertų pla
katų parodėlė. Iškilmingą susi-

priekaištaujama mūsų instituci
joms, bet nieko konkretaus ne
daroma. Metas baigti tuščias kal
bas ir sudaryti atitinkamą fondą, 
kaip tai padaryta ar daroma Chi- 
cagoje su komp. Vlado Jakubėno 
ir Clevelande su komp. Alfonso 
Mikulskio darbais.

Metams keičiantis

Laisvės Varpo sausio 3d. laida 
skirta 1987 metų apžvalgai ir

minėjimas. Jo pagrindu būtina 
grąžinti į darbą Lietuvos labui 
mūsų antrąją ir trečiąją kartą, o 
taip pat galimai plačiau iškelti 
Lietuvos reikalus šio krašto 
spaudoje, televizijoje ir radijo 
tarnyboje.

Akt. H. Kačinsko 
plokštelės reikalu ■c-

Akt. Henriko Kačinsko plokš
telei leisti iniciatorių bran
duolys Bostone (rašytojas Anta
nas Gustaitis, buv. Amerikos 
Balso lietuvių skyriaus vedėjas 
Alfonsas Petrutis ir Laisvės Var
po vedėjas Petras Viščinis) renka 
iš įvairių šaltinių įrašus, atrenka 
pačius geruosius, o mirusiojo 
našlė Sofija Kačinskienė Flori
doje rūpinasi reikalingomis lėšo-

rinkimą atidarė choro pirminin-

A. A. . , 
MIKUI KLIMUI

mirus, mūsų mielai draugei jo dukrai Reginai, žentui 
Algiui, anūkams ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Arianė ir Jonas Bortkevičiai
' • Meilutė ir Jonas Jvąšaųskai

• • Jonė'ir Kęstutis KiaartėS " ? '
Marija ir Leortas-Noreikai 
Jadvyga ir Antanas Vyturiai

:______________________

Su liūdesiu pranešame, kad vasario 3 d. Matu
laičio namuose Putnam, Conn., mirė

MIKAS KLIMAS

Žmona, duktė, žentas ir anūkas

mis. Ji taip pat atsiuntė kai kurių 
įkalbėjimų juostas.

Laukiamas koncertas
Laisvės Varpo pavasarinis 

koncertas rengiamas kovo 13 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Jame pro
gramą atliks sol. Birutė Vizgir
dienė iš Los Angeles, operos so
listas Ričardas Daunoras iš V. 
Vokietijos ir pianistas dr. Saulius 
Cibas iš Bostono.

Tuo koncertu minimos 
Laisvės Varpo veiklos 34-rių 
metų ir Lietuvių Fondo veiklos 
25-rių metų sukaktys. Pernai 
buvo neįmanoma suorganizuoti 
atskiro Lietuvių fondo sukakties 
minėjimo dėl Lietuvos krikščio
nybės ir kitų renginių gausos. Į 
koncertą atvyks ir atitinkamus 
pranešimus padarys Lietuvių 
Fondo vadovybės atstovai. Visi 
koncerto organizavimo darbai 
tenka Laisvės Varpui.

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

Programa per 
amerikiečių radiją

Petro Viščinio rūpesčiu ir pa
stangomis nuo 1950 metų pa
ruošiamos ir įperšamos ameri
kiečių radijo stotims specialios 
programos apie Lietuvos neprik
lausomybės šventę ir tragiškuo
sius birželio įvykius. Šįemet Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
proga tokia programa bus vasario 
16 d., 6:05 iki 7 v.v. per radijo 
stotį WBET—1460 AM banga.

RENGINIAI

Kovo 6 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose tradicinė 
Kaziuko mugė, rengiama Balti
jos ir Žalgirio skautų tuntų.

Kovo 13 d., 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
Laisvės Varpo 34 ir Lietuvių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir pianistas dr. 
S. Cibas.

