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TRYS ESMINIAI POREIKIAI 
Reikalaujame pripažinti tę laisvę, 
kuri tikintiesiems yra privaloma

kurie jau nuo 75-tųjų metų

LXm,Nr. 14
Balandžio - April 8, 1988

Nikaragvos vyriausybės ir 
prieš ją kovojančių partizanų at
stovai tiesioginėse derybose su
sitarė dėl 2 mėn paliaubų, kurios 
turi prasidėti balandžio 1, ir dėl 
įsteigimo 5 sričių, kuriose parti
zanai galės susitelkti paliaubų 
metu. Vyriausybė pažadėjo pa
leisti politinius kalinius ir suteik
ti žmonėm laisvę pareikšti savo 
įsitikinimus.

Partizanų vadas, siekdamas 
nuraminti partizanus dėl vyks
tančių pasitarimų su vyriausybe, 
pareiškė, kad partizanai ne
padėsiu ginklų tol, kol krašte ne
bus įgyvendinta tikra demokrati
ja, tokia, kaip Kostarike.

Kinija planuoja žymiai suma
žinti užsieniuose studijuojančių 
studentų skaičių, nes daugelis jų 
pasilieka Vakaruose ar būna pa
veikti Vakarų idėjų. Per metus 
bus išleidžiama tik 3,000 studen
tų į užsienį, nors 1985 m. tik JAV 
studijavo 8.000.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
riui Ševardnadze lankantis JAV, 
buvo susitarta dėl viršūnių kon
ferencijos Maskvoj gegužės 
mėn. 30, nors ir nesitikima iki 
to laiko pasiekti susitarimo dėl 
strateginių branduolinių ginklų 
sumažinimo 50 proc.
' Armėnų viltys, kad prie sovie

tinės Armėnijos bus prijungta 
armėnų daugumos gyvenama 
Nagomo-Karabach sritis, dabar 
priklausanti Azerbaidžanui, 
sužlugo. Gen. sekr. Gorbačiovas 
įsakė policijai ir vietiniam va
dam imtis reikalingų priemonių 
tolimesnėms demonstracijoms 
Armėnijoj ir Azerbaidžane su
stabdyti. Iš anksto planuotos de
monstracijos buvo atšauktos, ir 
gyventojai buvo paraginti pasi
likti savo namuose.

Izraelio vyriausybė ėmėsi ne
paprastų priemonių palesti
niečių demonstracijom Izraelio 
okupuotose arabų žemėse su
stabdyti. Plačiu mastu vykdė pa
lestiniečių areštus. Pagal oficia
lius šaltinius per 4000 palesti
niečių buvo areštuoti, nepasa
kius jų arešto priežasties. Trim 
dienom buvo sustabdytas bet 
koks palestiniečių judėjimas. 
Žurnalistai taip pat yra neįsi-
leidžiami.

J.T. visumos susirinkimas 
priėmė rezoliuciją, pasmerkia
nčią JAV už bandymą uždaryti 
prie J.T. veikiančią PLO įstaigą, 
tik JAV ir Izraelis balsavo prieš 
šią rezoliuciją.

Sovietinės Latvijos literatūros 
žurnalas “Rudnik” pradėjo spau
sdinti George Orwell satyros 
“Animal Farm” vertimą. Veikale 
pajuokiama Stalino valdymo me
todai.

Izraelio teismas pripažino 
kaltu Mordechai Vanunu dėl 
krašto išdavimo ir šnipinėjimo 
už tai, kad Jis Britanijos laik
raščiui atidengė, kad Izraelis turi 
pasigaminęs branduolinių bom
bų. Jis buvo pagrobtas Izraelio 
slaptosios policijos, atgabentas į 
Izraelį ir nubaustas 18 m. kalėti.

Sovietinis laikraštis “Litera- 
tumaja Gazeta” paskelbė, kad 
Iranas yra parengęs 400 moterų 
įvairiems teroristiniam veik
smam vykdyti.

Vienoj vykstanti Helsinkio 
aktų peržiūros konferencija 
posėdžiaudama per 16 mėn. 
žmogaus teisių srity jokios 
pažangos nepadarė, nes rusai ir 
toliau priešinasi taip kietai, Įjaip 
ir Brežnevo laikais.
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Gundo, kad pasirašytų 
prašymą

P. S. Pagal nuostatus, kaliniui 
atlikus pusę bausmės, 
peržiūrima jo byla. Paprastai, jei • 
kalinys nėra prasižengęs 
kalėjimo ar lagerio režimui, jo 
bausmė sutrumpinama arba pa
keičiama lengvesne, bet tai tai
koma tik kriminaliniams nusi
kaltėliams.

Politiniams ar dėl tikėjimo nu
teistiems asmenims šį “perteisi- 
mą” kalėjimo administraciją ir 
saugumas naudoja kaip papildo
mą bandymą palaužti žmogaus 
valią, jo įsitikinimus, ir priversti, 
atsisakius savo pažiūrų, parašyti 
malonės prašymą.

Toks bandymas žmonių vadi
namas “smegenų praplovimu”, 
buvo atliktas ir su kun. S. Tam- 
kevičiumi. Liepos 29 - 30 d. 
lėktuvu iš Permės jis buvo pri
statytas į Vilniaus KGB būstinę. 
Čia jį išlaikė iki rugpjūčiol 29. 
Kun. S. Tamkevičiaus pasakoji
mu, čekistai su juo elgėsi manda
giai ir pagarbiai.

Stengiantis sužadinti didesnį 
laisvės ilgesį, kun. S. Tamke- 
vičiui buvo parodyti trys video 
filmai, susieti su Lietuvos bažny
tiniu gyvenimu, viename iš jų 
vyskupo.], Preikšo ingreso Kau
no Katedroje iškilmių įrašas. 
Rugpjūčio 19-20-21 kun. S. 
Tamkevičiui buvo leista po 2 va
landas pasimatyti su broliais ir 
buvusia šeimininke O. Drangi- 
nyte.

Pasimatymų su artimaisiais 
metu kun. S. Tamkevičius pa
reiškė, kad rašyti malonės prašy
mą atsisakė, todėl^savaime aiš
ku, į laisvę išeis tik tokiu atveju, 
jei dėl vienokių ar kitokių poli
tinių sumetimų, “išmes už KGB 
būstinės vartų”.

