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GRAŽULIS NEPASIDUODA

1 Savaitės 
Įvykiai

Sov. S-gos komunistų partijos 
organe “Pravda” buvo paskelb
tas armėno žurnalisto Juri Araka- 
dian vardu straipsnis, puolės ar
mėnų demonstracijas ir su
žlugdęs armėnų viltis. Nagor- 
no-Karabach sritį prijungtį prie 
Armėnijos. Bet visų nustebimui 
žurnalistas Arkadian viešai pa
skelbta telegrama “Pravdos” re
daktoriui tikina, kad jo parašas

The New York Times vasario 
10 patalpino labai tinkamą ir ilgą 
straipsnį apie Estiją jos neprik
lausomybės šventės proga ir 
įdėjo trijų jaunų vyrų nuotrauką.

Straipsny rašoma, jog Gorba
čiovo politikos poveikyje Estijo
je pradėjo kilti didesnės autono
mijos bei nepriklausomybės 
idėjos. Prieš porą savaičių 14 
estų pasirašė dokumentą, kuriuo 
buvo sukurta pirmoji nepriklau- 

po straipsniu buvęs padėtas be . soma politinė partija sovietinėje 
jo žinios, ir kad toks pasielgimas 
jį įžeidęs prieš visą armėnų tau
tą. Telegramą Maskvoj viešai 
perskaitė armėnų nacionalistas 
Pamir Arildan, nelegaliai at
vykęs į Maskvą, nes iš jo buvęs 
atimtas pasas.

Dėl Azerbaidžiano Samgait 
mieste kilusių riaušių ir žudynių 
buvo pašalinti iš vietų ir iš parti
jos miesto partijos sekretorius ir 
miesto burmistras, o 42 žmonės 
buvo areštuoti ir laukia teismo.

Pagal JAV kongreso priimtą 
prieš teroristinį įstatymą PLO 
stebėtojo prie J. T. įstaigai buvo 
įsakyta užsidaryti ir nutraukti 
savo veiklą, bet įstaiga tai pada
ryti atsisakė. Teisingumo depar
tamentas dėl to iškėlė įstaigai

pasižadėjo buv. JAV gen. proku
roras Ramsey Clark.

Sov. S-gos stačiatikių 
Bažnyčia, rengdamasi mėnėti 
krikščionybės 1000 metų su
kaktį, pakvietė į birželio iškilmes 
atvykti Vatikano delegaciją, bet 
ne popiežių Joną Paulių II. Po
piežius pažadėjęs delegaciją pa
skirti.

JAV susirūpino, kad Izraelis 
nesiimtų jokių karinių priemo
nių prieš Saudi Arabiją, kuri pa
skutiniu metu nusipirko iš Kini
jos raketų, galinčių pasiekti 
Izraelį.

Nikaragvos kariuomenei įsi
veržus į Hondūro teritoriją, pre
zidentas Reagan, siekdamas pa
remti Hondūrą, įsakė ten pasių
sti per 3000 JAV karių, bet 
uždraudė įsivelti į kautynes, 
nors teigiama, kad Nikaragvos 
kariuomenė pasitraukė, bet JAV 
karių buvimas Hondūre buvo 
pratęstas dar 10 dienų.

JAV diplomatinėm prie
monėm stengėsi įtikinti Pana
mos ginkluotų pajėgų vadą gen. 
Manuell Antonio Noriega atsi
statydinti ir išvykti iš krašto, bet 
iki šiol tos pastangos buvo 
nesėkmingos. Nepadėjo tam rei
kalui nei Panamos gyventojų 
vykdomi streikai ir demonstraci
jos.

Izraelis imasi vis najujų 
baudžiamųjų priemonių prieš jo 
okupuotose arabų žemėse vyk
stančius palestiniečių demon- 
straciljas. Buvo nutraukti telefo
no ryšiai su Vakar. Jordano kran
tu ir Gazos ruožu, įvesta 
judėjimo suvaržymai ir kt., bet 
demonstracijos vis plinta, nors 
Vakarų žurnalistam draudžiama 
lankyti ir fotografuoti demon
stracijas. Paskutiniu metu iš arti, 
buvo nušautas Izraelio karys, 
saugojęs vyriausybės pastatą 
Betlėjuje. Iki šiols buvo nušauta 
per 100 palestiniečių, o 3000 
buvo areštuoti, nepaskelbus jų 
areštavimo priešas ties. Areštuo
tieji gali būti laikomi kalėjimuo
se 6 mėn. nepaskelbus arešto 
priežasties.

ESTIJOJE
KYLA TAUTINIS

JUDĖJIMAS

imperijoje. Nors partinė spauda 
šį įvykį ignoravo, tačiau žinia 
žaibo greitumu pasiekė visus 
estus.

Straipsnio autorius nemano, 
kad ta partija išgąsdintų visą jėgą 
turinčią komunistų partiją. Esti
jos okupacija, kurią sovietai 
įvykdė 1940, yra Estijos atvira 
žaizda, todėl sovietų valdžia yra 
susirūpinusi nauja partija, kad jį 
neįsiliepsnotų.

Straipsnio autorius Philip 
Taubman Estijoje praleido tris 
dienas. Jam susidarė aiškus 
įspūdis, kad antisovietinis nusi
teikimas, ilgą laiką buvęs pogrin
dyje, vis labiau ima viešai reikš
tis. Panaši padėtis yra ir Latvijo-

(nulcelta į 2 psl.)

KALTINAMOJI IŠVADA
Kaltinant Gražulį P.A.S., 

baudž. byloje Nr. 64-1-008-88, 
pagal LTSR BK 211 str. 1 d.

1988 sausio 14 Kapsuko vidaus 
reikalų skyriuje yra iškelta bau
džiamoji byla Gražuliui Petrui, 

_^-.AnL S.. pįalLTSKB  ̂ŽlLstr.-

KALINIŲ GYVENIMAS LAGERIUOSE PASUNKĖJO 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

Kratos ir tardymai

Kaunas — Vilnius. Ryšium su 
1986 m. gegužės 22 d. kratomis 
(kratos buvo padarytos pas kau
niečius — Antaną Patacką, inži
nierių Paulių Martinaitį, meno
tyrininką Petrą Kimbrį, inži
nierių Edvardą Šiugždą, foto
grafą Gytį Ramošką, žr. “LKBK” 
Nr. 71.) iki spalio 1 d. saugumo 
buvo tardyti apie 60 asmenų. 
Tarp jų: kauniečiai — filologas 
Vytas Ališauskas, matematikas 
Algis Saudargas, Aušra Saudar
gaitė, architektas Rimantas Žirn
iais, skulptorius Vladas Rukša, 
Adelė Urbonaitė, gydytoja 
Kurklinskienė, Ramūnas Kurk- 
linskas, inžinierė Adelė Misiūtė, 
buvęs Žemės ūkio akademijos 
dėstytojas Vladas Kudirka, Arū
nas Rekašius, inžinierius Vytau
tas Volskis, Žemės ūkio akade
mijos dėstytojas Prutenis Janu
lis, studentė Jūratė Banevičiūtė, 
buvęs politkalinys Liudas Šimu
tis, pensininkė Birutė Federa- 
vičienė, buvęs Žemės ūkio aka
demijos dėstytojas Jonas - Algir
das Lazauskas, restauratorius 
Antanas Jucevičius, darbininkas 
Kostas Lukėnas, architektas Vy
tautas Petrošonis, buvęs politka
linys Petras Plumpa, architektas 
Henrikas Sambora, matematikas 
Rolandas Razulevičius, Nijolė 
Patacldenė (Algirdo Patacko 
žmona), M. Dambrauskienė (po
litkalinio Liudo Dambrausko 
žmona; M. Dambrauskienei če
kistai siūlė rašyti malonės prašy
mą, jei nenorinti, kad jos vyras 
mirtų kalėjime) inžinierius Vik
toras Krūminis, filosofas Albinas 
Plėsnys, vilniečiai — filologas 
Rimantas Matulis, Gydytoja 
Gauderita Juozapaitytė, inžinie
rius Juozas Prapiestis; Zarasų ra
jone dirbanti gydytoja Ramunė 
Butkevičiūtė, Garliavoje gyve
nantis Adolfas Teresius ir kt.

Visi tardomieji buvo klau-

Tokie Velykų švenčių sveikinimo atvirukai okupuotoje Lietu
voje platinami Vilniuje ir kituose miestuose. Atvirukas paga
minta fotografiniu būdu, originale rankomis yra nuspalvinti 
Kristaus drabužiai ir aureolė. Tai vaizdžiai parodo, kokia ten 
religijos ‘laisvė”.

sinėjami apie ryšius su Algirdu 
Patacku, Algiu Saudargu, Petru 
Kimbriu. Tardytojai stengėsi su
rasti liudininkų ar asmenų, pas 
kuriuos buvo kratos ypač Antano 
ir Algirdo Patackų “antitarybinę 
veiklą”. Antanui Patackui buvo 
inkriminuojama knygos “Kun. 
Ambroziejus Jakavonis. 1886- - 
1986” bei leidinio apie Baltarusi
jos lietuvius autorystė. Tardy
muose čekistai tvirtino, kad tar
domųjų santykiai su religija jų 
nedomina, tačiau nuolat prime
sdavo įvairius klausimus, 
liečiančius pasaulėžiūrą ar tie
siogiai susijusius su religija.

Už parašų rinkimą 
nuteisė 7 paras

Šiluva. 1986 rugsėjo 8 apie 16 
vai. Šiluvos autobusų stotelėje 
saugumiečių ir milicininkų buvo 
sulaikytas Alfonsas Bumbulis, 
rinkęs Šiluvos bažnyčioje pa
rašus dėl Klaipėdos bažnyčios 
grąžinimo.

Milicijos darbuotojai A. Bum
bulį, atėmę iš jo tekstus su pa
rašais, nuvežė į Šiluvos milicijos 
skyrių. Iš Šiluvos A. Bumbulis 
buvo nuvežtas į Raseinius, kur 
rajono teisėjas Šumauskas per
skaitė kaltinamąjį aktą, būk tai 
jis, A. Bumbulis, koliojęs milici
jos pareigūnus, nevykdęs jų nu
rodymų.

A. Bumbulis mėgino paneigti 
melagingus kaltinimus, sakyda
mas, jog incidentą Šiluvos auto
busų stotelėje matė apie 30 žmo
nių ir jie gali paliudyti, kad nieko 
panašaus nebuvo, minėti kaltini
mai tendencingai sufabrikuoti.

Kaip ir įprastą tokiais atvejais, 
teisėjui Šumauskui nerūpėjo tie
sa, pareiškęs “liudininkų gana”, 
nuteisė A. Bumbulį 7 paroms 
arešto. Raseinių kalėjime A. 
Bumbulis išbuvo iki rugsėjo 15.

Grubiai, sunaikinant pareiški
mų tekstus ir parašus su parašų 
rinkėjais dėl Klaipėdos 

bažnyčios grąžinimo čekistai ir 
milicininkai elgėsi Sedoje, Kar
tenoje ir kt. vietovėse.

pa-

MŪSŲ KALINIAI
Kaliniu gyvenimas 

pasunkėjo
Paskutiniu metu žymiai 

sunkėjo kalinių gyvenimas ir jų 
ryšiai su savaisiais. Kun. Alfon
sas Svarinskas jau trys metai ne
gauna pasimatymo su artimai
siais.

Pagal šiuo metu galiojančius 
įstatymus kas metai jam priklau
so vienas ilgas (2-3 parų) ir du 
trumpi (2 valandų) pasimatymai. 
Iš kun. A. Svarinsko nuo š.m. 
birželio mėnesio nebegaunama 
laiškų.

Savieji teiravosi lagerio admi
nistracijos, kodėl jie negauna iš 
kalinio laiškų, viršininkai tarsi 
norėdami pasityčiuoti, atsakė: 
“Klauskite patį kalinį, kodėl jis 
jums nerašo”. Paskutinis kun. A. 
Svarinsko laiškas, pasiekęs Lie
tuvą, buvo rašytas birželio 25, 
gautas rugpjūčio 28.