A. A.
MIKUI KLIMUI

mirus, jo dukrai Reginai ir Algiui Šlepečiams, anūkei 
Rūtai su vyru ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškiame ir skausmu dalijamės

—v
Birutė ir Antanas Bagdžiūnai

A. A.
DR. AMALIJArMATULArrlĖNĖI.......

mirus, giliam liūdesyje likusią šeimą, mūsų bičiulį An
taną, dukras Marytę, Onutę, sūnų Joną, velionės 
seserį ir brolius su jų šeimomis nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Rima, Antanas, Jolita ir Arūnas 
Gudaičiai

A. A.
JURGIUI KEZIUI 

mirus, jo sūnų, mūsų mielą bičiulį bei ilgametį KASOS 
direktorių Romą Kezį ir jo šeimą nyoširdžiai užjaučia

KASOS direktoriai 
ir bendradarbiai

A. A.
DR. AMALIJAI MILUKAITIEI 

-MATULAITIENEI
mirus, jos vyrui Antanui, sūnui Jonui, dukroms 
Marytei ir Onutei su šeimomis bei giminėms Ir ar
timiesiems mūsų nuoširdžiausia užuojauta.

A. ir B. Bagdžiūnai
J. Matulaitienė

A. A.
DR. AMALIJAI MATULAITIENEI 

mirus, jos vyrui Antanui, sūnui Jonui, dukroms Mary
tei ir Onutei su šeima ir visai Miluką giminei gilią užuo
jautą reiškia

A. ir D. Šilbajoriai

Geram Draugui ir Plačiašakiam Ąžuolui
A. A.

JURGIUI KEZIUI

mirus, žmoną Eugeniją, dukteris Danutę ir Aldoną Lie
tuvoje, sūnus kun. Algimantą Ir Romą su šeima 
nuoširdžiai užjaučia

Vebeliūnų šeima

A. A. 
JURGIUI KEZIUI

mirus, jo žmonai Eugenijai, sūnums Algimantui ir 
Romui, dukroms Aldonai ir Danutei nuoširdžią 
užuojautą reiškia Giraitės kaimynai:

V. ir I. Alksniniai ,
A. ir D. Alksniniai
V. ir B. Ignai
P. ir N. Baltrulioniai
Z. ir Z. Jūriai
Em. Jurevičiūtė
A. Tamošiūnas
G. Rajeckas
J. ir A. Alytai 
Elena Pesytė

A.A. 
VACLOVUI KURAPKAI

mirus, jo žmonai Matildai, dukrai Aldonai su vyru ir 
sūnui Valentinui Kurapkai reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Pranė ir Vincas Surmai 
ir dukros su šeimomis

A. A. 
JURGIUI KEZIUI 

mirus, jo sūnui Romui, komunikacijos tarnybos 
bičiuliui, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Darbininko redakcija

A. A.
JURGIUI KEZIUI

mirus, jo žmonai Eugenijai, sūnui Romui ir jo šeimai, 
dukroms Aldonai ir Danutei bei jų šeimoms reiškiame 
gilią uažuojautą.

Onutė ir Kęstutis Vikiai

A. A.
AMALIJAI MATULAITIENEI

mirus, vyrui Antanui, sūnui Jonui, dukroms Onutei ir 
Marytei, netekus mylimos žmonos ir brangios 
motinos, reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Antanas Mičiulis

A. A.
AMALIJAI MATULAITIENEI

mirus, vyrui Antanui, sūnui Jonui bei dukroms Marytei 
Ir Onutei gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Atletų Klubas

A. A.
AMALIJAI MATULAITIENEI 

mirus, vyrui Antanui, nuoširdžiam Darbininkore- 
dakcijos bičiuliui, sūnui ir dukroms bei kitiems ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Darbininko redakcija
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341 Highland Blvd. 
Brookiyn, N.Y. 11207

15-tosios dailės parodos 
aprašymas dėl pagausėjusių sku
bių skelbimų ir dėl kitos skubios 
medžiagos, surištos su Lietuvos 
nepriklausomybės švente, nuke
liamas į kitą numerį. Aprašymas 
bus tęsiamas per keletą nume
rių.

Užgavėnes su tradiciniais 
Užgavėnių valgiais rengia Liet'. 
Kat. Moterų Sąjungos 29 kuopa 
vasario 14, sekmadienį, tuoj po 
11 vai. mišių, Apreiškimo para
pijos salėje. Bus ir trumpa pro
grama, veiks turtinga loterija. 
Pelnas skiriamas Apreiškimo pa
rapijai paremti. Įėjimo auka — 
5 dol.

Perkūno choras, vadovauja
mas Viktoro Ralio, dalyvaus Lie
tuvos nepriklausomybės
minėjime, kuris bus vasario 21 
Kultūros Židinyje.