Rugpjūčio 29 kun. S. Tamke
vičius etapu (traukiniu, kuriuo 
vežami kaliniai) iš Vilniaus buvo 
išsiųstas atgal į Permę ir po dvi 
savaites trukusios kelionės pri
statytas į ankstesnę kalinimo vie
tą; įdarbintas, kaip ir anksčiau, 
virtuvėje.

RAŠO 
KUN. JONAS-KASTYTIS 

MATULIONIS 
“Dėkoju už laiškus, tuos, ku

rie mane pasiekė ir kurie nepa
siekė — grįžo jums atgal...(...)

Rašytojas Čingizas Aitmatovas 
žurnale “Literatūmaja gazieta” 
(1986.08.13) rašo: ‘Tautos ne
mirtingumas slypi kalbos išsau
gojime. Kiekvienai tautai brangi 
savo kalba. Kiekvienas iš mūsų 
turime jausti sūnaus pareigą mus 
išauginusiai tautai — išsaugoti 
jos dovanotos kalbs grynumą ir 
ją praturtinti...”

Reikalauja laiškus 
rašyti rusiškai

Po daugiau nei pusę metų tru
kusio susirašinėjimo gimtąja lie
tuvių kalba lagerio administraci
ja pranešė, Jog neturi vertėjo ir 
ateityje bus galima susirašinėti 
tik rusų kalba. Abejoju, ar ši 
priežastis vienintelė, kuri pri
vertė administraciją imtis tokių 
sankcijų. (Kun. J. Matulionis at
sisakė fašyti malonės prašymą— 
red. past.) Gaila sesers... ji rusų 
kalbos visiškai nemoka (...)

Prisimena Šiluvos atlaidus
Artinasi ruduo... Gamta čia 

nuostabiai graži. Dievui stipri-

nant, sveikata nesiskundžiu — 
tebus Jo šventa valia! Žinau, šiuo 
metu Tėvynė švenčia Šiluvos 
atlaidus, savo dvasia stengiuosi 
juose dalyvauti ir aš. Tegul vi
suomet jus lydi Dievo Motinos 
Marijos palaima.

Visiems, visiems, kurie mane 
prisimena, nuoširdžiausi sveiki
nimai ir linkėjimai!”
1986. IX. 8

Žiauriai krato, tuos, kurie 
aplanko kalinius

P.S. 1986 liepos 31 pas kalina
mą kun. Joną-Kastytį Matulionį, 
į tolimą Užbaikalę—Čitą, buvo 
nuvykę: sesuo Albina Kibiltienė, 
buvusi jo šeimininkė Monika 
Galeckaitė ir Bronė Kibickaitė.

Pasimatyti su kalinamu kuni
gu buvo leista seseriai ir B. Ki- 
bickaitei. Po dviejų parų, iš
leidžiant iš kalėjimo, lagerio ad
ministracija iškrėtė pasimatyme 
buvusias moteris. B. Kibickaitė 
buvo priversta visiškai išsirengti 
ir atlikti nurodomus pratimus, 
nors čia pat, už stiklinių durų, 
vaikščiojo kalėjimo personalas.

Tai buvo baisus moralinis pa
sityčiojimas. Iš B. Kibickaitės 
asmens kratos metu buvo atimta 
maldaknygė ir knygos. Kalina
mu! kun. J. Matulioniui perduo
ti maisto neleido. Jo nuotaika 
džiugi, nors sveikata menka, ir 
sąlygos labai sunkios. (nukelta į 2 psl.)
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LATVIJOJE ĮSPĖJA 
HELSINKIO GRUPĖS 
VEIKĖJUS

Prancūzų žinių agentūra 
“France Presse” praneša, kad 
Latvijos prokuroras Jenitis 
įspėjo žmogaus teisių gynybos 
sąjūdžio “Helsinkis - 86” 
veikėjus, kad jeigu toliau tęs ta
riamą antisocialinę veiklą, jie 
galės būti nuteisti trejus metus 
kalėti.

Prokuroras priminė, kad pagal 
Latvijos baudžiamąjį kodeksą 
neapykantos ir nesantaikos kur
stymas rasiniais arba tautiniais 
sumetimais yra baudžiamas in
ternavimu darbo lageryje nuo 
šešių mėnesių ligi trejų metų.

Latvijos prokuroras, pastebi 
prancūzę žinių agentūra, nepa
tikslino, kuriais veiksmais latvių 
žmogaus teisių gynybos grupė 
“Helsinkis - 86” kurstanati taria
mą neapykantą ir nesantaiką.

Spėjmama, kad grupė užsi
traukusi sovietinės valdžios 
rūstybę dėl to, kad išdrįso viešai

Ir Balys Gajauskas 
negauna laiškų

Balys Gajauskas kalinamas 
Permėje, ypatingo režimo lage
ryje BC 389-36. Kalinimo laikas 
baigiasi 1987 m. balandžio 20 
Irena Gajauskienė, B. Gajausko 
žmona, paskutinį asmeninį pasi
matymą su vyru turėjo 1984 m., 
bendrą 1985 birželio mėnesį.

Nuo 1986 m. birželio mėnesio 
(Beveik 5 mėnesiai) artimieji iš 
b. Gajausko negauna laiškų. Į 
užklausimus dėl negaunamų 
laiškų ir pasimatymų kalėjimo 
administracija atsako; “(...) Pra
nešame, kad pil. Gajauskui Ba
liui už lagerio režimo pažeidimą 
pasimatymas atimtas..., klausi
mais dėl susirašinėjimo kreiptis 
pas pil. B. Gajauską”. Pasirašo 
lagerio viršininkas Dolmatovas; 
kartais parašas būna neįskaito
mas.