IŠ KUN. SIGITO 
TAMKEVIČIAUS LAIŠKŲ:

Kelias J gyvenimą 
su Dievu

“Šiandien mintys skrieja į ne
tolimą praeitį.. Jau trys metai 
praėjo nuo tos dienos, kai 
gegužės 5, paaukojęs Nekruvi
nąją Viešpaties Auką, išėjau iš 
namų... o laukė labai tolima ke
lionė, kurioje palydėti gali tik 
vienas Dievas.

Guodžia mintis, kad daug kas 
palydi malda. Visada šalia savęs 
jaučių tą, kuris pasivadino Tiesa, 
Keliu ir Gyvenimu. O kas turi 
Tiesą, žino Kelią ir eina ne į 
mirtį, o į Gyvenimą, tam visada

(nukelta į 2 psl.)

PETRO GRAŽULIO TEISMO 
KALTINAMOJI IŠVADA 

PASIEKĖ VAKARUS

(New Yorkas, 1988 kovo 23, 
LIC) Lietuvių Informacijos Cen
tras praneša, kad Vakarus pa
siekė 1988 vasario 2 d. Kapsuke 
nuteistojo Petro Gražulio kalti
namoji išvada ir jo prieš-teismi- 
nis laiškas TSRS Gynybos Mi
nistrui Jazovui bei kreipimasis į 
tikinčiuosius. Gražulis atlieka 
10 mėn. bausmę bendro režimo 
lageryje už atsisakymą atlikti 
mokomuosius pratimus kariuo
menėje, kuri jo žodžiais “yra už
kariavusi ir mano Tėvynę Lietu
vą .” Pateikiame pilnus šių dviejų 
dokumentų tekstus be pakeiti
mų.

-o-
ŠAUKIMAS. Baudžiamoje 

byloje Nr...l988 m. —Tamsta 
esi šaukiamas atvykti teisiamuo
ju į Kapsuko raj. liaudies teismo 
posėdį, įvyksiantį liaudies teis
me 1988.01.26. 10 vai. byloje 
BK 211 str. 1 d. — Gražulis Pe
tras, Antano, teismo sekretorius 
(parašas neįskaitomas).

Sutinku. Kapsuko m. VRS vir
šininkas milicijos papulkininkis 
P. Valiukas, 1988 sausio 20.

TVIRTINU: Kapsuko Tarpra
joninis prokuroras jaun. justici
jos patarėjas R. Januška, 1988 
sausio...

1 d., dėl vengimo atlikti moko
muosius pratimus.

1987.XII. 28, Gražuliui buvo 
įteiktas raginimas, kad jis 
1988.1.5 privalo atvykti į Kapsu

ko karinį komisariatą, taip pat 
jam buvo išaiškinta, kad jis turi 
atvykti laiku, raginimo paminėtą 
dieną. Apie raginimo gavimą 
Gražulis P.,A. pasirašė jo šak
nelėje. Tačiau jis į komisariatą 
nuvyko sausio 11, tai darė veng
damas atlikti mokomuosius pra
timus.

Pateikus kaltinimą ir apklau
sus jį kaltinamuoju pagal LTSR 
BK 211 str. 1 d. Gražulis P.A. 
save kaltu nepripažino ir paaiški
no kad jam baudžiamoji byla iš
kelta nepagrįstai ir jis visiškai at
sisako sovietinės armijos. Toliau 
jis paaiškino, kad 1987.XII.28 
jam buvo įteiktas raginimas, kurį 
įteikė Kapsuko r., Sasnavos apy
linkės, VK pirmininkas, ant ku
rio šaknelės jis pats pasirašė, taip 
pat jam buvo išaiškinta, kad jis 
1988.1.5 privalo nuvykti į Kap
suko jungtinį karinį komisariatą, 
atlikti mokomuosius pratimus. 
Nurodytą dieną, t.y. sausio 5 d., 
į komisariatą nenuvyko, kadan
gi, jis iki to laiko nebuvo parašęs 

(nukelta į 2 psl.)
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VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams Ir rėmėjams 
Unklme skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.

T. PLACIDAS BARIUS, OFM 
Pranciškonų Provincijolas

DARBININKO Redakcija ir Administracija

pareiškimo dėl įstojimo iš sovie
tinės armijos gretų. Todėl jis nu
vyko į komisariatą tiktai sausio 
11d., pavėluotai ir nebuvo išsių
stas į mokomuosius pratimus, jis 
paaiškino, kad būtinas sovietinės 
armijos gretos buvo pakviestas 
tarnauti 1977 - 1979 m. Tarnybą 
atliko pilnai ir kariniame daliny
je priėmė priesaiką — b-1.

Kad Gražulis P., A. padarė 
anksčiau minėtą nusikaltimą by
loje pilnai įrodyta liudytojų: 
Kažamėkaičio b-1—, Sūvorovo 
b-1—, Drazdienės b-1 — paro
dymais, bei kita byloje esančia 
medžiaga b-1.

Gražulis P., A. Kapsuko sr. 
Sasnavos apylinkės VK charakte
rizuojamas neigiamai.

Atsakomybę sunkinanti aplin
kybė yra ta, kad Gražulis Petras 
nusikaltimą padarė iš savanau
diškų paskatų, atsakomybę leng
vinančių aplinkybių baudžiamo
joje byloje nėra.

Remiantis virš išdėstytu:
Gražulis Petras, Antano, gim. 

1958 spalio 28, Alytaus sr., 
Merkūnų kaime, Lietuvos, 
TSRS pilietis, nepartinis, išsila
vinimas vidurinis, nevedęs, ki
lęs iš valstiečių, karo prievoli
ninkas, kuris dirbo Kapsuko r., 
Sasnavos bažnyčioj, neteistas, 
gyvenąs Kapsuko r., Sasnavos 
apyl. Sasnavos kaime.

Kaltinamas tuo, kad jis būda
mas karo prievolininkas, tyčia be 
pateisinamos priežasties vengė 
atlikti mokomuosius pratimus, 
t.y. pagal 1988.1.5 raginimą šių 
pratimų atlikimu neatvyko į 
Kapsuko jungtinį karinį komisa
riatą.

Tokiu būdu Gražulis Petras, 
Antano, padarė nusikaltimą pa
gal LTSR BK 211 str. 1 d.
' Remiantis LTSR ŽPK 35,232 
str. baudžiamoji byla Nr. 64-1- 
608-88 — persiunčiama Kapsu
ko Tarprajoniniam prokurorui 
kaltinamosios išvados tvirtinimu 
ir bylos persiuntimui pagal teis- 
mingumą.

Kaltinamoji išvada surašyta 
Kapsuko ms. Vidaus reikalų sky
riuje.
1988.1.20

Kapsuko MR VRS. vyr. kvo
tėjas milicijos kapitonas 
V.Vaščega.

Sąrašas (asmenų šauktinų į tei
smo posėdį):

1. Kaltinamasis Gražulis Pet
ras, Antano.

2. Liudytojai: Kažamėkaitis 
Vytautas, Petro (Sasnavos apyl 
pirmininkas) gyv. Kapsuko r. 
Puskelnių kaime. Sūvorovas Pa
velas, Nikalojaus (komisaras), 
gyv. Kapsuko m., Drazdienė 
Irena. Dimitrevo (komisariato 
darbuotoja) Angaviečio 113a-405 
gyv. Kapsuko m. Angaviečio 
113c-474.

PAŽYMA. L Baudžiamoji by
la iškelta 1988.1.14. 2. Civilinis

I

į



Velykinis Kristaus karstas Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Vilniuje 1980 metais. įreng
tas labai puošniai, gilumoje Vilniaus bažnyčių panorama, lietuviško stiliaus koplytėlė 
su Liurdo Marijos statula, dekoratyvinės uolos, laiptai, gėlės. Prie karsto adoruoja 
trys mergaitės.

RUOŠKIMĖS 
BALSUOTI!

Neužilgo rinksime narius j 
XII-jų JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybų. Šį vyriausiąjį JAV 
LB organų turi teisę rinkti lygiu, 
tiesioginiu, slaptu balsavimu visi 
lietuviai, sulaukę aštuoniolika 
metų amžiaus per LB apylinkių 
sudarytas rinkimines komisijas 
asmeniškai arba paštu, siųsdami 
savo balsų į artimiausių rinki
minę komisijų. Kiekvieno lietu
vio pareiga ir garbė registruotis 
šiam balsavimui LB apylinkėse 
ir balsuoti.

Kodėl?
Pagrindinis Lietuvių Ben

druomenės siekis yra lietuvybės 
išlaikymas. Visi pastebim lietu
vių išsibarstymų, gretų retėjimų 
ir bendrų nutautimų. Lietuvybė 
blanksta, silpnėja. Tuo negalima

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 Larkfleld Roed, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarai* 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofl*a* Lito patalpose; 
86 - 01114th St. Richmond HilL N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forept 
P*way$t), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Bęach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707.813 345
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Savaitės 
įvykiai

Gen. sekretorius Gorbačio
vas, lankydamasis Jugoslavijoj, 
apkaltino Stalinų už Jugoslavijos 
pašalinimų iš Kominformo 1948 
m. ir pakenkimų ne tik abiem 
šalim, bet ir pasaulio socializ
mui.

Kinijos ir Vietnampkaro laivai 
susišaudė Pietų Kinijos jūroj dėl 

' Spratley salų, kurias abi val
stybės savinasi.

Italijos vyriausybė sudaryti 
buvo pavesta krikšč. demokratų 
partijos sekretoriui Ciriaco De 
Mitą.

JAV susirūpino dėl balistinių 
raketų plitimo pasauly, tokių ra
ketų iš Kinijos jau įsigijo Saudi 
Arabija, Libija, Egiptas, Sirija, 
Indija, Brazilija ir Argentina nu
mato artimoj ateity įsigyti.

JAV žvalgybos įstaigos tvirti
na, kad Indija yra pasigaminusi 
keliolika atominių bombų, ku
rios gali būti paleistos iš lėktuvų.

Iš Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos

nieko kaltinti, tai gyvenimo rea
lybė. Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės yra mūsų tautinio 
kūno arterijos, kuriomis sruvena 
tautinę: gyvybę palaikanti jėga.

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

bo vietas, aplankau jaunus ir se
nus ir visiems linkiu, kad meilė 
Dievo Motinai Marijai būtų la
bai gyva jų širdyse.

Meldžiuosi už visus buvusius 
parapiečius, kad Dievas augintų 
tai, kų kadaise netobulai sėjau. 
Norėčiau daugelį atvesti pas Kri-j 
stų, norėčiau ta laime, tais dva
sios lobiais kurių gausiai sėmiau
si prie dangiškos Motijos kojų, - 
pasidalyti su visais. • ~

Kaip brangu šiandien prisi
minti tuos vakarus, kai šimtai 
balsų, tarsi viena šeima, trauk-

—<»»i , «i>wj > jeji- -■jasęgji ^d»^t?^veika Marija^Motjnų^

(atkelta iš 1 psl.)

privalo būti giedras dangus. Esu 
įsitikinęs, kad kelias į Gyvenimų 
su Dievu per Uralu nėra nei ilge
snis nei blogesnis už visus kitus 
kelius. (...)

Prisimena gegužines 
pamaldas

Gegužės mėnesio nuotaikos 
lydi mane ir čia. Kokie brangūs 
gegužės vakarai buvo per dvi
dešimt pastoracinio darbo metų.

Kandidatų į Tarybų parinki
mas gausus ir įvairus amžiaus, 
profesijos, visuomeninio darbo 
patirties ir lyties atžvilgiais. Pa
sirinkimas didelis. Pasitikėdami 

. jais, atiduokime jiems savo man
datų imti lietuvybės išlaikymo 
vairų ateinantiems trejiems me
tams.
, Visagalio Apvaizda tegloboja 
ir stiprina mus Dievo ir Tėvynės 
tarnyboje.

Prel. Jonas Balkūnas 
JAV LB Garbės Pirmininkas

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad.
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunllt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

ESTIJOJE
KYLA TAUTINIS

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.

valdjos, Rytų Vokietijos, Vengri
jos ir Jugoslavijos 438 disidentai 
pasiuntė bendrų peticijų Vienoj 
vykstančiai Helsinkio aktų 
peržiūros konferencijai, reika
laudami, kad būtų suteikta teisė 
dėl sųžinės įsitikinimų atsisakyti 
tarnauti savo krašto kariuo
menėj. Tai pirmas tokio masto 
disidentų bendradarbiavimas.