Dr. Vytautas Dambrava skai
tys paskaitą Lietuvos nepriklau
somybės minėjime vasario 21, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
Jis yra teisių daktaras, kadaise 
tarnavo Amerikos Balse, paskui 
perėjo į Amerikos diplomatinę 
tarnybą, ėjo įvairias pareigas 
Amerikos -pasiuntinybėse ispa
niškai kalbančiuose kraštuose. 
Dabar gyvena Venecueloje, iš 
kur ir atvyksta į šį minėjimą. Jis 
uolus visumenininkas, dažnai 
lankosi Amerikoje, įvairiose stu
dijų savaitėse, aktualiais lietu
viškojo gyvenimo klausimais 
rašo spaudoje. New Yorko lietu
viams jis kalbės pirmą kartą.

Lietuviškus pietus bus galima 
gauti vasario 21, sekmadienį, 
nuo 1 vai. Kultūros Židinyje, kai 
ten bus minima Lietuvos neprik
lausomybės šventė. Taip 
veiks ir baras.

pat

of

Seminaras apie OSI 
veiklą

National Confederation 
American Ethnic Groups, Ine.
New Jersey skyrius vasario 21, 
sekmadienį, Seton Hali univesr- 
siteto studentų salėje, 400 South 
Orange Avė., South Orange, 
N.J. ruošia seminarą apie nacių 
bendradarbius medžiojančios 
OSI veiklos būdus ir gynimosi 
veiksmus. Pagrindiniai kalbėto
jai yra ukrainietis archyvaras 
William s. Turchyn apie John 
Demjanjuko bylą, kroatas Rodi- 
slav Artukovic — apie jo tėvo 
teismus ir buv. JAV senato vi
daus saugumo pakomitečio vyr. 
advokatas Robert Morris.

Beto, dalyvauti seminare yra 
pakviesti Atstovų rūmų narys 
Jim Courter, buv. Baltųjų Rūmų 
komunikacijų direktorius Pa- 
trick J. Buchanan ir Koalicijos 
už konstitucinę teisę ir saugumą 
viceprezidentė Mari Ann Rik- 
ken ir kt.

Registracija 1 vai. p. p.

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

Spaustuvė.. 
Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Salė (kor.).. 
Salės adm. .

.(718)827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 

.(718)827-9645 
.(718) 235-8386

Dr. Amalija Matulaitienė- 
Milukaitė, paskutiniu laiku sun
kiai sirgusi, mirė vasario 6 anks
tų rytą ligoninėje. Buvo pašarvo
ta Leo Kearen šermeninėje, 103 
- 33 Lefferts Blvd. Atsisveikini
mas buvo vasario 9. Palaidota iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
vasario 10 Šv. Karolio kapinėse. 
Liko nuliūdime vyras Antanas, 
dukros Marytė ir Onutė su šei
momis, sūnus Jonas, sesuo, bro
liai ir kiti artimieji.

Jurgis Kezys, 86 metų 
amžiaus, mirė vasario 6 Hot 
Springs, Arkansas. Ten buvo ne
sikėlęs dėl sveikatos. New Yorke 
liko žmona Eugenija, Moterų 
Sąjungos 29 kuopos pirmininkė, 
sūnus Romas, Laisvės Žiburio 
programos vedėjas, plataus mas- 
visuomenininkas. Chicagoje liko 
sūnus kun. Algimantas,^pasižy
mėjęs fotografas. Prie Bostono 
liko dukra Danutė, o Lietuvoje 
liko kita dukra Aldona.

Kasa praneša, kad vasario 15 
yra VVashingtono gimtadienis, ir 
įstaiga bus uždaryta visą dieną.

Vasario 15 yra VVashingtono 
gimtadienis. Tą dieną bus užda
ryta Darbininko redakcija ir 
pranciškonų spaustuvė.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta per N Y< 
Times radiją vasario 15, pirma
dienį, nuo 11 iki 1 vai. Bob Sher- 
man vadovaujamoje programo
je, In the Listening Room 
WQXR AM, banga 1560. Jau 
eilė metų šiai programai pareng
ti talkina dr. Jonas Lenktaitis, 
kuris pažįsta Bob Sherman ir pa
deda sudaryti lietuvišką muzi
kinę programą.