Paskutiniu metu Lietuvą pa
siekė žinia, kad B. Gajauskas 
sunkiai sužeistas — perdurta 
krūtinė netoli širdies — ir jau 
du mėnesiai kaip guli ligoninėje. 
L Gajauskienė, norėdama smul
kiau sužinoti apie vyro sveikatos 
stovį ir įvykusą nelaimę, išsiuntė 
telegramą lagerio administraci- 
jąi.’į užklausimą buvo atsakyta: 
“BtiGajausko sveikatos stovis pa
tenkinamas”.

iškelti kai kuriuos ryškesnius 
Latvijoije sovietų vykdomus 
žmogaus teisių pažeidimus, taip 
pat nusikaltusi tuo, kad surengė 
kelias taikingo pobūdžio manife
stacijas, pavyzdžiui, prisime
nant ir pagerbiant masinių 
trėmimų aukas ir atžymint Lat
vijos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį. •

Prancūzų agentūra atkreipia 
dėmesį, kad keli žymesni latvių 
grupės “Helsinkis 86” veikėjai 
pastaruoju laiku buvo sovietų iš
tremti j Vakarus.
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LIETUVOJE JAU 
RENKAMOS 
GRAŽUOLĖS

Italijos dienraščio “H Giomale 
Nuovo” redaktorius kasdien 
laikraščio pirmame puslapyje 
humoristiniai pakomentuoja 
kokį nors įvykį. Šiomis dienomis 
atspausdintame komentare re
daktorius rašo, kad vadinamo 
persitvarkymo įtakoje Sovietų 
Sąjunga atvėrė duris grožio kara

PREL. AUDRYS BAČKIS

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencija Vieno
je, prasidėjusi 86-tų metų lapk
ričio mėnesį, nuo šių metų sau
sio 22 dienos tęsiasi savo penkto
je sesijoje. Dėl nemažų sunku
mų, kurie yra iškilę svarstant 
žmogaus teisių ir religinės 
laisvės problemas, baigiamasis 
konferencijos dokumentas dar 
nėra parengtas.

Apie religijos ir sąžinės 
laisvę kalbėjo 

prel. A. Bačkys

Vasario 26 d. konferencijos 
posėdyje apie religinę ir sąžinės 
laisvę kalbėjo Šventojo Sosto de
legacijos antrasis pirmininkas, 
Bažnyčios viešųjų Reikalų Tary
bos sekretoriaus pavaduotojas 
prelatas Audrys Bačkis.

Savo žodyje prelatas Bačkis 
Šventojo Sosto vardu išdėstė tris 
pagrindinius tikinčiųjų ben
druomenės poreikius, kuriem 
patenkinti yra būtina užtikrinti 
religinę laisvę.

1. Kiekviena tikinčiųjų ben
druomenė turi teisę organizuotis 
pagal savo vidinius poreikius.

2. Kiekviena tikinčiųjų ben
druomenė turi teisę religiniai 
auklėti savo narius.

3. Turi teisę naudotis socia
linės komunikacijos prie
monėmis.

Konferencijos darbai 
lėtai vyksta

Šv. Sosto delegacijos vadovas 
pradžioje apgailestavo, kad kon
ferencijos darbai vyksta labai 
lėtai. Darbus ypač trukdo iškilę 
nesutarimai tais klausimais, ku
rie labai rūpi Europos tautom ir 

lienių konkursam, kurie iki šiol 
komunistinio režimo buvo laiko
mi tipiška Vakarų pasauli nuo
smukio apraiška.

Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
rašo italas žurnalistas, grožio ka
raliene buvo išrinkta septynioli
kametė Ingrida Mikelionytė. iš
rinktajai duota pavydėtina pre
mija: apmokėta kelionė į užsienį 
ten ir atgal, su dideliu prašymu, 
priduria italas žurnalistas, pa
naudoti apmokėtą kelionės bilie
tą ne tik išvykimui, bet ir 
sugrįžimui atgal.

MASKVOJE NORI STEIGTI 
NEPRIKLAUSOMĄ 
UNIVERSITETĄ

Sovietų Sąjungos kitaminčių 
grupė Maskvoje pranešė apie su
manymą įkurti nepriklausomą 
universitetą, kuris veiks pagal 
Vakarų universitetų demokrati
nius dėstymo metodus.

Įvairių užsienio universitetų 
dėstytojai bus kviečiami skaityti 
paskaitas asmeniškai arba pasių
sti video įrašus. 

užėmė svarbią vietą Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijoje.

Mes apgailestaujame — 
kalbėjo prel. Bačkis — vardan 
tų milijonų žmonių, kurie Euro
pos kraštuose kasdien susiduria 
su konkrečiais sunkumais. Jeigu 
šiuos klausimus sprendžiant, vis 
dar nebus padaryta reikiama 
pažanga—įspėjo prelatas Bačkis 
— viešoji opinija turės pasidaryti 
išvadą, kad Europa nėra pajėgi 
surasti bendrą kalbą ir išspręsti 
tuos klausimus, kurie turi gyvy
binės reikšmės šio žemyno tautų 
dabarčiai ir ateičiai.

Tarp tų klausimų — pažymėjo 
prel. Bačkis — yra pagrindinės 
žmogaus laisvės, kurių respekta- 
vimas yra nepamainoma tikro
sios, pastovios taikos sąlyga. 
Užtikrinti šias laisves reiškia ap
ginti asmens žmogiškąjį orumą, 
jo žmogiškosios prigimties 
esmę.

Religijos laisvė — visų kitų 
žmogaus teisių mastas

Štai dėl ko — tęsė prel. Au
drys Bačkis, Šventojo Sosto de
legacija yra susirūpinusi, kad 
baigiamajame konferencijos do
kumente būtų atitinkamai 
pabrėžta religinė ir sąžinės 
laisvė. Šį rūpestį yra išreiškęs 
popiežius Jonas Paulius II, šių 
metų Pasaulinės Taikos Dienos 
proga pabrėždamas, kad religinė 
laisvė yra susijusi su pačiomis 
žmogaus dvasios gelmėmis. Dėl 
to ji yra visų kitų žmogaus teisių 
mastas.

Kiekviena tikinčiųjų bendruo
menė -turi teisę organizuotis pa
gal savo vidinės sąrangos porei
kius. Ji turi teisę ne tik tikėti, 
bet ir praktikuoti savo tikėjimą. 
Tai nėra vien asmeninis privatus 
reikalas. Religijos praktikavimas 
— apima ir socialinius tikinčiųjų 
bendruomenės įsipareigojimus. 
Europos istorija liudija, kiek 
daug religinės bendruomenės 
yra davusios šio žemyno tautų 
kultūrinei ir socialinei pažangai.

Pacitavęs tarptautinius doku
mentus, kurie draudžia bet ko
kią netoleranciją bei piliečių 
diskriminaciją, Šv. Sosto atsto
vas pažymėjo, kad tai ypač svar
bu Katalikų Bažnyčioje, kurioje 
turi būti išlaikyta hierarchinė 
tvarka.

Katalikų bendruomenės turi 
teisę palaikyti nevaržomus 
ryšius su popiežium, kuris vie
nintelis — pagal Bažnyčios įsta
tymus — turi teisę skirti vysku
pus.