Jordano karalius Hussein pa
ragino viso pasaulio islamo 
išpažinėjus paremti palesti
niečių vykdomas riaušes Izraelio 
okupuotuose žemėse.

ačiū. Kaip gera žinoti, kad mūsų w je bei Lietuvoje, kurios kaip ir 
mažutėje tautoje yra tiek daug Estija jėga buvo inkorporuotos į 
plačių širdžių. Duok Dieve, kad 
šis krikščioniškiausias bruožas — 
gero darymas artimui — būtų 
gyvas kiekvieno tautiečio širdy
je”. ' j ‘
1986 gegužė

GRAŽULIS

NEPASIDUODA

VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ1988 metais
5-kk>m, 1O-člai bei 15-kal dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

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

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

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

Užsisakykite dabar —gausite papildomą nuolaidą 
Smulkesnes žinias teikiame 
tel. (416) 769 - 2500

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

Mm kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, Itališkai, ispaniškai 
Mūsų įstaigoje Jrengtl kompiuteriai: 
PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų Įstaiga yra narys — IATA, T-comm, BBB, CUA

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

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM 
reoistrecHos numeriai: rateli nr. 2569030 wholesale 2475066

(atkelta iš 1 psl.)
reiškinys byloje nepareikštas. 3. 
Daiktiniai įrodymai — raginimas 
ir šaknelę prijungti prie bylos b- 
1 —4. Kaltinimas Gražuliui P., 
A. pareikštas 1988.01.20, jam 
pareikšta tardomoji priemonė — 
rašytinis pasižadėjimas neišvykti 
b-1 — 5 Baudžiamoji byla 
užbaigta 1988.1.20.

Kapsuko M R VRS vyr. kvotė
jas n.iiicijos kapitonas V. Vašče- 
ga-

Sovietų Sąjungų.
Vienų įdomų faktų pamini au

torius. Praeitais metais po rugp
jūčio demonstracijų estų televi
zijos pranešėjas Urmas Reitel- 
man gavo valdžios surašytų raštų 
apie tas demonstracijas ir jam 
įsakė tų raštų perskaityti per tele
vizijų. Tekstas buvo melagingas, ' 
ir Reitelman protesto ženklan ji 
perskaitė nuleidęs akis, nė karto 
nepažiūrėjęs į filmavimo apara
tų.

Straipsnis baigiamas pareiški
mu, kad tautiškai nusiteikę estai, 
o taip pat ir valdžia ruošiasi de
monstracijom vasario 24, kad 
Estija švęs savo nepriklauso
mybės metines.

Straipsnis pozityvus, aiškiai 
atskiria Pabaltijo kraštus nuo so
vietų imperijos, teisingai aprašo 
istorinius faktus. Taip pat * 
pridėtas ir situacijos žemėlapis, 
kur teisingai atžymėti Pabaltijo 

t kraštai.

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!
1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 

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

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

1988 metų 10 dienų kelionės į Lietuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

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

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

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

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

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAŪr9727 S. 
VVestem Ava., Chleego, III. 60643.

DARBININKO SKAITYTOJAM
,zukUi

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratų de-. j 
damas šis lapelis. Prašome į£ iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.
Prašau*pratęstl prenumeratą 1988 metam.

Vardas Ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dd. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $......

AJž kalendorių $.....
Spaudai paremti $.....

asolino
MEMORIALS

66-S6SOST. MI.DDI.E \ II.IAGE. QLEEXS. X.Y.
PltONES (7PJ) 326 - 12X2 326 - 3150

k TAI MUSU VIENINTELE VIETA — S 
B, — GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

KVECAS
JONAS 

1I37?33 +

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TFiAVEL SKRVlCg 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y, 11229 
TEL.: 718 769-3300



II A DD||UI|M|/ A C T*** Lithuanian Weekly Publlahod 
UrAnDlllIJHn/AO by Franciecan Fathers

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

Editorial Offlca 7<8 827-1352 
Business Office 718 827-1351

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

POSTMASTER: Send Address Change to DARBININKAS, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

ISSN 0011-6637
• Redaguota REDAKCINE KOMISIJA

Tyro džiaugsmo Velykose!

Vyskupo Pauliaus A. Baltakio, 
OFM, Velykinis 1988 m. sveiki
nimas

Mieli Broliai, Sesės,
Su džiaugsmingu Aleliuja 

švenčiame Velykas.
Velykos yra ne tik istorinio 

Kristaus prisikėlimo fakto minė
jimas, bet ir gėrio prieš blogį, 
tiesos prieš melą, gyvybės prieš 
mirtį pergalės šventė. Velykų 
paslaptimi yra pagrįstas visas 
mūsų krikščioniškasis gyveni
mas.

Pirmieji krikščionys savo ne
svyruojantį tikėjimą į Kristų iš
reikšdavo pasisveikinimo žo
džiais: “Jis prisikėlė”.

Kristaus priešai pajėgė žmo
gaus prigimtį prisiėmusį Dievo 
Sūnų prikalti prie Kryžiaus, bet 
buvo ir yra bejėgiai išlaikyti Jį 
kape. Jie sugebėjo surasti Judą 
išdaviką ir papirkti kapą saugoju
sius kareivius: “Sakykite, kad 
jums bemiegant, atėję Jo moki
niai naktį Jį pavogė” (Mt. 28, 12 
- 13), tačiau jie nepajėgė sustab
dyti apaštalų liudijimo, jog Kris
tus, laisva valia prisiėmęs kančią 
ir mirtį, tikrai prisikėlė ir yra su 
mumis iki pasaulio pabaigos (Mt.

* Ši Didzibf?by^^^tX & VeK’'-11 

kų ryto drama kartojasi žmonijos 
gyvenime iki pat mūsų dienų. 
Kartais net atrodo, kad blogis, 
melas ir mirtis laimi. Bet dviejų 
tūkstančių metų krikščionybės 
istorija liudija, kad tai/yra nor
malus ideologinės kovos proce
sas, turįs atovaizdį net gamtoje. 
Kaip po kiekvienos gyvybę ap
marinusios šaltos žiemos ateina 
naują gyvybę nešantis pavasaris, 
taip ir po kiekvieno tariamo kri
kščionybės sunaikinimo ji atbun
da su nauju gyvastingumu.
' 1941 m. sausio 12 d. Sovietų 
valdžia uždarė paskutinę kunigų 

seminariją Lietuvoje. N. S. 
Pozdniakovas atvykusiam su 
skundu vyskupui V. Brizgiu! pa
tarė pradėti galvoti apie naujos 
profesijos įsigijimą, nes greit ne
turėsiąs ko veikti: “Kas buvo pa
siekta Rusijoje per 20 metų, Lie
tuvoje bus atlikta dviejų-trejų 
metų laikotarpy” (Liet. Archy
vas, p. 61).

Po 45 metų okupacijos, minint 
mūsų tautos krikšto sukaktį, Lie
tuvos vyskupai reiškė džiaugsmą 
kad “daugėja subrendusių ir jau
nų žmonių, aiškiai ir gražiai iš
pažįstančių savo tikėjimą.” (Jub. 
laiškas). O Konstantinas Khar- 
čhov, Sovietų religinių reikalų 
komiteto pirmininkas, pri
pažino, kad po 70 metų ateistų 
pastangų tarp 10-20 nuošimčių 
visų Sovietų Sąjungos piliečių 
yra tikį žmonės ir kad pagal ofi
cialią statistiką 1986 metais buvo 
pakrikštyta 774,747 ir su Bažny
tinėm apeigomis palaidota
I, 179,051 (Nauka į religiya No.
II, 1987).

Uzbekijos komunistų partijos 
dienraštis “Pravda Vostoka” fak
tais konstatavęs religinį atgimi
mą, ypač jaunimo tarpe, susirū
pinęs klausia: “Šiandien jauna
vedžiai iš santuokos biuro eina

(Draugas 1986. V. 24).
Atsakymą j “Pravda Vastoka” 

pateikia ortodoksų kunigas disi
dentas Dimitrijus Dudko: “Reli
giją galima nustumti į gyvenimo 
užkampį, bet tam tikru momen
tu žmogus vėl grįžta prie Dievo, 
gyvybės šaltinio...”

“Jauni žmonės, kurie visuo
met yra jautrūs bet kokiam ak
tualiam gyvenimo procesui, pra
dėjo domėtis religija, kuri res
pektuoja gyvenimą, ir to niekas 
nepajėgs sustabdyti. Kada ateina 
pavasaris, nesvarbu, kaip giliai

formacijos vadovas Antanas TRYS DIDIEJI RENGINIAI 1988 METAIS
Juodvalkis sukvietė sausio 30 į 
Socialinių reikalų raštinę Chica- 
goje spaudos ir radijo darbuoto
jus susitikti su visų tų renginių 
komitetų atstovais ir gauti iš jų 
tiesiogines informacijas.

Kas tie trys didieji renginiai?

1. Tai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės VH-sis seimas, šau
kiamas birželio 28-30 Toronte, 
Kanadoje. Jį organizuoja PLB 
valdyba, vadovaujama Vytauto 
Kamanto. Seimo organizacinį 
komitetą sudaro torontiškiai 
pirm. inž. Eugenijus Čuplin- 
skas, adv. Joana Kuraitė Lasienė 
ir Vytautas Bireta.

yra įšalus žemė, pavasaris neiš
vengiamai ateis. Religinis pava-
saris čia (Sovietų Sąjungoje) jau 
prasidėjo” (“Our Hope”).

Kristaus asmeniniame gyveni
me Didįjį Penktadienį nuo Vely
kų ryto skyrė trys dienos. Koks 
metų skaičius skirtas mūsų tau
tos Didžiajai Savaitei težino tik 
vienas Dievas. Tačiau religinis 
atgimimas, besireiškiąs okupuo
toje Lietuvoje ir visoje Sovietų 
Sąjungoje, mums teikia daug 
gražių vilčių.

Linkėdamas visiems džiugių 
ir viltingų Kristaus Prisikėlimo 
švenčių, prašau neužmiršti Lie
tuvos tikinčiųjų prašymo malda 
ir atgaila pagreitinti Lietuvos 
prisikėlimą.

Nuoširdžiai Jūsų, 
Vysk. Paulius Baltakis, OFM

Šv. Pauliaus šventovė Tre Fontane sodelyje. Nuotr. Prof.Kun. A. Rubšio

2. Antrasis renginys tai IV-sis 
Kultūros kongresas, ruošiamas 
birželio 24 - 27 irgi Toronte. 
Rengimo komitetą sudaro pirm. 
Milda Lenkauskienė, nariai — 
Pranas Joga, Jonas Kazlauskas, 
Nijolė Kersnauskaitė, kun. Ge-

< diminas Kijauskas, SJ, Viktoras 
Mariūnas ir Juozas Stempužis. 
Visi iš Ohio, JAV.

3. Trečiasis renginys—VIILji 
Laisvojo pasaulio lietuvių tauti
nių šokių šventė, įvyksianti lie
pos 2 — 3 Hamiltone, Kanadoje. 
Komiteto pirm. Vaidotas Kveda
ras. Numatoma, kad šokių 
šventėje dalyvaus 123 grupės 
šokėjų iš viso pasaulio. Šalia šo
kių šventės dar bus lietuvių pa
roda, skirta kitataučiams, eku-
meninės pamaldos, susipažini
mo vakaras, eisena prie laisvės 
paminklo ir kt.

Šį informacinį susirinkimą ati
darė Antanas Juodvalkis, o jam 
pirmininkavo Pranas Joga. Visų 
minėtų renginių komitetą atsto
vai smulkiau informavo apie jau 
atliktus darbus ir numatytus 
planus.