Liudvikas Jurkūnas, iš Wood- 
haveno, ilgametis Darbininko 
skaitytojas vienas iš pirmųjų 
pradėjo Darbininką remti stam
besne auka. Šiemet atnaujino 
prenumeratą, pridėdamas 50 
dol. Nuoširdžiai dėkojame spau
dos rėmėjui.

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

LB New Yorko apygardos 
metinis suvažiavimas šaukiamas 
balandžio 23 Kultūros Židinyje. 
Suvažiavimo programoje — nau
jos valdybos rinkimai.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas rengiamas balandžio 
16, šeštadienį, 5:30 v. popiet 
Weill Recital Hali at Camegie 
Hali; taip dabar vadinasi atre
montuota buvusi Recital salė. 
Programoje: Mendelssohn,
Schubert, Scriabin ir Liszt kūri
niai.

Lietuvių Kat. Moterų S-gos 24 kp. 
vasario 14, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje rengia 

UŽGAVĖNIAS
Bus tradiciniai Užgavėnių valgiai —

blynai, pončkos ir kita.

Trumpa programa, turtinga loterija.
Pelnas skiriamas Apreiškimo parapijai 
įėjimo auka — 5 dol.

Jaunimo politinis seminaras 
vyko vasario 5, 6, 7 .dienomis 
Washingtone. Dalyvavo per 50 
dalyvių. Iš New Yorko — 10. 
Visi jie buvo aktyvūs ir plačiai 
pasireiškė įvairiuose svarsty
muose. Plačiau kitame Darbi
ninko numeryje.

Arūnas Čiuberkis su Arts 
Club Theatre trupe pradeda 
naują sezoną. Vasario 11-26, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais. Kiekvienas spektaklis susi
darys iš trijų vieno veiksmo vai
dinimų: Jean Cocteau — The 
Human Voice; Thomton Wilder
— Infancy, Friedrich Dūrren- 
matt — Midnight Conversation 
(kuriame vaidina Arūnas Ciu- 
berkis). Visi spektakliai praside
da 8:30 v. v. Aušros Vartų parapi
jos salėje, 570 Broome St., (prie 
Holland Tunelio). Bilietai 8 dol. 
Dėl informacijos: 212 673 - 5636.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 13, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Giaco- 
mo Puccini opera “Turandot”. 
Pagrindiniai solistai: Ghena Di- 
mitrova, Leoną Mitchell, Nicola 
Martinucci. Diriguoja N. Šau
ti, Vasario 20, ateinantį šešta
dienį, bus transliuojama Gaeta- 
no Donizetti opera “L’Elisir 
D’amore”.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Ma- 
spethe Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo šventę minės 
vasario 21, sekmadienį. V. Atsi
mainymo parapijos bažnyčioje 
11 vai. mišios. Po mišių parapi
jos salėje minėjimas ir vaišės.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Ma- 
spethe šv. Kazimiero šventę 
minės kovo 6, sekmadienį. Po 
mišių ir minėjimo vaišės V. Atsi
mainymo parapijs salėje.

Lietuvos vyčių Vid. Atlanto 
apskrities suvažiavimas įvyks 
kovo 13 Scranton, Pa. Suvažiavi
mo šeimininkai bus Sv. Juozap" 
parapijos Lietuvos vyčių 74 kuc 
pa. Pietūs ir kelionė autobusu
— 21 dol. Rezervacijas priimu
Helen Matulionis 718 326 - 3398 
ir Jonas Adomėnas 718 497 | 
5212. Apie dalyvių skaičių į 
Scranton reikia pranešti iki vasa> 
rio 26. *

G. Žymantienė, M.D., g 
New Yorko, N.Y.,per paskuti
nius trejus metus prenumeratą 
atnaujino su 50 dol. auką: 
Nuoširdžiai dėkojame.