Religinis auklėjimas—esmįąis 
tikinčiųjų poreikis

Kalbėdamas apie religinio 
auklėjimo teisę, prel. Bačkis 
pabrėžė, kad religinis auklėji
mas yra esminis tikinčiųjų ben
druomenės poreikis. Kiekvienas 
tikintysis tikėjimą laiko bran
giausiu savo turtu. Dėl to jis tro
kšta šį turtą perduoti savo vai
kam. Trokšta šiuo turtu pasida-

(nukelta į 2 psl.)

Valdžia šio projekto dar nėra 
patvirtinusi, bet kitaminčių įsiti
kinimu oficialus leidimas neprik
lausomam universitetui Mask
voje įkurti nėra būtinas.

Studentų skaičius bus apribo
tas iki 70 asmenų. Nuo balandžio 
pirmos prasidės anglų kalbos 
kursai, o mokslo metų eigoje bus 
įvestos ir kitų moklo šakų paskai
tos — matematikos, fizikos, lite
ratūros, teologijos.

Dėl bendradarbiavimo su ne
priklausomu universitetu Mask
voje jau yra susitarta su Jeru
zalės, New Yorko Long Island 
bei keliais Prancūzijos universi
tetais.



Savaitės 
įvykiai

Čekoslovakijos vyriausybei 
nepajėgiant susitarti su Vatikanu 
dėl naujų vyskupų paskyrimo (10 
vyskupijų yra be vyskupų, o kiti 
vyskupai yra susenę), per 2000 
katalikų Bratislavos miesto ai
kštėj suruošė taikingas protesto * 
demonstracijas, kurias policija 
lazdom ir vandens švirkštais 
išsklaidė ir šimtus areštavo.

Sovietų žinių agentūra “Tass” 
paskelbė, kad kovo 25 Latvijoj 
ir Estijoj buvo suruoštos demon
stracijos Stalino deportacijų au
kom paminėti. Jose dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, keliolika 
neatsakingų gaivalų bandė sakyti 
protesto kalbas, ir 5 buvo areš
tuoti.

Vakarų Vokietijoj buvo išaiš
kinta Sov. S-gos šnipų gauja, ku
rią sudarė iš Sov. S-gos į Vokie
tiją grįžę vokiečiai.

Atstovų rūmų abiejų partijų . 
vadai susitarė dėl paskyrimo 50 
mil. dol. Nikaragvos partizanam 
paremti. Jiem bus teikiama tik 
humanitarinė, o ne karinė para
ma.

Iš Sibiro temties paleistas 
stačiatikių kunigas Gleb Jakunin 
ir kiti 5 dvasininkai parašė pa
triarchui Pimen laišką, raginda
mi jį dėl ligos ir senatvės pasi
traukti iš pareigų ir savo vietą 
užleisti jaunesniam ir energin- 
gesniam.

Panamos gyventojam iki šiol 
vis nepavyko priversti krašto fak- 
tinąjį valdytoją, ginkluotų 
pajėgų v-kągen. Miguel Antonio 
Noriega atsistatydinti ir išvykti 
iš krašto, JAV vengia imtis kari
nių priemonių, bet įspėjo, kad 
jų kantrybė taip pat turinti ribas.

American Jewish Congress 
pakartotinai priėmė rezoliuciją, 
raginančią Izraelį ieškoti taikos 
su arabais ir atsisakyti okupuotų 
teritorijų.

Stalino laikais sovietų trylika
metis jaunuolis Pavlik Morozov, 
įskundęs partijai savo tėvą, buvo 
padarytas tautiniu didvyriu, nes 
už tą veiksmą jis buvo kitų 
nužudytas. Dabar žurnalas “Ju- 
nost” šį mitą sumenkino, įro
dinėdamas, kad Morozov nesąs 
partijos ištikimybės ir klasės 
sąžiningumo, bet legalizuotos iš
davystės simbolis.

KVIEČIAME VISUS BALSUOTI j 
JAV LB TARYBĄ

___ ■ ' -

VALDAS DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond HIII, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

JA V Lietuvių Bendruomenės 
XII-tos tarybos rinkimų reika
lais pranešimas visuomenei

JAV LB XII-ios Tarybos rinki
mai vyks visoje Amerikoje š.m. 
balandžio 9-17 dienomis (prade
dant 9-tą ir baigiantis 17-tą). JAV 
LB Tarybos rinkimai vykdomi 
visų JAV LB-ės teises turinčių 
lietuvių, lygiu, tiesioginiu ir 

' slaptu balsavimu.
Tarybos rinkimai vykdomi pa

gal JAV LB Krašto valdybos nu
statytas Rinkimines apygardas ir 
Rinkiminius rajonus. Bus renka
mi 60 Tarybos narių. Kiekvienai 
rinkiminei apygardai, padalinus 

visus jXv Tarybos rinkimuose 
balsavusių skaičių į 60, pagal 
kiekvienoje apygardoje balsavu
sių skaičių, proporcingai teks iš
rinktų Tarybos narių skaičius tai 
apygardai.

Taigi, nuo balsuotojų 
skaičiaus priklausys, kiek kurioje 
apygardoje bus išrinkta Tarybos 
narių.

Skaičius, už kiek balsuojama,

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas rehabilitavo 
250 Stalino likviduotų žmonių, 
jų tarpe planavimo v-ką Nikolai 
Voznesenski.

Austrijos parlamentas priėmė 
įstatymą dėl Hitlerio nukentėju- 
siem žmonėm kompensuoti. 
Jiem bus išmokama vienkartinė 
nuo 208 iki 416 dol. dydžio 
suma.

Eritrėjos partizanai paskelbė 
Tigre provincijoj sunaikinę arba 
paėmę į nelaisvę 18,000 Etiopi
jos karių, jų tarpe ir 3 sovietų 
karinius patarėjus.,.,

Valst. sekretorius Shūltz- 
priėmė du žymius palestiniečius 
ir painformavo apie savo planus 
taikai Art. Rytuose pasiekti.

Sov. S-gos vyriausybės orga
nas “Izvestija” paskelbė, kad ar
mėnų daugumos gyvenamos Na- 
gomo-Karabach srities didžiau
sias miestas Stepanakart, nepai
sant ten pasiųstų karių ir milici
jos pastiprinimų, yra paraližuo- 
tas: fabrikai ir mokyklos yra 
uždarytos, prekių gabenimas ge
ležinkeliais sustabdytas.

Kinija nutarė pertvarkyti savo 
įstaigas ir atleisti apie 20 proc. 
tarnautojų. 