Pirmiausia kalbėjo IV-jo 
kultūros kongreso komiteto 
pirm. Milda Lenkauskienė, 
pabrėždama šio kongreso svar
bą lietuviškai kultūrai išlaikyti. 
Programa jau galutinai numaty
ta. Svarabiausias punktas — 
prel. dr. Prano Gaidos paskaita 
— Laisvas kūrėjas nelaisvės aki
vaizdoje. Paskui svarstybos,

liečiančios šiuos klausimus: šei
ma, literatūra, teatras, religija, 
muzika, menas, spauda ir radi
jas, lituanistika, tautodailė. Vi
soms sritims jau parinkti vado
vai, visuomenei žinomesni savo 
veikla asmenys. Vyks taipgi ir 
kultūriniai pasirodymai: ekume
ninės pamaldos, literatūros va
karas, vaidinimas — Putino Val
dovas, koncertas, dailės paroda, 
veidai ir vardai paroda.

Toliau apie PLB VH-jį seimą 
infonnavo pirm. Vyt. Kamantas. 
Seimas vyks birželio 28-30 To
ronte. Numatoma dalyvaus 140 
atstovų. PLB valdyba sudarė 
darbotvarkę, kviesdama prele
gentus, svečius. Atstovai turi 
būti išrinkti iš visų kraštų L.
Bendruomenių pagal nustatytą 
skaičių ir praneštos jų pavardės 
iki 1988 vasario 16. Organizaci
niais ir techniniais reikalais rūpi
nasi Toronte sudarytas komite
tas: pirm. Eugenijus Cuplin- 
skas, J. Kuraitė Lasienė ir V. 
Bireta.

Jis dar painformavo apie PLB 
Fondą, kuris buvo įkurtas 1979 
ir įregistruotas Illinois valstijoje. 
Fondas atliko svarbų uždavinį — 
sutelkė lėšas Lietuvių kalbos ka
tedrai ir paskutinius pinigus 
įteikė 1987 lapkričio 20. Dabar 
telkia lėšas Stasio Barzduko var
do stipendijoms studijuojančiam 
jaunimui paremti, pogrindžio 
spaudai ir kitiems svarbiems tik
slams. Fondo pirm, yra V. Ka- 

mantas, ižd. Juozas Lukas, sek- 
ret. Kazys Laukaitis, ' reikalų 
vedėja Nijolė Balzarienė.

Baigdamas savo kalbą jis 
dėkojo Danguolei Valentinaitei 
už patalpas ir Antanui Juodval
kiui už visų sukvietimą.

Apie VIII šokių šventę plačiau 
praneša to renginio komiteto 
pirm. Vaidotas Kvedaras. 
Šventė vyks Hamiltone, Kana
doje liepos 2-3. Meninei pro
gramai yra pakviesti 4 vado
vai. Laukiama šokėjų grupių iš 
Pietų Amerikos ir Europos bei 
Australijos. Jis ypatingą dėmesį 
atkreipė į lėšų organizavimo rei
kalą, nes Pietų Amerikos ir Eu
ropos šokėjams reikės apmokėti 
kelionės išlaidas.

Kaip tik lėšų telkimo klausimu 
kalbėjo Jungtinio finansų komi- 
steto pirm. dr. Antanas Razma. 
Jis neabejojo lietuvių dosnumu 
ir tik prašė greičiau organizuoti 
rinkėjų grupes, kurios pasiektų 
daugumą lietuvių.

Šis spaudos darbuotojų 
posėdis buvo užbaigtas bendrais 
pietumis, kurių išlaidas ap
mokėjo to komiteto nariai iš savo 
kišenės, neimdami iš kasos nė 
vieno cento. (Tai labai sektinas 
pavyzdys).

Dabar mums, visiems lietu
viams, belieka tik jungtis į tų tri
jų renginių sėkmingą organizavi
mo darbą, nepagailint nė savo 
jėgų, nė finansinės paramos. O 
juk reikalas tikrai svarbus mūsų 
tautinei gyvybei išlaikyti ir tęsti 
kovą už tautos laisvę ir 
kultūrinėm priemonėm.

A.P.B.

JAV mokslininkam pavyko su
kelti branduolinę mažų vandeni
lio kruopelių sulydinimo reakci
ją, kuri savo keliu sukelia didelį 

. energijos kiekį, kuris ateįtyigalėl 
būti panaudotas priešraketii^ijz 
niam ginklam ir neriboto kiekio 
elektros energijai gaminti.

Tiesioginiai pasitarimai tarp 
Nikaragvos vyriausybės ir prieš 
ją kovojančių partizanų atstovų 
vyko sėkmingai, nors ir nepajėgė 
dėl visu klausimų susitarti.

JAV gynybos sekretorius 
Frank C. Carlucci susitarė su 
Sov. S-gos gynybos ministeriu 
Dmitri T. Jazov plėsti diskusijas 
kariniais klausimais.

Salvadoro parlamento rinki
mus laimėjo kraštutinė dešiniųjų 
partija—Tautinis respubliko
nų susivienijimas, arba ARENA.

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu

APAŠTALAS PAULIUS
ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE 
=====£=

Apaštalo Evangelija: 
Asmens atnaujinimas

Onezimas tapo krikščioniu, — 
atrado laisvę Kristuje. Tolime
snis Onezimo gyvenimas liudija 
savitą krikščionybės bruožą, — 
ryšį su asmens atnaujinimu. 
Nūdien įprasti kruvini revoliuci
niai lūžiai ir pervartos visuome
nei. Kruvinu ir nuožmiu sanki- 
rčiu visuomenė kartais apverčia
ma aukštyn kojomis: Kas buvo 
niekas tampa viskuo! Būdinga, 
kad nūdienė revoliucija visuo
menėje pasikeičia tik engėjai. 
Krikščionybė yra nepatogi reli
gija, nes pradeda revoliucija 
asmeniškame žmogaus gyveni
me. Mylėk artimą kaip pats save! 
Visa, ko nori, kad tau žmonės 
darytų, ir pats jiems daryk! Pa
gonims Apaštalo laikais, religija 
ir dorovė buvo perdėm atskiri 
poreikiai. Ir kai kurie dievai 
elgėsi nedorai, Žmogus, nors ir 
doroviškai pasileidęs, galėjo būti
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pamaldus dievų garbintojas. O 
krikščionybė mokė, kad religija 
ir dorovė nėra atskiri žmogaus 
gyvenimo poreikiai, nes abu turi 
savo ištaką Dievuje.

“Raidė užmuša, Dvasia 
gaivina...“

Apaštalas Paulius pažinojo Ro
mos imperijos teisėtvarką. J bui
tinius ir valstybinius poreikius 
jis žiūrėjo tikėjimo akimis. Anot 
Apaštalo “laikas trumpas! Belie- ‘ 
ka tiems, kurie... verkia, tarsi 
neverktų, ir kurie džiaugiasi, 
tarsi nesidžiaugtų, ir kurie per
ka, tarsi neįsigytų, ir kurie 
užsiėmę pasaulio reikalais, — 
kaip neužsiėmę. Nes šio pasaulio 
pavidalas praeina” (1 Kor 7, 29 
-31).

Krikščionybė pradėjo naikinti 
vergiją žemėje žmogaus asmens 
atnaujinimu. Apaštalas Paulius, 
būdamas Romos pilietis, krei

piasi į Onezimą: “Onezimai, turi 
grįžti pas Filemoną. Tai nėra 
lengva nei tau, nei man...” ro
dos, girdžiu Apaštalą balsiai gal
vojant: “Tapome gerais drau
gais, ir man esi ‘Naudingas’, bet 
turime gerbti artimo teises”. Jis 
sėdasi prie stalo ir diktuoja Ti
motiejui laišką Filemonui. Laiš
ke tik 25 eilutės. Jis yra perdėm 
asmeniškas.

Laiškas Filemonui yra savitas. 
Būdinga, kad Apaštalas nenau
doja “apaštalo” titulo, pasitenki
na priminti, jog jis yra “Kristaus 
Jėzaus kalinys”. Filemonas buvo 
turtingas. Dešimtys vergų 
prižiūrėjo jo vilą — ūkį. Apašta
las žino, kad šis laiškas bus skai
tomas pamaldose. Tai liudija 
pridėtas sveikinimas “visai tavo 
namuose susirenkančiai bendri
jai”. Apaštalas pažįsta Filemoną 
ir žino jį esant jautriu lotų atžvil
giu. Todėl nesikreipia su įsaky
mu, bet su prašymu “vardan 
meilės” “...aš, Paulius, senas 
žmogus, o šiuo metu ir Kristaus 
Jėzaus kalinys, prašau tave už 
savo vaiką, kurio tėvu tapau, 
būdamas surakintas, — už One
zimą”. Senas metais ir kalinamas 
dėl Kristaus! Apaštalas yra tik
ras, kad prašydamas Kristaus 
vardu dėl savo “sūnaus” — kon
vertitą nesukels apmaudo pas 
Filemoną, nors tas, dėl kurio 
prašo, ir yra bėglys Onezimas.

Nemanau, kad Filemonas stab
telėjo su kartėliu prie Onezimo 
vardo, nes jis buvo panaudojęs 
piktam jo pasitikėjimą. Apaštalas 
sąmojingu žodžių žaismu prive
rčia Filemoną šyptelėti: “Seniau 
jis tau buvo nenaudingas [Ne- 
Onezimas], o dabar ir tau ir man 
naudingas [Onezimas] ”. Po to 
įtaigiai prideda: “Aš tau siunčiu 
jį kaip savo širdį”.

Apaštalas Paulius laišku praš
nekina Filemono širdį. Onezi
mas negali būti taip blogas, jeigu 
Apaštalas taip apie jį kalba! Pau
lius tęsia: “Aš norėjau jį pasilai
kyti, kad jis tavo vietoje man pa
tarnautų, kol esu kalinamas dėl 
Evangelijos, tačiau be tavo suti
kimo nenorėjau nieko daryti”. 
Paulius skaitosi su imperijos 
teisėtvarka ir Filemono teise, 
kuri remiasi šia teisėtvarka. Tuo
jau jis skuba pareikšti įžvalgą, 
kurią moko tikėjimas: “Galbūt jis 
tam ir buvo laikinai atskirtas nuo 
tavęs, kad galėtum jį turėti 
amžinai, jau ne kaip vergą, o 
daugiau — kaip mylimą brolį”.

Apaštalui Pauliui krikščio
nybė yra bendrija tų, kurie ka
daise galbūt ir buvo atskirti vieni 
nuo kitų visuomenine praraja, 
bet dabar yra vienos minties ir 
širdies Kristuje. Onezimas buvo 
padaręs skriaudą Filemonui. Ka
dangi jam Dievas atleidžia, ir Fi
lemonas turi jam atleisti. Dievo 

akyse skriauda Filemonui yra ta
pusi Onezimo atsivertimo pro
ga. Onezimas yra brangus ir kaip 
žmogus, ir kaip krikščionis. “Fi- 
lemonai, tu nukentėjai, bet tik
rovėje turi pelno: vietoje vergo 
gauni atgal brolį!”

“Tad jeigu laikai mane bičiu
liu, priimk jį kaip mane. O jeigu 
jis yra tau padaręs skriaudą ar 
turi skolos, — įrašyk tai į mano 
sąskaitą. Aš, Paulius, rašau savo 
ranka; aš apmokėsiu, nors ir ne
sinori priminti, kad ir pats save 
esi man skolingas. Taip brolau! 
Leisk man pasidžiaugti tavim, o 
Viešpatyje, būk atgaiva man 
Kristuje!” (Fm 17-21).

Apaštalas Paulius negriovė 
Romos teisėtvarkos. Jis visą šir
dimi troško vergo Onezimo lais
vės, tačiau nuosprendį paliko 
ten, kur jis buvo darytinas — Fi
lemono sąžinei.

Plinijus Jaunesnysis ir 
Ciceronas turėjo vergų

Ieškau bibliotekoje panašių 
laiškų iš senovės — Apaštalo lai
kų. veltui. Nerandu. Skaitau Pli- 
nijaus Jaunesniojo laišką. Jame 
Plinijus prašo savo bičiulį Sabi- 
nianą nemušti bėglio vergo. Sa
ko, kad jis yra “pakankamai nu
baustas mano jam darytais prie
kaištais. Be to prideda: Jeigu šis 

vergas vėl pabėgs, bausk jį be 
pasigailėjimo. Plinijus buvo stoi
kas. Jo elgesys su savo vergais 
rodo rūpestį jų gerove .