P. Gaubys iš Sunland, CalifA 
prenumeratą atnaujino su 50 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkoji
me. :i

A. a. Konstancijai Strazdienei 
mirus, jos prisiminimui Step. fr 
Vincas Savukynai atsiuntė 50 
dol. auką Tautos Fondui. Fondp 
vadovybė už auką nuoširdžiai 
dėkoja. • <

Sieninis kalendorius 1988 mėį> 
tams su kasdien nuplėšiamais la- 
pūkais, papuoštas spalvotų vy
tim išleistas Londone "Nidos? 
spaudos klubo gaunamas ir 
Darbininko Administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama ar tai lietuvių 
rašytojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
8 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brookiyn 
N. Y. 11207.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai 
iš Union, N.J., visada Darbinin
ką rėmė pastovia suma. Šiemet. 
prenumeratos atnaujinimui at
siuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėko
jame.
Išnuomojamas 5 kambarių bu

tas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko, Gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450) 
dol. Skambinti 5:30 - 9:30 vai. 
vak. 827-2272.
Ieškomas nedidelis butas dvie? 

jų asmenų šeimai prie gero susi
siekimo, abu dirba. Skambinti 
darbo metu Darbininko redakci
jai 718 827 - 1352.

HOMEWORKERS WAN- 
TED! Top pay! C. I. Norman, 
Avė., N.W. Suite 222, Norman, 
Oklahoma 73069.

O. Jankevičiūtė, iš New York 
City, jau eilę metų savo aukomis 
remia Darbininką. Šiemet ji at
siuntė 100 dol. auką. Leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja už auką. 
Onutė Dzetaveckaitė, iš Wood- 
haveno, ne tik gražiai prižiūri 
vienuolyno gėles, bet taip pat 
dosniai remia ir Darbininką. Da
bar ji atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

M. Marcinauskis iš Shelton, 
CT., šių metų prenumeratai bei 
spaudai palaikyti atsiuntė 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Vincas Skladaitis Darbininko 
prenumeratą atnaujino su 50 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja
me.

PASKAITA MEDICINOS 
KLAUSIMAIS

Vasario 28, sekmadienį, tuo
jau po 11 vai. mišių, Apreiškimo 
parapijos salėje dr. L. Giedrai
tienė kalbės įvairiais aktualiais 
medicinos klausimais ir taip pat 
atsakinės į klausimus. Paskaitą 
rengia Liet. Kat. Moterų 
Kultūros draugija. Visi prašomi 
atsilankyti, nes paskaitų aktua
liais medicinos reikalais tikrai 
pas mus maža.

VITTA CORPORATION 
WILTON, CT

Vitta Corporation, Wilton, 
CT. ir šiais metais atskubėjo su 
dosnia auka Darbininko spaudai 
paremti. Kai mažėja mūsų skai
tytojai ir kai išlaidos kaskart 
didėja, tokia parama laikraščiui 
labai praverti.

Todėl šios Vitta korporacijos 
vadovams reiškiame nuoširdžią 
padėką ir linkime kuo geriausio 
pasisekimo, kad korporacija vis 
augtų ir didėtų.

Darbininko administracija

ELIZABETH, N.J.
Motinų gildą vasario 27, šešta

dienį, švenčia savo veiklos 40 
aP° metų sukaktį. 5:30 v. v. parapijos 

salėje bus pietūs ir šokiai. Bilie
tai suaugusiom 15 dol., mokslei
viam 7.50 dol. Bus išleistas suve
nyrinis leidinys, kur bus sudėta 
daug skelbimų.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 14 
parapijos salėje, tuoj po 11 vai. 
mišių. Kalbą pasakys Juozas Ko
jelis iš Califomijos. Dainuos pa
rapijos choras ir solistė Angelė 
Kiaušaitė.

Lietuvos vyčių 52 kuopa kovo 
5 paminės šv. Kazimiero šventę. 
Bus mišios, bendra komunija 11 
vai., pusryčiai su šampanu Eliza- 
beth Bayvvay valgykloje.

RENKAMA JAV LB TARYBA
Pastaba: kadangi LB rinkimų 

apylinkėse, pagal esama sąlygas,
JAV LB įstatai reikalauja, kad 

kas treji metai būtų renkama 
JAV LB Taryba — vyriausias 
JAV LB organas.

Tarybos funkcijos: išrinkti 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninką, tvirtint jo sudarytą Kraš
to valdybą, nustatyti veiklos 
planą, tvirtinti Krašto valdybos 
sąmatą ir prižiūrėti JAV LB veik
lą.

Krašto valdybai pasiūlius ir 
LB Tarybai pritarus, naujos — 
Tarybos rinkimai įvyks 1988 ba
landžio 9 - 17.

nių atidarymo valandos įvairuos, 
todėl prašome sekti skelbimus 
Darbininke ir per radiją.