Nauja JAV Jaunimo Sąjungos valdyba VVashingtone. Iš k. 
Darius Sužiedėlis — pirm. Paulius Mickus — vicepirm., Algis 
Šilas — ižd., Rūta Virkutytė — sekretorė. Nuotr. A. Gudaičio

yra nustatytas pagal tai, kiek 
kuri apygarda turi dabartinėje 
XI-je Taryboje narių.

Balsuoti turi teisę kiekvienas 
lietuvis vienokiu ar kitokiu

ESTIJOJE 
NUTEISĖ 
JAUNUOLI

Reuterio žinių agentūra pra
nešė, kad Valga mieste, Estijoje, 
sovietinis teismas nuteisė estą 
jaunuolį Taavi Kuusk dvejus me
tus ir tris mėnesius kalėti už at
sisakymą religiniais sumetimais 
tarnauti kariuomenėje.

Taavi Kuusk yra Jehovos liu
dytojų religinis bendruomenės 
narys. Jis jau antrą kartą yra nu
teisiamas už atsisakymą atlikti 
karinę tarnybą. Pirmą kartą 
Kuusk buvo nuteistas prieš dve
jus metus.

PADĖKIM SKA UTAM IŠLEISTI 
BURIAVIMO VADOVĖLĮ

Prieš dešimt metų Jūrinin
kystės knygos fondo vadovybė: 
dr. A. Pacevičius, H. Stepaitis 
ir E. Nemikienė išleido B. 
Stundžios paruoštą knygą 
“BURĖS IR VARIKLIAI”. Šią 
knygą naudoja skautai ir skautės 
ir buriuotojai Lietuvoje.

Kadangi knyga išparduota, 
bet vis dar pareikalaujama, tad 
nutarta dar išspausdinti papildo

TRYS ESMINIAI POREIKIAI
(atkelta iš 1 psl.)

t- •

linti su kitais žmonėmis.
Su religinio auklėjimo teise 

yra neatskiriamai susijusi teisė 
turėti Kunigų Seminarijas ir jose 
laisvai rengti pavienių tikinčiųjų 
ir religinių bendruomenių dvasi
nius vadovus. i

Auklėjant pilnutinę žmogaus 
asmenybę, negalima atmesti re
liginę žmogaus asmens dimensi
ją

Reikalinga informacija
Pagaliau Šv. Sosto delegaci

jos Vienos konferencijoje pirmi

Iš Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

IŠ POVILO PEČELIŪNO 
LAIŠKO:

Juk kitiems dar blogiau

Šiais metais gaunu labai mažai 
laiškų ne tik iš svetur, bet ir iš 
Lietuvos. (...)

Bekompromisinė baigtis — 
štai kelrodė žvaigždė, kuri neleis 
paklysti, iš čia ir ištvermė. Nėra 
nieko įdomesnio, ką galėčiau pa
rašyti. Kas gali būti ypatingesnio 
pilkiausioj vienatvėj, beveik sa
loj tarp miškų, pelkių ir van
dens. Ir dar Sibiro šiaurėj.

Ko labiausiai trūksta? Deguo
nies! Man turinčiam žemą kraujo 
spaudimą, tikrai ne kas, bet argi 
tai svarbiausia? Kantrybė, išt
vermė ir kuo mažiau galvoti apie 
save! Juk kitiems dar blogiau'’.

RAŠO VLADAS LAPIENIS:
Kad vlskę darytume 

su meile

“Netenka bijoti jokios ateities, 
nes kaip ši diena, taip ir visos 
kitos, ateina iš Dievo. Jei ateis 
nemalonumų, vargų, pažemini
mų, kančių dienos — būkime 
ramūs: ateina Viešpats! Jis at
neša taurę kančių, kartu Jis atne
ša dar daugiau malonės, šviesos 
ir didelių jėgų, kad viską darytu
me su meile: kentėtume, dėko
tume ir laimėtume”.
1986.10.28.

būdu, kaip JAV LB Tarybos Rin
kimų taisyklėse nustatyta, pa
reiškęs, kad yra LB-ės narys, kad 
rinkimų diena yra sulaukęs 18-ką
metų amžiaus.

Balsuoti galima asmeniškai, 
atsilankius į balsavimo būstinę, 
arba paštu. Balsuojantis paštu, 
turi pasirūpinti gauti savo apy
gardos balsavimo lapelį ir pabal
savus jį pasiųsti savo apylinkės 
rinkimų komisijai nevėliau, kaip 
pašto antspaudos data balandžio 
18-tą.

Visi balsuoja savo balsavimo 
apygardose!

— JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pastangomis įkurta Lie
tuvių sodyba Clevelande išrinko 
naują patikėtinių tarybą: Vytenis 
Čiurlionis — pirm., dr. Henri
kas Brazaitis — vicepirm., Ni
jolė Maželienė — sekr., Vincas 
Akelaitis — ižd., Aleksandra Sa- 
gienė — spec. reikalams, dr. 
Antanas Butkus — patikėtinis 
toliau rūpintis naujų slaugymo 
namų statyba.

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

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Ra., 
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 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

mą laidą, nes užaugusi jaunoji 
karta nei čia, nei Lietuvoje nėra 
mačiusi lietuviškos jūrininkystės 
knygos.

Prašome paremti šį užsimoji
mą. Pinigus arba čekius siųsti 
Fondo iždininkui H. Stepaičiui: 
21 Cosmo Rd., Toronto, Ont., 
M8X 1Z3, Canada.

Iš anksto visiem dėkojame už 
aukas.

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

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -19 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

ninkas priminė pavienio žmo
gaus ir žmonių bendruomenės 
teisę į informaciją tiek tautinėje 
tiek tarptautinėje plotmėje. In
formacijos, socialinės komunika
cijos priemonės yra reikalingos 
ir tam, kad povieniai žmonės ir 
bendruomenės galėtų savo reli
ginius ir kitokius įsitikinimus 
perduoti kitiem žmonėm bei ki
tom bendruomenėm, pasidalinti 
tomis vertybėmis, kurios yra rei
kalingos visuotinei žmonių gero
vei.

Reikalaujame pripažinti tą 
laisvę, kuri tikintiesiem yra 

privaloma
Mes nereikalaujame tikintie-

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Vijįčkiis, 173 Arthur St, Brockton,MA 02402. Tel. 
617-586-7209. A 1

DARBININKO SKAITYTOJAM ,,
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Bivd., Brookfyn, 
N.Y. 11207.
Prašau*pratęsti prenumeratę 1988 metam.

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

Adresas.................:.....-....................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.