Plinijaus išlaisvintas vergas 
Zosimas sirgo plaučių ligą — 
turbūt džiova — Plinijus pa
siuntė jį gydytis į Egiptą. Taria
mai pagijęs, Zosimas grįžo į Pli
nijaus ūkį. Ūmai vėl pradėjo 
kosėti krauju. Šį kartą Plinijus 
bandė surasti savo vergui gydy
muisi vietą šiltame Galijos — 
nūdienės pietinės Prancūzijos 
— pajūryje. Sakytume, pasiuntė 
Zosimą į Rivierą! Būdinga, kad 
Pinijus leisdavo savo vergus su
daryti testamentą. O tai buvo 
ypatinga laisvųjų žmonių teisė 
imperijoje.

Ir Ciceronas buvo geraširdis 
savo vergų atžvilgiu. Savo laiške 
sūnui Markui (iš 53-iųjų m. po 
Kr.) rašo: “Duodamas Tirui lais
vę, man padarei didelį malonu
mą. tuo parodei, kad jis yra ver
tas pranašesnio gyvenimo ir pa
laikei jį ne vergu, bet draugu. 
Dėkoju tau ir sveikinu tave!” 

Popiežiškoji Šv. Rašto instituto 
biblioteka Romoje yra turtinga 
laiškais iŠ senovės. Nerandu nė 
vieno, kuris prilygtų apaštalo 
Pauliaus laiškui Filemonui.

{Bus daugiau)
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Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS, Klebonas 
Kun. Jurgis D. Degutis, klebonas emeritus

Kun. BRUNO KRUZAS 
Brooklyn, N.Y.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun. VVILLIAM L. WOLKOWICH, klebonas

SV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

Kristaus Prisikėlimo tsentėje 
ramybės ir taikos visiem parapieėiam linki

Kun. ALBERTAS CONTONS. klebonas
Kun JONAS KLIMAS

šv. Petro parapija
Boston. Mass.

■*

PUTNAM, CONN.

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Sveikiname visu* parapiečius Viešpatie* Prisikėlimo iventėje

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

:ox>;o;o;

UETUVIŲ KATAUKŲ RELIGINĖ ŠALPA 
IR UETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRASšv. Kazimiero parapija 

Worcester, Mass.

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Velykų šventės proga

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas 
Kun. J. PETRAUSKAS, MIC

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
ŠVČ. Trejybės parapijos klebonas 
Hartford, Conn.

Nuoširdūs sveikinimai visiem šventose Velykose!
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas
Kun. EUGENIJUS SAVICKIS
Aušros Vartų parapija, Neto York, N.Y.

Šv. Jurgio parapija 
Rochester, N.Y.

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA
- Cambridge, Massachusetts

Maloniai sveikinu visus parapiečius 

Šv. Velykų proga!

Kun. IZIDORIUS GEDVILĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA, PROVIDENCE, R.I.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Amsterdam, N.Y.

Kun. PETRAS STRAVINSKAS, klebonas

ŠV. TREJYBES PARAPIJA 
Nevyark, N.J.

Skaidraus Šv. Velykų džiaugsmo 
visiem linki

Kun. Dr. VALDEMARAS CUKURAS

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.

Sv. Velykų progą
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

S Sveikiname visus parapijiečius
| Velykų švenčiųjproga —
I Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS

1Z klebonas

S
(>
AJ

[ Sveikiname mielus parapiečius Sv. Velykų proga

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas
Kun. PAULIUS P. SABULIS

Į- •: Sv. Juozapo parapija, Waterbury, conn.

— g '!13

Kristaus Prisikėlimo iventėje 
ramybės ir taikos visiem parapieėiam linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas

Kun. DANIELIUS STANIŠKIS

APREIŠKIMO PARAPIJA

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem parapieėiam linki

Prel. P. BULOVAS, klebonas
Kun. S. RAILA
Prel. J. BALKONAS, PA., klebonas emeritus

V.J. ATSIMAINYMO PARAPIJA, Maspeth, N.Y.

Linkiu mieliems parapiečiams 

linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Kun. ALBERTAS KARAUS
ST. CASIMIR’S CHURCH, NEW HAVEN, CONN.

Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu visus Šv. Jurgio 
buvusius mano parapiečius.

JURGIO PARAPIJA, Norwoo<l, Mass.

Malonių Velykų švenčių 
linkių visiems parapijiečiams

Msgr. VITAS J. MAflTUSEVIČIUS. klebonas emeritas
Sv. JURGIO PARAPIJA. Phiiadelphia, Pa.

Linksmų Velykų švenčių
Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

Linksmų Velykų švenčių 
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius 
Viešpaties Prisikėlimo šventėje 
Šv. Kazimiero parapijos kunigai

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS. klebo.nas

Dail. Alfonso Dociaus piešinys — Prisikėlimas.

Kristaus prisikėlimo šventės proga nuoširdžiai 
sveikiname mūsų vienuolyno geradarius, penktadienio Ir 
ketvirtadienio parengimų bendradarbius, Lietuvių Kultūros 
Fondo valdybą ir visus Kultūros Židinio rėmėjus.

Brooklyno pranciškonai

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams Šv. Veluku 
šventėj. - - ■ - .» -

Kun. PETRAS A. SHAKALIS, klebonas
Šv. Kazimiero parapija, Brocktdn, Mass.

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybis ir taikos buvusiems 
Švč. Trejybės mano parapiečiams—

Prel. JONAS J. SCHARNUS 
Rutherford, N.J.

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, klebonas 
šv. Kazimiero parapija
Paterson, N.J.

$ Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos 
Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVIČI’JS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel. JONAS A. KUČINGIS, kelbonas emeritus

Los Angeles, Calif.

• - ®

Šventose Velykose 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

T. JUSTINAS VAŠKYS. OFM, klebonas

Kristaus Prisikėlimo šventėje -
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS, klebonas
Bayonne, "N. J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų švenčių
Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas 

klebonas

) Didžiosios Velykų šventės proga
* nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime
> linksmų Velykų

Kun. PETRAS ŽEMEIKIS, klebonas
- Kun, JUOZAS PRAGULBICKAS 
Dijak. ANTANAS SAMAL0N19 *•; 
Dijak. HENRIKAS KETUffVVfTIS’' 
Elizabeth, N.J.

Kristaus Prisikėlimo ramybės ir taikos 
buvusiem parapiečiam ir bičiuliam linki

Kun. VIKTORAS DABUŠIS
SEMINOLE, FLA

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britam, Conn.



Laiškas redakcijai

KAM TIEK PASLAPČIŲ?

Perskaičiusi š.m. vasario 26 d. 
Darbininke išspausdintą A. Ba
lašaitienės straipsnį “Pavėlavusi 
tiesa”, jaučiu reikalą pasisakyti 
dėl kai kurių p. Balašaitienės tei
gimų.

1. Mane pribloškė ir užgavo 
A. Balašaitienės teigimas: “Juk 
ne paslaptis, kiek daug ir bran
gių kelionių yra apmokama ne 
vien mūsų veikėjams bet ir jų 
žmonoms . Rimtai žurnalistei 
tikrai nepridera tokiais bendrais 
užmetimais švaistytis. Mano vy
ras jau keliasdešimt metų visuo
meninėje veikloje darbuojasi, o 
manęs ne tik brangion, bet ir pi- 
gion kelionėn visuomenės pini
gais nesivežė. Dargi pati 
būdama LB Tarybos narė ir ilga
metė LB apylinkės pirmininkė, 
iš šeimos kišenės turėjau mokėti 
už keliones į konferencijas, su
važiavimus, dainų ir tautinių šo
kių šventes. O kiek nesu
skaičiuojamų savaitgalių 
prasėdėjau viena namuose, be
sirūpindama, kad vyras laimin
gai sugrįžtų iš veiklai reikalingų 
kelionių.

Kadangi mums iš vis nežinomi 
atvejai, kada žmonoms buvo ap
mokamos kelionės, drįstu p. Ba
lašaitienės reikalauti,kad ji tą 
viešą paslaptį Darbininko skilty
se atskleistų. Noriu žinoti kada 
ir kurie veikėjai visuomenės pi
nigais vežėsi žmonas į keliones. 
Žinoti noriu ne vien tik kaip ink
riminuojančių insinuacijų palie
stą veikėjo žmona, bet tai pat ir 
kaip narė JAV LB XI-tosios Tary
bos (bei kandidatė į XII-tą Tary
bą) kuri tvirtina JAV LB Krašto 
valdybos pateiktas sąmatas, apy
skaitas ir renka JAV LB revizijos 
komisiją. Gavusi iš A.^Balašai- 
tiępės informaciją, jį 
irįįjeigu rasiu, ka^^AV LB 
veikėjai išeikvojo visuomenės w ,
pinigus, dėsiu visas pastangas, iš ponų pavertę draugais 
kad pinigai būtų sugrąžinti.

2. Savo straipsnyje p. Balašai- sprendimus dėl premijų ir sti-
tienė reikalauja, kad veikėjai pa-

ALOYZO BARONO NOVELES KONKURSAS
Lietuvių rašytojų draugija 

tęsia tradicinį aloyzo Barono no
velės konkursą ir 1988 metais. 
Konkurso taisyklės:

1. Novelės temą autoriai pasi
renka laisvai, tik pageidaujamas 
lietuviškas turinys ir personažai.

2. Novelės ilgis neturėtų būti 
daugiau kaip 20 - 25 mašinėle 
rašytų puslapių.

3. Rankraščius siųsti vertini
mo komisijos pirmininkui Petrui 
Melninkui — 22238 Brian, Tay- 
lor, MI48180. Kiti komisijos na

Pranešame, 
kad mūsų Įstaigai reikalingi 
lietuviškai ir angliškai 

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

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

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S1M7.

teiktų visuomenei savo išlaidas 
ir apyskaitas. Su šituo siūlymu 
sutinku ir prašau lietuvišką spau
dą duoti vietos visiems veik
sniams ir organizacijoms, kurios 
išsilaiko iš visuomenės aukų, 
pradedant su Americans for Due 
Process (ADP) ir baigiant su 
VLIK’u, paskelbti savo smulkias 
išlaidas. O prieš apmokant 
veikėjų pateiktas sąskaitas, A. 
Balašaitienės siūloma “demokra
tine procedūra”, visuomenė bal
suos. Balsavimu išgirsime ne 
tik “tautos” valią, išvengsime vi
sokių komisijų ir komisijėlių, bet 
svarbiausia, apribosime valdybų 
autoritetą. Nesiverš tada 
žmonės į valdybas kaip dabar 
vyksta. Tokio pobūdžio svarsty- 
boms teikiant forumą, mūsų 
spauda gerokai augtelės pusla
pių skaičiumi. Netenka abejoti, 
kad skelbiamos išlaidos bus skai
tomos su didesniu susidomėjimu 
už susivienijimų spaudoje iš
mokėtas pomirtines.

A. Balašaitienės siūlomoje 
“demokratinėje procedūroje” 
matau visų mūsų išeivijos pro
blemų išsprendimą. Balsavimo 
būdu nuspręsime pas kurį žur
nalistą beletristinį veikalą užsa
kyti, kuriam mokslininkui istori
jos rašymo darbą pavesti. 
Leidėjams nesipriešinant, mūsų 
laikraščių redaktorius balsavimo 
būdu galėsime išsirinkti. Pačiąją 
visuomenę galėsime įjungti į 
veikalų rašymo darbą, į kūrybą. 
Iš spaudoje vykusių dr. S. Sužie
dėlio rašomo veikalo klausimu 
diskusijų, paaiškėjo, kad dauge
lis iš mūsų norėtume veikalo 
rašyme dalyvauti ir istorinius 
faktus atrinkinėti.

Esu tikra, kad panaikinę 
“brangias keliones”, skelbdami
- r 1.x. ”, ir palsiiųoąmi uz„ nuogų taktų 
sąskaitas' ir apyskaitas, valdybas

>”, ir 
masiniu balsavimu darydami

pendijų, būsime tiek užsiėmę, 

riai: Algirdas Landsbergis ir 
Leonas Lėtas. Paskutinė išsiun
timo data 1988 rugpjūčio 31 (paš
to antspaudas).