New Yorko LB apygardos rin
kiminę komisiją (kaip jau buvo 
skelbta) sudaro: Danutė Bobe- 
lienė —140 Linden St, Massa- 
pequa Park, N. Y. 11762 — pir
mininkė, Vincas Padvarietis ir 
Algirdas Česnavičius komisijos 
nariai,

LB New Yorko 
apygardos valdybą

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINYJE

V asario 20—privatus obūvis.
Vasario 21 — Lietuvos neprik

lausomybės atgavimo minėji
mas, rengiamas Amerikos Lietu
vių Tarybos New Yorko sky
riaus.

Vasario 26 ir 27 privatūs 
pobūviai.

Kovo 19 — Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos New Yorko skyrius 
rengia priėmimą Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso atsto
vams.

Lola Pilus, iš Noank, CT, 
Darbininko prenumeratą atnau
jino su 50. dol. auka. Nuoširdi 
padėka.

A. ir S. Dimai, iš Middle Vil- 
lage, N.Y., Darbininko prenu
meratą atnaujino su 50 dol. auka. 
Dėkojame.

Vytas Ancikas iš Kemersville, 
NC, nors ir gauna Darbininką 
gana pavėluotai, bet vistiek pre
numeratą atnaujino su 50 dol. 
auka. Dėkojame.

B. Podleclds, iš Linden, N.J., 
dėkoja už gražų kalendorių ir 
prenumeratą atnaujino su 50 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja
me. .. .

A. Žemaitaitis, iš Santa Moni- 
ca, CA, siųsdamas metinę pre
numeratą, pridėjo 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

A. Radzivanienė, iš Rich- 
mond HilI, N.Y., apmokėdama 
prenumeratą savo sūnui Austra
lijoje, prie savo prenumeretos 
dar pridėjo 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

New Yorko Ateitininkų Są
jungos pavasarinis balius įvyks 
balandžio 9, . šeštadienį,
Kultūros Židinyje.

Kovo 20 — KASOS, lietuvių 
kredito unijos, narių suvažiavi
mas.

Kovo 26—privatus pobūvis.
Balandžio 2 — privatus 

pobūvis.
Balandžio 9 — New Yorko 

ateitininkų rengiamas pavasario 
balius.

Balandžio 10 — Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos New 
Yorko klubo rengiama Atvelykio 
popietė.

Balandžio 16— Laisvės Žibu
rio radijo rengiamas koncertas.

Balandžio 23 — JAV LB New 
Yorko apygardos metinis susirin
kimas.

Gegužės 7 — Tautos Fondo 
suvažiavimas.

Gegužės 14,21,28—privatūs 
pobūviai.

Birželio 
pobūviai.

Birželio 
pobūvis.

Rugsėjo 
pobūvis.

Lapkričio 5—Laisvės Žiburio 
radijo rudeninis koncertas.

4 ir 11 — privatūs

25

3

privatus

privatus

Su 16 metų darbo praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju New Yojc- 
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 
849 - 8093.

70 METŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO SUKAKTIES

MINĖJIMAS
New Yorke vyksta 1988 m. vasario 21

PROGRAMA

11 vai. Apareiškimo parapijos bažnyčioje iškilmingos pamaldos 
Dalyvauja:
VYSK. PAULIUS BALTAKIS, OFM
Lietuvos gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS 
parapijos kunigai, svečiai kunigai 
Gieda parapijos choras. 
Organizacijos dalyvauja su vėliavomis

3 vai. popiet—iškilmingas aktas-mlnėjimas Kultūros Židiny 
Dalyvauja:
VYSK. PAULIUS BALTAKIS, OFM 
Lietuvos gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS 
DR. VYTAUTAS DAMBRAVA — paskaitininkas 
New Yorko miesto Ir valstijos valdžios atstovai 
Pranciškonų vienuolyno viršininkas 
TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM

Meninėje programoje dalyvauja:
VIKTORO RALIO vadovaujamas PERKŪNO choras 
New Yorko tautinių šoklų ansamblis TRYPTINIS 

vadovaujamas JADVYGOS MATULAITIENĖS
Programų praveda: ASTRA BILERIENĖ
Visus j minėjimų kviečia
Amerikos Lietuvių Tarybos New Yorko skyrius, 
kuriam pirmininkauja Vacys Steponis
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