šiem jokių privilegijų — baigė 
savo žodį Europos kraštų Saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencijoje Šv. Sosto atstovas prel. 
Audrys Bačkis, — Mes reikalau
jame pripažinti tikintiesiem tą 
laisvę, kuri jiem yra privaloma, 
kad galėtų ne tik išlikti, bet nor
maliai augti bei plėtotis. Taip jie 
galės pilniau bendradarbiauti 
kuriant savo kraštų visuotinę ge
rovę.

(V AT. R) 
(Iš Europos Lietuvio 
1988 m. kovo 16 d.)

Siunčiu už prenumeratę $
.Už kalendorių S
Spaudai paremti 5

NENORIAIS
66 - 86 80 ST. MIDDI.E VlLktCE. QIEEXS. \ Y II 37S) 

l’H< )X ES (7 Up 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
- GAUSI PARODU SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS 

_ 1933 + l 9? 6

L?

TIKINTIEJI
DAR TEBĖRA
KALINAMI

Helsinkio Grupės Maskvoje 
neseniai surengtoje spaudos 
konferencijoje stačiatikių, katali
kų, protestantų ir musulmonų 
religiniai veikėjai pareiškė, kad 
sovietinėse darbo stovyklose ir 
psichiatrinėse ligoninėse, tebėra 
kalinami bent 240 tikinčiųjų.

Neseniai pradėto leisti “Gla- 
snost” žurnalo redaktorius Ser- 
ghei Grigoryants iš savo pusės 
pareiškė, kad iš visos Sovietų Są
jungos gauna “kalnus” laiškų, 
kuriuose aprašomi vietinių 
valdžių vykdomi tikinčiųjų per
sekiojimai.

Praėjusiais metais išlaisvintas 
buvęs sąžinės kalinys Aleksan- 
der Podrabinek pažymėjo, kad 
darbo stovyklose ir psichia
trinėse ligoninėse tikinčiuosius 
siekiama priversti, kad atsisaky
tų savo religinių įsitikinimų.

VYTIS 1
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TfcAVEL SBRVICĖ 
2129 KNAPP STREET'

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



Pasaulis anapus Velykų stalo

AŠTUNTAS KASOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Nors šiame krašte Velykos 
nėra teip iškilmingai švenčiamos 
kaip Kalėdos, bet vis tiek yra 
šventė, yra Velykų stalas, apk
rautas visokiom gerybėm.

Vaišės žmogui visada patinka. 
Gali save palepinti, atsipūsti, 
užmiršti visa, net Velykų 
šventės prasmę. Žmogui patinka 
negalvoti, neieškoti, kas yra ana
pus Velykų stalę. Šventės pasi
baigia, tai ir ant stalo lieka tik 
šiurpūs apgraužti kumpių kau
lai.

Kai užvalgyti gerai, užgerti 
gerai, tai ir šventės buvo tikrai 
geros.

Paskui, kitų dieną ar už poros 
dienų, į sielą ateina tuštuma. 
Kažko noris daugiau. Tą ilgesį 
pajunta kiekvienas. Tik labai su
rambėjęs, gyvenąs tik savo 
pomėgiams, tik tas gal to ir ne
jaučia.

Gyvenimas eina ir po švenčių, 
dar kažkas yra ir anapus Velykų 
stalo. Ar apie tai pagalvojame?

Apkrautas Velykų stalas yra 
tik trumpas džiaugsmas, nes jis 
remiasi materija, o materija 
žmogaus pilnai nepaguodžia. 
Žmogus jaučia, kad kažkur yra 
kitas Velykų švenčių stalas. Jį 
mes turijne jpąsistatyjįpe. savo, 

i kambariuose?^ bet ’ savo sieloje.
Šis stalas puošiamas ne materia
linėmis gėrybėmis, bet dva
sinėmis. Žmogus pirmiausia turi 
nugalėti materialinį stalą, nu
galėti visa tai, kas riša prie mate
rijos, prie savo egoizmo. Kai 
įveiksi save, tada pamatysi, kad 
yra ir tavo artimas ir dar kitas 
pasaulis, kuris pripildytas meilės 

■ ir šviesos. Yra didelis gėris, apie 
kurį reikia ir kalbėti ir kitiems jį

- nešti.

Apie tokius dalykus mes neno- 
rinie kalbėti, nes jie kelia neri
mą. Geriau sėdėti prie Velykų 
stalo, valgyti ir nieko negalvoti.

Bet krikčionims reikia pajusti 
dvasinio stalo ilgesį. Savo dieno
raštyje palaimintasis Jurgis Ma
tulaitis rašė, kad mes aptingę, 
neturime ryšto aukotis už Kri
stų, už Bažnyčią, neturime noro 
skleisti gėrį ir šviesą.

Tai buvo pasakyta prieš pir
mąjį pasaulinį karą, prieš 75 me
tus. Tada virė gyvenimas, iškilo 
aštrus socialinio teisingumno 
klausimas. Tada atėjo komuni
zmas, kuris panoro žmogų visai 
nualinti, atimti jam tikėjimą ir 
įdiegti materialistinį ateizmą. 
Toks žmogus jau nesupranta, kas 
yra didžioji meilė, pasiaukoji
mas.

Dabar mūsų laikai gavo kitą 
įtampą. Pastebėjo, kad Vakarų 
pasaulis džiūgauja ir pramogauja 
prie apkrauto stalo, ėmė jį užliu- 
liuoti. Tik valgykite, tik žaiskite, 
kad nereikėtų nieko ilgėtis, ieš
koti kažkada universitetų numa
rinto Dievo. Jie nori mus užmi- 
dyti, kad paskui mus visus išva
rytų savo keliais kaip vergus.

Tokios mintys štai ir kyla šve
nčių metu. Kur mes einame, kas 
mūsų laukia, ar mes suprantame 
savo laiką, ar mes matome tuos 
pavojus, kuriuos mum sudaro 
mūsų priešai, kad mes 
pražūtu me? ; v_- *

Pažiūrėkime tik į televiziją, į 
laikraščius, viskas juk daroma 
taip, kad mes tik negalvotume, 
kad pasiduotume tam užliūliavi
mui. O jei kas iškelia balsą, tai 
jis apšaukiamas kaip sukčius, vi
suomenės priešas.