5. Nepremijuotų kūrinių au
torių vokeliai nebus atidaryti; 
autoriams prašant, rankraščiai 
bus grąžinti jų nurodytais adre
sais.

6 Premijos dydis — 500 dol. 
Šių metų konkurso mecenatė — 
Monika Lembertienė, gyvenan
ti Californijoje.

LRD valdyba

KASOS direktoriai ir svečias metiniame susirinkime. Iš k. viceprezidentas Vytautas 
Alksninis, prezidentas dr. Rimas Vaičaitis, Bostono Taupos kooperatyvo prezidentas 
Romas Veitas, iždininkas Gintas Žemaitaitis, informacijos vedėjas Algirdas Šilbajoris, 
tarybos sekretorius Romas Kezys ir tarybos narys Romas Petrauskas. Nuotr.Z. Jurio

PHILADELPHIA, PA.
Vakariniai lietuvių 

kalbos kursai

Sūv. Jurgio parapijos salėje 
Philadelphijoje kiekvieną ket
virtadienį nuo 7 v.v. iki 9 v.v. 
veikia lietuvių kalbos kursai 
tiems, kurie nori geriau išmokti 
ir pabendrauti lietuviškoje nuo
taikoje. Dabar yra 15 besimoka
nčių lietuvių kalbą.

Lietuvių kalbos kursų idėją 
Philadelphijoje iškėlė Elena 
Campbell-Linkevičiūtė ir Lyn- 

kad neturėsime laiko kvaršinti 
galvą dėl Lietuvos ir okupanto 
jai daromų skriaudų. Čia, Ame
rikoje, mes sukursime ateities 
Lietuvai demokratinės veiklos 
modelį, išaukštinantį lietuvių 
tautai būdingą bruožą, 
apibūdintą posakiu “Kiek galvų, 
tiek nuomonių!” 
' Su gilia pagarba,

- Teresė Gečienė

VASAROS STAŽAS LIETUVIŲ 
INFORMACIJOS CENTRE

(New Yorkas, 1988 kovo 24, 
LIC) Lietuvių Informacijos Cen
tras skelbia stažą studentui, no
rinčiam dirbti šią vasarą New 
Yorke.

Intemas dirbs 10 savaičių Lie
tuvių Informacijos Centro įstai
goj Brooklyne. Pareigos: padėti 
štabui atsiliepti į Lietuvą liečian
čius infonnacinius prašymus ir 
atlikti kitus einamuosius darbus 
pagal vedėjų nuožiūrą, kaip pvz. 
atnaujinti į kompiuterį įvestus 
sąžinės kalinių duomenis, iš
mokti rinkti ir rašyti profesiona
les dabartinę Lietuvą liečiančias 
žinias spaudai anglų ir lietuvių 
kalbomis, kataloguoti nuotraukų 
ir dokumentų archyvus ir pan.

Kandidatai į internus turi būti 
bent 18 metų ir laisvai valdyti 
anglų kalbą. Būtų gerai jei 
turėtų mašiną, nors tai nepriva
loma.

Stažistui bus mokoma $1750 
už 10 darbo savaičių. Bu^parū- 
pintos gyvenimo patalpos ir ap
mokamos su darbu surištos išlai
dos. Pirmenybė bus duodama 

ne Cox-Jucytė. Jos savo vaikus 
pradėjo leisti į lietuvių šeštadie
ninę mokyklą, tada panoro ir 
pačios išmokti lietuvių kalbą ar 
pasitobulinti. Dabar mokosi vai
kai ir jų mamos.

Lietuvių kalbos kursų direk
torė yra Jūratė Krokytė Stir- 
bienė. Kursantai žada pavasarį 
pasirodyti su savo programa. 
Pažengusiųjų klasėje mokyto
jaus Br. Krokys. Kursantai ir 
mokytojai dėkingi kun. J. An- 
derloniui, Sv. Jurgio lietuvių pa
rapijos klebonui, už leidimą pa
sinaudoti patalpomis.

Philadelphijoje taip pat yra 
gaminamos garsajuostės lietuvių 
kalbai prie dr. Tamulionytės va
dovėlio “Lietuviais norime ir 
būt”. Garsajuostės, vadovėlius ir 
pratimus galima įsigyti Phila
delphijoje pas lietuvių kalbos 
kursų lektorius.

B. V. K.

studentams, turintiems nuovoką 
apie žmogaus teisių klausimus.

Raziumė siųsti iki balandžio 
25 į Lithuanian Information 
Center, Attn. Gintė Damušytė, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N Y 11207. (LIC)

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

GASTROENTEROLOGIJA - ENDOSKOPIJA 
PILVO - ŽARNYNO PATIKRINIMAS

AUKŠTAI KVALIFIKUOTI GYDYTOJAI 
DIPLOMUOTI SPECIALISTAI

ŽARNŲ KRAUJAVIMAS 
PILVO - ŽARNŲ PATIKRINIMAS 

ŽARNŲ POLIPAI IR VĖŽYS 
PIŲVO SKAUSMAI IR ŽAIZDOS 

KOLITAS, DIVERTIKULITAS (ŽARNŲ KIŠENĖLĖS) 
RIJIMO IR VIRŠKINIMO NUSISKUNDIMAI 

LAISVI IR UŽKIETĖJĘ VIDURIAI 
TULŽIES IR KEPENŲ LIGOS

PRIIMA
MEDICARE IR KITUS DRAUDIMUS 

APMOKA
KELIONES IŠLAIDAS, 

PRIMINUS , KAD SUŽINOTA IŠ 
SKELBIMO D A R B I N I N K E

107-21 OUEENS BLVD.
SUITE 4

FOREST HILLS, NY 11375 
(718) 520 ■ 0857

1335 LINDEN BLVD. 
BROOKLYN, NY 11212 

(718) 240 - 6218

Mokyklos eglutė
Philadelphijoje veikiančios V. 

Krėvės lituanistinės mokyklos 
kalėdinė eglutė buvo sausio 10 
Sv. Andriejaus lietuvių parapijos 
salėje. Eglutė buvo tuoj po 10:30 
v. pamaldų.

Salėje buvo pietų užkandžiai 
ir mokinių programa, Mokiniai 
suvaidino nesudėtingą veidi- 
nimėlį-montažą, prie eglutės 
deklamavo, dainavo. Mokykloje 
mokosi 14 mokinių, 6 iš jų yra 
trečios, ketvirtos kartos arba 
mišrių šeimų vaikai. Jie visi savo 
programą atliko gražia lietuvių 
kalba. Mokyklos vedėja yra J. 
Stirbienė. Atsilankė ir Kalėdų 
senelis — Dainoras.

Vaidinimą-montažą paruošė 
mokytojos M. Sušinskienė, J. 
Stirbienė ir A. R. Rukšienė. 
Režisavo muzikos mokytoja Rai
monda Rukšienė, kuri maždaug 
prieš metus atvyko iš Lietuvos. 
Sufleravo Daina Radžiūvienė. 
E>ekoracijas darė~ ^Estera \ya^ 
shovvsky ir.Rasa Krokytė.
«Pietus paruošė mokinių moti

nos, vadovaujamos Loretos Vai
nienės.

Dalyvis

Dail. Nijolės Banienės meno 
kūrinių parodos atidarymas Bal- 
zeko lietuvių kultūros muziejaus 
meno galerijoje įvyks gegužės 
20, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Paroda tęsis iki birželio 11.

IŠ VISUR
— LB Socialinių reikalų tary

ba rengia konferenciją apie vy
resnio amžiaus lietuvių sociali
nes, psichologines ir kitas pro
blemas balandžio 23 - 24 Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Jau 
atsiliepė dr. V. Černius, dr. R. 
Kriaučiūnas, dr. A. Grinienė, J. 
Platakis. Jie visi yra tos srities 
specialistai.

— Solistės Nelės ir muz. Ar
vydo Paltinų koncertas Chica- 
gos Jaunimo Centre įvyks 
gegužės 1. Rengia “Margutis”.

— Toronto ateitininkų 
posėdyje išrinkta nauja valdyba, 
kurion įeina pirm. V. Aušrotas, 
vicpirm. A. Karkienė, sekr. J. 
Andrulis, ižd. Morkus Sungaila, 
korespondentė R. Girdauskaitė, 
narė L.Kuliavėnė. Dvasios vadu 
apsiėmė būti kun. J. Staškus.

— Hartfored, Conn., ra- 
movėnų konceretas-šokiai įvyks 
balandžip 16, šeštadienį, 7 vai. 
vak. Sv. Andriejaus parapijos 
salėje, 396 Church St., New Bri
tam, Conn. Programą atliks soli
stas Benediktas Povilavičius, o 
šokiams gros Joe Terri orkestras 
Stalus užsakyti tel. 247 - 6476 
arba 224 - 0405.

— Meno galerijoje Toronte 
“Del Bello Gallery” pereitų 
metų pabaigoje buvo surengta 
miniatūrinė paroda. Iš lietuvių 
joje dalyvavo: A. Čapauskas, I. 
..p^ųkšąįtė-Guobienė, G. Dide- 
'lyte, ^.^naitts^iy.-jonkaitytė, 

N f Jureniėnė, Vr Kisarauskas, R. 
Kaoležinskas. R. .Kmieliau- 
skaitė, E. K. Kravconaitė, K. 
Kupriūnas, V. Lingys, J. 
Maldžiūnas, V. Markevičius, D. 
Radavičiūtė, N. Šaltenytė, J. 
Stauskaitė, A. Seibutis, T. 
Vėbra, V. Jurbūnas, S. Eidrige- 
vičius ir E. Misūnas“.

— LB Putnamo apylinkė 
ruošia Motinos dienos minėjimą 
gegužės 8 d., 2 vai. p.p., Matu
laičio namuose. Programą atlie
ka etnografinis “Sodauto” an
samblis, vadovaujamas Gitos 
Kupčinskienės.

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

— Kennebunkport, Maine. 
Vasario 16-osios proga lietuvių 
pranciškonų koplyčioje per mi
šias buvo padaryta rinkliava ko
munistų persekiojamai Lietuvos 
Bažnyčiai paremti. Surinkta 500 
dol. Pinigai persiųsti Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai, 
Brooklyne.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali dabar kreiptis: Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: T. Sviderskis, Brooklyn, 
N.Y. užsakė kitiems: L.Šimkus, 
Clark, N.J. — T. Šimkus, So. 
Weymouth, Mass., A. Daniliau
skienė, Stamford, Conn. — P. 
L. Lapinskui, No. Miami Beach, 
Fla. Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame . užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visiems ‘20 dol. metams.



J Palangę ir j Klaipėdę ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

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

Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė Laivu į Helsinki,“ Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONES SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510— gegužės 10-26 — $1,949 
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, ^Varšuvoje 2, Ziuriche 1
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija 
Kelionė 555— gegužės 10 - 25, $1,899
■Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var
šuvoj 1, Ziuriche 1 >*»*
15 DIENŲ KŠJONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2

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

/

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto kebu. 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

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

10 dol.
J.Audėno, Lietuvos Val

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

pažadėtą žemę. Satyrinės elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Z. Raulinaičio, Kebas j sostą.
10 dol. ‘ <

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 
4 dol.

A. Maceinos, Orą et lebora. 
10 dol.

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

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydį 10 dol.

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

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

ATOSTOGŲ AR PASTOVIAM APSIGYVENIMUI 
NUOSAVYBĖS, IŠNUOMAVIMAI.

Atvykite j saulėtus Pietinės Floridos pajūrius, Įsi
gyti namus ar Investacijai. Mes galime jums pagelbėti 
surasti puikias nuosavybes pagal jūsų pageidavimą 
bet kur nuo Fort Lauderdale iki West Palm Beach.

Kreiptis: ' J
MILDA LIKTORIUS 
OFISE: 305 - 781 - 5500 
namuose: 305 - 491 - 4494WinterHarbor

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

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

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

DEXTER PARK
PHARMACY K 

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

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

WE DKLIVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion; Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

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

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

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

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

8803/M
Nr 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Nr. 8804/BAL

Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva 10 d.; Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.