Atsiverskime vėl palaimintojo- 
Jurgio Matulaičio dienoraštį, ku
ris irgi parašytas neramiais lai
kais. Tada savo aktyvumu norėjo 
nustumti visa, kas krikščionišką. 
Dabar mus nori padaryti le
pšiais, kad nieko nejaustume, 
nematytume. Ir kaip tinka anie 
palaimintojo žodžiai — nepasi
duokime, rikiuokimės, dirbki-

Kovo 20 New Yorko Lietuvių 
Kultūros Židiny įvyko aštuntas
Federalinės Lietuvių Kredito 
Unijos KASOS narių susirinki
mas. Kaip įstatai reikalauja, toks 
susirinkimas turi būti šaukiamas 
kiekvienais metais ir jis kasmet 
vyskta New Yorke, čia yra Kasos 
centras.

Susirinkimo paskirtis
Svarbiausi susirinkimo užda

viniai yra pateikti nariams iždo 
bei veiklos pranešimus, išrinkti 
dalį direktorių ir pabendrauti 
bei padiskutuoti su nariais jiem 
rūpimus klausimus.

Kadangi Kasa turi dar 6 sky
rius bei poskyrius kitose vie
tovėse, tenai taip pat vykdomi 
metiniai susirinkimai, bet jie 
būna ne tiek oficialaus, kiek in
formacinio pobūdžio.

Pradedama mirusių 
prisiminimu

New Yorko susirinkimas 
praėjo labai sklandžiai. Atvykus 
gerokai šimtinei narių, Kasos 
prezidentas prof. dr. • Rimas 
Vaičaitis pakvietė vicepreziden
tą Vytautą Alksninį būti susirin
kimo pirmininku.

me, aukokimės, liudikime Kri
stų. Spinduliuokime ir švieski
me' visai aplinkai! Mylėkime 
Didžiąją Meile, nes tik Meilė 
mus išganys.

Kelkimės ir dirbkime, ir mel
skimės, kad blogis būtų įveiktas, 
kad visur šviestų Didžioji Ideali
zmo Saulė.

The Fontane abatija, apaštalo Pauliaus nukankinimo vieta?

KASOS kapitalas viršija 67 milijonus. Per 5000 taupomąją 
sąskaitą. Daugiausia uždirbama iš paskolą. Praeitais metais 
gryno pelno gauta per pusę milijono dolerių, lietuviškai veiklai 
paremti išleista 32,850 dpi. Per aštuonerius metus lietuviškai 
veiklai paremti išleista 125,900 dol. KASA turi 6 skyrius. 
Greičiausiai auga Chlcagos skyrius. Tarybos rinkimai ir vaišės.

Prie prezidiumo stalo jau 
sėdėjo Kasos egzekutyvinis ko
mitetas ir protokolų sekretorė. 
Trumpa tylos minute buvo pa
gerbti pereitais metais mirę Ka
sos nariai, kurių New Yorke 
buvo 12. o Chicagoje 22. Iš kitų 
skyrių nebuvo suteikta žinių.

Brooklyno pranciškonų vie- 
nuolyno^yjųūjinkas Tėvas Leo
nardas Anddekus, OFM, kaip ir 
visada, sukalbėjo šiai progai pri
taikytą invokaciją ir taip pat pa
minėjo mirusiuosius.

Pranešimų statistika
Protokolų sekretorė Vida Jan

kauskienė tada perskaitė išsamų 
ir turiningą pereitų metų susi
rinkimo protokolą, kuris buvo 
sutiktas plojimu ir priimtas be 
pataisymų.

Pranešimus pradėjo Kasos 
iždininkas ir vyriausias reikalų 
vedėjas Gintas Žemaitaitis. Jo 
kalboje buvo paminėta daug sta
tistikos, kurioje buvo išnagrinėta 
pereitų metų Kasos augimo ana
lizė. Dauguma duomenų buvo 
pateikta metinės apyskaitos kny

gutėje, bet kai kurie iš jų yra 
verti pakartojimo.

Kapitalas viršija 
67 milijonus

Kasos aktyvo kapitalas pernai 
padidėjo daugiau negu 6 milijo
nais dolerių ir gale ^87 metų 
jau viršijo 67 milijonus. Grynų 
santaupų buvo daugiau 62 mili
jonų, o rezervų fondas buvo pa
keltas netoli dviejų ir pusės mi
lijono dolerių.

Daugu m santaupų sudarė 
vad. šėrų certifikatai, arba C D 
sąskaitos, o kita dalis — regulia
rios santaupos ir čekių sąskaitos. 
Kasoje buvo daugiau negu 5000 
taupomųjų sąskaitų, todėl 
indėlių vidurkis yra apie 12 
tūkstančių dolerių. Pereitais 
metais nariams buvo išmokėta 
daugiau negu 4 milijonai dolerių 
dividendų. x

Daugiausia uždirba iš 
paskolų

Kiekviena finansinė institucija 
daugiausiai uždirba ir tuo pačiu 

didžiausią dalį dividendų taupy- 
tojams suteikia iš procentų, ku
riuos surenka už paskolas.

Kasoje paskolų balansas yra la
bai aukštas ir beveik lygiagrečiai 
auga su indėliais. Pernai metų 
gale Kasa turėjo 50 milijonų do
lerių paskolų balansą, o kiti pini
gai buvo investuoti į įvarius ban
kų certifikatus, valdžios iždo ak
cijas, nekilnojamo turto finansų 
fondus ir į kitas pilnai valdžios 
apdraustas institucijas.

Išmokėjus dividendus ir 
atidėjus reikalaujamą procentą 
į rezervus, Kasos ižde dar liko 
gerokai virš pusės milijono dole
rių pelno.

Kredito komiteto pranešimą 
atliko Vida Jankauskienė. Jinai 
taip pat paaiškino apie paskolų 
svarbą, pažymėdama, kad kredi
to unijos “tiktai iš paskolų valgo 
duoną”. Didžiausia dalis kapita
lo paskolinta nekilnojamo turto 
pirkimui, bet yra nemažas pro
centas ir biznio paskolų, o kiek 
mažiau asmeniniams reikalams 
ir automobilių pirkimo finansa
vimui.

Visos paskolos yra garantuotos 
nuosavybės arba kitų rūšių turto 
užstatais.

Revizijos pranešimas
Revizijos pranešimą padarė 

komiteto pirmininkas Zenonas 
Jurys. Jo atsakomybėje yra Ka
sos funkcijų kontrolė, paskolų 
bei indėlių balansų patikrinimas 
ir narių informavimas apie jų są
skaitų balansus.