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

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

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

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD
PALOS MILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

A INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
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____________________ ______ ______ _____

bestas, valstMa, Zip-------------------------- ------------- _____ __ __

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

r

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite, Waterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

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

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

KIEKVIENA taupomoj! SĄSKAITA pedEbal NĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond HIII veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais ir ket- 
virtacMtate nuo 9 Rd 7^0 v.vn •MradfenHte, trtrtMhNitels Ir penktadieniais nuo 9 
Iki 5 v.v.. šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. popiet.

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

►

r



JAV LB NEW YORKO APYGARDOS 
RINKIMŲ 1XIl-ĄJĄ TARYBĄ BALSAVIMO 

BŪSTINES IR LAIKAS
Bushwick apylinkė: balsuoja

ma Pranciškonų spaustuvės pa
talpose, balandžio 9 d., nuo 9:00 
vai. ryto iki 4:00 vai. po pietų.
— Great Neck apylinkė: p. 
Miklų namuose,. 10 Church St., 
Great Neck, N.Y.; balandžio 17 
d., nuo 9:00 vai. ryto iki 6:00 
vai. vakaro.

Manhattan-Bronx apylinkė: 
Aušros Vartų bažnyčioje (prie 
įėjimo), balandžio 17 d., nuo 
11:00 vai. iki 12:00 vai. vidurdie
ny.

Maspeth apylinkė: viešpaties 
Atsimainymo parapijos salėje, 
balandžio 10 d.; nuo 10:00 vai. 
ryto iki 12:00 vai. vidurdienį.

I-oji apylinkė: Apreiškimo pa
rapijos mokyklos pirmame aukš
te, balandžio 10 d., nuo 10:00 
vai. iki 3:00 vai., ir balandžio 17 
d., nuo 10:00 vai. iki 2:00 vai.

Queens apylinkė: J.Matiuko 
namuose, 87-18 90th St., Wood- 
haven, NY; balandžio 15 ir 16 
dienomis, nuo 12:00 iki 5:00 vai. 
po pietų.

Woodhaveno apylinkė: bal
suojama Vitas Travel Service, 94
- 10 Jamaica Avė., Woodhaven, 
balandžio 16 d. nuo 10:00 vai. 
ryto iki 5:00 vai. popiet, o ba
landžio 17 d. nuo 12:00 vai. iki 
3:00 vai. popiet.

A. A.
LEOKADIJAI GAILIUŠIENEI

mirus, jos seseriai Birutei Ignienei ir kitiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Giraitės kaimynai

V. ir I. Alksniniai E. Jurevičiūtė
A. ir D. Alksniniai R. ir D .Keziai
J .ir A. Alytai E.Pesytė
P. ir N. Balirulioniai G. Rajeckas
Z. ir Ž.Jūriai A.Tamošiūnas

Rochesterio apylinkė: balsuo
jama Šv. Jurgio parapijos salėje, 
balandžio 17 d., nuo 11:00 vai. 
ryto iki 1:00 vai. po pietų.

Buffalo apylinkė: Dėl balsavi
mo vietos ir datos reikia kontak
tuoti Mildą Nauman, tel. 688 - 
4025.

PRAŠOME ŠĮ 
SKELBIMĄ IŠSIKIRPTI:

:
 PAMALDOS VELYKŲ

ŠVENČIŲ PROGA------ -

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE

Did. Ketvirtadienį: skaitytos 
mišios 8 v.r., vakare Paskutinės 
vakarienės mišios ir procesija 
7:30 v.v. Adoracija iki 10 vai. 
vak.

Did. Penktadienį: Kristaus 
kančios pamaldos 3 vai. popiet. 
Kryžiaus adoracija.

Did. Šeštadienį: išpažintis 
klausoma 4-5 vai. v. Velykų vigi
lijos apeigos ir mišios 7:30 v. v.

Velykų dieną: Prisikėlimas ir 
mišios 6 v. r. Kitos mišios 8,9:30, 
11 vai.

V. J. ATSIMAINYMO * 
BAŽNYČIOJE MASPETHE

Did. Ketvirtadienį: mišios 8 

v.r., 7 v.v. Paskutinės vaka
rienės pamaldos, mišios.

Did. Penktadienį: 3 v. popiet 
Kryžiaus keliai, 7 v. v. Kristaus 
kančios pamaldos ir komunija.

Did. Šeštadienį: 7 v.v. Velykų 
vigilijos apeigos ir mišios

Velykų dieną: 7 v. r. Prisikėli
mo apeigos ir mišios. Kitos 
mišios 8:30, 10, 11, 12:15 vai.

Išpažintys klausoma: Did. 
Ketvirtadienį 8 v.r. ir 7 v.v., 
Did. Penktadienį 3 v. popiet ir 
7 v.v., Did. Šeštadienį nuo 4 iki 
5 vai., 7 v.v.

New Yorko ramovėnų susi
rinkimas įvyko kovo 23 Kultūros 
Židinyje, aptarta veikla, išrinkta 
nauja valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė taip: pirmininkas 
Aleksandras Vakselis, vicepirmi
ninkas Alfonsas Samušis, iždi
ninkas Liudas Tamošaitis, sekre
torius Bronius Sutkus. Revizijos 
komisiją sudaro: Jonas Klivečka, 
Vincas Savukynas ir Jonas Jan
kauskas.

MIRĖ TEISININKAS 
ČESLOVAS BUTKYS
Bethlehem, Pa., kovo 26 mirė 

teisininkas Česlovas Butkys, 
buvęs Lietuvos vyriausio tribu
nolo teisėjas, rašytojas ir žurna
listas. Liko sūnus Adolfas, Penn- 
sylvanijos universiteto profeso
rius. Great, Neck, N.Y. liko jo 
pusbrolis agronomas Vacys But
kys.

Velionis buvo gimęs 1894 m. • 
liepos 29 Rygoje, 1916 m. baigė 
Maskvos universiteto teisių fa
kultetą, 1922-25 buvo Kauno 
miesto teisėjas, vėliau apygardos 
teisėjas, žemės tvarkymo komi
sijos nuolatinis narys. Nuo 1933 
dėstė Vytauto Didžiojo Univer
sitete, vėliau Vilniaus universi
tete, dėstė civilinį procesą.

A. A.
VIKTORIJAI BAGDONIENEI

mirus, mielą dailininką Juozą Bagdoną didžio skaus
mo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 2, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Alban Berg 
opera “Lulu”. Pagrindiniai soli
stai: Cathesrine Malfitano, Ta- 
tiana Troyanos, Frank Mazūra. 
Diriguoja James Levine. Ba
landžio 9, ateitnanti šeštadienį, 
1:30 vai. popiet bus transliuoja
ma W. A . Mozart opera “Cosi 
fen tutte”. Pagrindinės solistės: 
Kiri Te Kanawa, Diana Montal- 
gue, Hei-Kyung Hong.

Baltų studentų lyga balandžio 
23 estų namuose Manhattane 
rengia savo pavasario banketą. 
Bus pagerbti veikėjai, jų tarpe 
lietuviai — Gintaras Grušas ir 
Loretta Stuldenė. Bus ir meninė 
programa, kurią atliks estų me
nininkai. Įėjimas 25 dol. asme
niui. Vietas užsisakyti skambi
nant Rimai Šilėnaitei 202 364 - 
6429.

Skaityk ir platink Darbininką!

Pabaltijo universitete Ham
burge dėstė civilinį procesą, dar
bo teisę, mokytojavo lietuviško
je gimnazijoje. Į Ameriką atvyko 
1951.

Nuo 1924 buvo Lietuvių Rašy
tojų ir žurnalistų Sąjungų narys, 
1938 - 44 teisininkų draugijos 
pirmininkas. Domėjosi sportu, 
veikė sporto organizacijose.

- Spaudoje rašo savo specialy
bės klausimais, teisės patarimų, 
apyskaičių, feljetonų. Parašė ke
letą dramos veikalų. Jo komediją 
“Trys draugai” vaidino Kauno 
jaunimo teatras ir Saulių teatras. 
1981 išleido stambų veikalą 

.■“'Įeisėjo atsiminimai”.

BOSTONE

sulaužyti kaulai. Visi gydomi 
Nonvood ligoninėje.

Pakeičiama data
Rašytojo Antano Gustaičio 

~ knygos “Pakeliui į pažadėtą 
“ žemę” sutiktuvės buvo numaty

tos balandžio 17. Dabar ta pro
grama atkeliama į balandžio 10, 
nes balandžio 17 vyksta Baltų 
draugijos koncertas. Apie Anta
no Gustaičio satyrinę kūrybą 
kalbės literatūros kritikas Vytau
tas Jonynas iš Kanados. Savu 
kūrybą skaitys pats autorius.

Renginys vyks 3 vai. popiet

Didelė nelaimė
Kovo 16 automobilyje važiavo 

inž. Juozas Dačys su žmona Al
dona ir dukra iš Norwoodo. Į 
juos trenkė sunkvežimis ir 
sužeidė visus keleivius — jiems

Albertas Zalatorius, žinomas 
mokslininkas ir literatūros kriti
kas iš Lietuvos, papasakos apie 
dabartinius kultūrinius įvykius 
krašte ir apie “persitvarkymo”, 
arba “glasnost” poveikį lietuviš
kai kultūrai balandžio 12 d., ant
radienį, 7 v.v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 570 Broome St., 
Manhattane. Pokalbį rengia ir 
visus atsilankyti kviečia Bran
duolys ir literatūros ratelis Pas
kutinis sekmadienis.

Arts Club teatras, kuriam va
dovauja Arūnas Ciuberkis ir Lin
da Pakri, pradeda naujų pastaty
mų sezoną, kuris tęsis nuo ba
landžio 7 iki^ialandžio 29. Stato
mi trys vieno veiksmo veikalai. 
Jų autoriai Arthur Schnitzler, 
Paul Parente ir Dean Watts. 
Spektakliai būna ketvirtadie
niais ir penktadieniais 8:30 v.v. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
570 Broome St., N.Y.C. Infor
macijos reikalais skambinti 212 
575>-^5566-:'-

Adelė ir Antanas Grigai iš Ja
maica, N.Y, jau kelinti metai, 
kaip prenumeratą atnaujina 50 
dol auka. Nuoširdžiai dėkojame.

Marija Lešinskienė, per
ėmusi savo mirusio vyro Al
fonso Lešinsko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Lietuvių Piliečių Dr-jos antro 
aukšto patalpose. Knygą iliu-
stravęs dail. Pranas Lapė pa
rengs parodėlę.

Renginiui vadovaujaZita Kru- 
konienė. Jai talkina Lietuvių 
tautodailės instituto skyriaus 
valdyba.

Aktoriaus
Henriko Kačinsko plokštelė
Kovo 19 posėdžiavo komisija, 

kuri sudaro aktoriaus Henriko 
Kačinsko plokštelę. Posėdyje 
dalyvavo rašytojas Antanas Gu
staitis, buvęs Amerikos Balso 
vedėjas Alfonsas Petnitis, filrni- 
ninkas Romas Šležas ir Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis. 
Išklausyti Henriko Kačinsko 
įkalbėjimai, padaryta jų atranka, 
į plokštelę bus įtraukta Antano 
Baranausko “Anykščių šilelis”, 
Kristijono Donelaičio— Pavasa
rio linksmybės” iš “Metų” poe
mos, Vinco Krėvės “Milžinka
pio” ištrauka, Balio Smogo Sa
piegos, Skirgailos, Jogailos mo
nologai. Plokštelę nori išleisti 
dar šią vasarą.

Laisvės Varpo laidos
Kai radijo stotis pastatė naują 

transliacijos stiebų, Laisvės Var- 
' 'girdimos
kur kas' toliau. Tos programos 
perduodamos sekmadieniais 
nuo 9 v. iki 10 vai. ryto iš radijo 
stoties WCAV-FM 98 banga. 
Programai vadovauja Petras 
Viščinis. Jo adresas: 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. Tel. 
(617) 586-7209*-

A. A. 
TONIUI PRAPUOLENIUI

mirus, žmonai Stasei, Feidai ir Jurgiui Nemickams, 
Marijai Ir Stasiui Prapuoleniams Ir visiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Irena ir Viktoras Kirkylai 
Virgilija ir Valdas Remezai

PADĖKA
A.A.

Mokytojai 
MAGDALENAI KUDIRKIENEI

mirus 1988 vasario 4 d. Hartford, Conn., ypatingai 
nuoširdžią padėką reiškiame Antaninai Gylienei Ir Ju
lijai Puodžlukaltlenel, kurios lengvino ligonės pasku
tines gyvenimo dienas Ir visaip padėjo.

Esame labai dėkingi kun. Pauliui Sabullul už atlai
kytas gedulingas mišias Ir tai progai pasakytą pa
mokslą bei velionės palydėjimą j Mt. Ollve, Watertown 
kapines.

Nuoširdžiai dėkojame grabnešlams: Jonui Šatui, 
Vincui Skladaičiui, Vytui Jasulevlčiul, James Kristie. 
Les Brldges ir Viktorui Mikalauskui.

Esame taip pat labai dėkingi Danutei Venclauskai- 
tei Ir Marijai Stankus-Saulaltls už atsisveikinimo 
žodžius ir solistui Edmundui Stulglnskul Ir parapijos 
chorui už gražy giedojimą bažnyčioje.

Labai ačiū visiems dalyvavusiems pamaldose Ir 
laidotuvėse, parelskuslems užuojauta rastu Ir žodžiu, 
užprašiusiems šv. Mišių auką Ir atsluntuslems gėlių. 
Ačiū visiems už maldas.

Ačiū visiems palydėjusiems mūšy brangią Moti
ną, Močiutę Ir Uošvę j amžino poilsio vietą.

Dėkingi:

duktė, sūnus,marti ir anūkai

Bronė ir Antanas Reventai A. A.
GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų Joną Mikalauską ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučia

KARIO
administracija

A. A.
ONAI MILMANTAVIČIENEI

mirus, jos dukrai Genovaitei Ir žentui Antanui 
Diržiams reiškiu gilią užuojautą.

Genovaitė Meiliūnienė

A. A.
ONAI MILMANTAVIČIENEI

mirus, jos dukrai Genovaitei ir žentui Antanui 
Diržiams bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

V. ir I. Alksniniai
A. ir D. Alksniniai

A. A.
GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI

Lietuvoje mirus,jos sūnui Jonui Mikalauskui Ir visai 
jo šelptai gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Liuda Bandziukienė
Eugenija ir Michael Donohue

A. A.
GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI

' Lietuvoje mirus, sūnų Joną ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučia

Stefa ir Vladas Vasikauskai
Diana ir Algis Vaicekauskai

ONAI MILMANTAVIČIENEI

mirus, Genovaitei ir Antanui Diržiams Ir kitiems gi
minėms bei artimiesiems reiškiame užuojautą

Genovaitė ir Henrikas Bitėnai 
bei sūnūs

Mielai Mamai
, A.A.

GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, sūnui Jonui Mikalauskui, Birutei Mi
kalauskienei ir Jų visai šeimai šiose liūdesio dienose 1
nuoširdi užuojauta. jJ]

Ada Bagdonienė
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Aktorės Tosko Daubaraitės- 
Skobeildenės trijų metų mirties 
sukaktis bus prisiminta balan
džio 3, sekmadienį, per Prisikė
limo mišias Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Mišias užprašė 
velionės vyras Kazys Skobaika.

N. Y. šaulių kuopos visuotinis 
metinis susirinkimas įvyks ba
landžio 29, penktadienį,
Kultūros Židinio patalpose. 
Plačiau apie susirinkimų bus pa
skelbta vėliau.

Šią savaitę — Didžioji Savaitė 
su įvairia ir gražia liturgija 
bažnyčiose. Pagal išgales lanky
kime savo bažnyčias, dalyvauki
me pamaldose. Velykos yra 
didžčiausią katalikų šventė — 
Kristaus prisikėlimas. Dalyvau
kime iškilmingose Prisikėlimo 
pamaldose savo bažnyčiose. 
Tegu Velykų švenčių džiaug
smas pripildo visų namus ir šir
dis.

Tėv. Kornelijus Bučinys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
prieš Verbas išvyko j Phoenix, 
Arizona. Ten lietuvių kolonijai 
praves rekolekcijas ir atlaikys 
Velykų pamaldas. Į New Yorką 
grįžta pirmadienį po Velykų.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų provincijolas, 
praeitos savaitės pradžioje buvo 
atvykęs į Brooklyno vienuolynų 
įvairiais vienuolijos reikalais. 
Apsilankė taip pat ir Darbininko 
redakcijoje.

Mirė vysk. P. Baltakio 
motina

Kovo 25 Subačiuje mirė Apo
lonija Baltakienė, mūsų vyskupo 
Pauliaus Baltakio, OFM, moti
na, sulaukusi 86 metų. Paliko 6 
sūnus ir 5 dukras. Iš jų du sūnus, 
įskaitant ir vyskupų, gyvena 
Amerikoje. Kiti gyvena Lietuvo
je. Laidojama balandžio 1, penk
tadienį.

Kredito Unija KASA praneša, 
kad Velykų švenčių metų bus už
daryta: Did. Penktadienį nuo 1 
vai. ir Did. Šeštadienį visų die
nų.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, praeitų savaitę pravedė 
rekolekcijas 'Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje.Tas rekolekcijas 
buvo pažadėjęs pravesti kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC iš 
Chicagos, bet jis paskutiniu lai
ku susirgo ir atvykti negalėjo. 
Tada parapijos klebonas kun. J. 
Pakalniškis pakvietė Tėv. Leo
nardų Andriekų, OFM. Misijos 
prasidėjo ketvirtadienį, baigėsi 
sekmadienį 11 vai. suma.

Dail. Irenos Nemicldenės pa
vardė buvo praleista paraše po 
nuotrauka, kuri tilpo praeito 
Darbininko numerio 4 puslapy
je. Dail. Irena Nemickienė stovi 
už Elenos Svidersldenės šalia 
dail. Juozo Bagdono.

LB NEW JERSEY APYGARDA KVIEČIA VISUS j

PAVASARIO ŠVENTE
KURI ĮVYKS BALANDŽIO 10 D.12 VAL. NEVVARKO 
LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE, 207 ADAMS ST., 
NEVVARK, NEW JERSEY

Programą atliks New Jersey Tautinių Šokių Grupė
LIEPSNA

Bus duodami gardūs lietuviškos virtuvės pietūs. Veiks 
baras ir loterija.

Auka — 8 dol. asmeniui.
Visas pelnas skiriamas kelionės išlaidoms padengti, 

kai mūsų šokėjai šią vasarą vyks j Šoklų šventę Hamiltone.

Šokiams gros Juozas Thomas

PRALE1SK1ME DIENĄ SULIEPSNIEČIAIS!

TRADICINĖ ATVELYKIO

. Tradicinė Atvelykio popietė 
šiemet bus balandžio 10 
Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Rengia LMK Federacijos- 
New Yorko klubas. Bus puošnus 
stalas, apkrautas įvairiais Velykų 
valgiais, margučiais, pyragais, 
pyragaičiais ir tortais. Meninę 
popietės programų atliks solistė 
Rasa Bobelytė-Brittain, jai 
akomponuos muzikas Viktoras 
Ralys. Taip pat bus or loterija. 
Laimėjimam leidžiama kerami
kos vaza, kurių sukūrė architek
tas Kęstutis Mikėnas iš Los.An
geles; sidabriniai kavos ir arbatos 
servyzai, Aleksandros Pakai- 
kienės dovana. Popietės pradžia 
3 v. popiet. Rengėjos kviečia vi
sus atsilankyti ir jaukioje, šven
tiškoje nuotaikoje praleisti po
pietę.

A. a. Vikatorijos Bagdonienės 
prisiminimui Eugenija ir Algir
das Ruzgai Kultūros Židiniui 
paaukojo 15 dol. Administracija 
už aukų dėkoja.

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

Praleiskite savaitę Palangoj 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę 
kainų G. T. INTERNATIONAL 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek
skursijų dalyviai gali praleisti 7 
dienas privačiame kurorte Paį- 

• langoje. Čia Gintaro muziejus^ 
Birutės kalnas, 19 a. botanikoj 
parkas ir saulės palydos garsiuos- 
ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
S. Roberts Road, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430 - 7272. ;

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

*

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

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

tortais!
Meninę programą atliks solistė RASA BOBELYTĖ- 
BRITTAIN
Akomponuoja muzikas VIKTORAS RALYS

Įėjimo auka 10 DOL

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

ATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

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

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

Skambinti: Algis Urlielis 718 
849 - 8093.

■
Hartfordo Berželis balandžio 16 atvyksta į New Yorkų ir Kultūros Židinyje atliks 
programų Laisvės Žiburio radio pavasario koncerte. Dešinėje — grupės vadovė Dalia 
Dzikienė.

Dr. Grace Baliūnas-Austin, iš Jonui Galenskiui minis, su 
Short Hills, N.J., atsiuntė 100 užuojautų artimiesiems Darbi- 
dol. aukų už prenumeratų ir 
spaudos palaikymui. Dosni gera
darė jau keletas metų su didesne 
auka paremia Darbininko spau
dos darbų. Nuoširdus ačiū.

Nijolė ir Aleksandras Vaite
kūnai iš Great Falls. Va., at
siuntė už prenumeratų 70 dol. 
aukų lietuviškos spaudos palai
kymui. Nuoširdžiai dėkojame.

S. m. Aidų žurnalo 1 numeris 
jau išspausdintas ir siuntinėja
mas skaitytojams. Aidai išeina 4 
kartus per metus, didelio forma
to, 76 psl. Aidus redaguoja Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM.

ninko spaudai 50 dol. aukų skiria: 
Marytė Salinsldenė, Ona Barau
skienė ir Marytė Dudutienė.

ElizabeathoLB Tarybos rin
kimai vyksta lietuvių parapijos 
bažnyčios prieangyje balandžio 
10 ir 17 nuo 10 iki 12:30 v.

Jonas Galensld, gyvenęs Pur- 
lin, N.J., mirė kovo 25. Palaido
tas kovo 28 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Brooklyne. Paliko 
žmonų Teklę, sūnų Jonų su 
žmona, dukrų Karolina Hilbert 
su šeima, seserį Bronę Puodžius ' 
ir kitus gimines, kurių tarpe yra 
ir giminaitis Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM.

'Dėkojame savo sunums ir savo mieliems draugams už suruoštas 
puikias vaišes mūšy ą.o mėty vedybinio gyvenimo sukakties prima.

Ona ir Jonas R a u b o s

Po programos šokiai ir balius.
Groja BROUŲ KEZ1Ų ORKESTRAS 
Maistą gamina: EUGENIJA KEZIENĖ

VADOVĖ - Dalia Dzlkienė
PADĖJĖJAI - Jonas Kodls, Saulius Dzikas, Rima Dzikaitė, Laima Šiman- 
skytė
TECHNIKA — Alfonsas Dzikas

BILIETŲ PLATINTOJAI:

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

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

A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831
E. Kezlenė 296 - 0798
R. Kezys 769 - 3300, 229 - 9134
M. Šalinskienė 296 - 2244^
V. Vaslkauskas 847 - 1286
KASOS ĮSTAIGA 441 - 6799

SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTASTO SAVO 43 RENGINĮ - 

Hartfordo tautinių šokių grupę

BALANDŽIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK. 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BLVD., 

BROOKLYN, N.Y.

Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse., Turtinga loterija. Baliui 
galima Iš anksto užsisakyti stalus pas STASĮ KARMAZINĄ 718 441 -1252.

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina — 10 dol. Jaunimui Iki 15 metų — 5 dol. 
Jaunimo bilietai gaunami tik prie jėįlomo. Patariama bilietus įsigyti iš anksto paštu. 
Čekį atitinkamai sumai Ir sau adresuotą su pašto ženklu voką siųsti: Lithuanlan Radio 
Club vardu, 217 - 25 54th Avė., Bayskfe, N.Y.11364.

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

t