Pagal valdžios inspektorių nu
rodymus, pagrindinė Kasos revi
zija buvo pavesta Laventhol ir 
Horvvath firmai, kuri šiuo metu 
tikrina Kasos knygas visuose sky
riuose ir netrukus išsiuntinės na
riams pranešimus bei pateiks di
rektorių tarybai revizijos rapor
tą. Šį raportą kiekvienas narys 
turės teisę peržvelgti Kasos įstai
goje pagal susitarimą.

Indėlių apsaugos reikalai

Informacijos vedėjas Algirdas 
Šilbajoris palietė labai svarbų 
Kasos taupytojų indėlių apsau
gos reikalą. Buvo paaiškinta, kad 
federalinių kredito unijų draudi
mo fondas yra geresniam stovy
je, negu komercinių ar taupymo 
bankų fondai.

Kiekvieno nario taupomoji są
skaita yra apdrausta iki 100,(XX)

(nukelta į 7 psl.)

Iš keliones tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Krikščionybė ir žmogaus 
teisės

Laiškas Filemonui yra ne tik 
takto bei etiketo šedevriukas, 
bet ir pirmasis krikščionybės pa
reiškimas žmogaus teisių atžvil
giu. Apaštalas Paulius negalėjo 
įsakyti, kad vergija būtų tuojau 
pat panaikinta. Jo laikais Romos 
imperijoje buvo daugiau vergų 
negu laisvų žmonių. Vergai buvo 
didelis imperijos turtas. Ūkis su 
tūkstančiu vergų nebuvo rete
nybė. Seneka su pašaipa išsita
ria, kad vergai turi rengtis taip 
pat kaip ir laisvieji, nes bijoma, 
jog vergai nepajustų kiek daug 
jų yra! Milijonai rankų triūsė 
namų apyvokoje, ūkiuose, įmo1 
nėse, kailių dažyklose, kalvė
se..., — vergai nešė neįkainuo
jamą naudą imperijai. Milionai 
vergų turėjo arti ir sėti, gaminti 
ir statyti, virti ir šluoti, kad kele
tas tūkstančių galėtų mokytis, 
skaityti, rašyti, piešti, valdyti...

ROMOJE 30

Už Sofoklio tragedijų vaidinimą 
teatre ir Fidijo (Phidias) Dzeuso 
statulos imitaciją mokėjo užguiti 
vergai savo prakaitu ir krauju. 
Apaštalas Paulius matė “Dievo 
paveikslą” ir Filemone ir One- 
zime. Jo dėka jiedu suprato, kad 
Dievas nežiūri j žmogaus veido 
spalvą, įrašą ar kojas grandinėse, 
bet į žmogaus širdį. Išlaisvinti 
žmogaus širdį nuo gobšumo ir 
baimės vergijos, padėti nuvokti 
artimo teises į laisvę — asmens 
orumą. Apaštalui buvo būdinga 
laikyti Romos imperiją — kos- 
minę*valstybę praeinančiu daly
ku, nes “laikas yra trumpas”.

Amžių patirtis, o ypač 
prancūzų revoliucija, liudija, 
kad kruvinas proveržis iš vergi
jos į laisvę neatneša nei lygybės, 
nei pagarbos artimo teisėms į 
laisvę ir asmens orumą. Nūdien 
net pats žodis “vergija” užgauna 
mūsų dorovės jausmą. Peršasi 
mintis, kad tai yra dėl to, jog 

žiūrime į vergiją krikščionybės 
šviesoje.

Klasikinė senovė,net pats Ari
stotelis, laikė vergija savaime su
prantamu dalyku. Suvergu buvo 
galima elgtis pagal užgaidą, — 
įstatymai vergo negynė. Būdin
ga, kad gyvenime su vergu, apla
mai kalbant, buvo elgiamasi 
žmoniškiau. Žydai, savo religijos 
padedami, buvo žmoniškiausi 
elgesyje su savo vergais, o grai
kai, aplamai, švelnesni negu ro
mėnai. Vartant istorijos pusla
pius, randu žinią apie žemvaldį 
romėną, kuris vergų mėsa mai
tindavo žuvis savo vilos ūkio 
tvenkinyje. Žinoma, nedrąsu 
reikalą apibendrinti.

Graikų protas — filosofija ir 
romėnų ius — teisėtvarka ne
gynė vergo žmogaus teisių, 
tikėjimas —įžvalga, kad žmogus 
yra “Dievo paveikslas” nešė ver
gijos panaikinimą. Tai įvyko pa
laipsniui. Pirmasis žingsnis — su 
vergais turi būti elgiamasi žmo
niškai, antrasis — vergai yra 
žmonės kaip ir jų savininkai, ir 
tretysis — vergija yra atgyvena.
apaštalas Paulius parašė krikš
čionių laisvės Magna Charta — 
Didyjį pareiškimą — laiške Ga- 
latams:

,,,visi esate Dievo vaikai, 
tikėdami Jėzų Kristų. Ir visi, ku
rie esate pakrikštyti Kristuje, ap
sivilkote Kristumi. Nebėra nei 
žydo, nei graiko, nebėra nei ver

go, nei laisvojo; nebėra nei vyro, 
nei moters: visi jūs esate viena 
Kristuje Jėzuje (Gal 3, 26 - 28).

Vergai ir religiniai 
žmogaus poreikiai

Pagonys vergus religinių po
reikių atžvilgiu laikė už save 
žemesniais. Vergai galėjo daly
vauti tik žemės ir miškodievų 
garbinime. Jiems nebuvo lei
džiama dalyvauti imperatoriaus 
—cezario kulte. Būdinga, kad 
pirmykštė Bendrija dėjosi giliai 
į širdį apaštalo Pauliaus pagarbą 
žmogaus orumui, nors šis žmo
gus ir nešiojo vergo drabužį. 
Vergas galėjo tapati diakonu, ku
nigu, vyskupu, popiežiumi... 
Katalikų Bendrija didžiuojasi 
popiežiumi ir iškiliosios gens 
Comeliana atžala Kornelijų, ir 
išlaisvintu vergu Kalistu.
“Paruošk man viešnagę...” 

(FM 22)

Apaštalas Paulius baigia savo 
laišką Filemonui su viltimi ne
trukus pasimatyti, nes tikisi būti 
paleistas (žr. Apd 28, 30).

Tarp Pauliaus laiškų iš 
kalėjimo yra dar du, kurių data, 
parašymo vieta ir nes pati auto
rystė verčia spėlioti. Tai laiškąs 
Filipiečiams ir laiškas Efe
ziečiams. Ryšium su laišku Fili
piečiams istorikai spėlioja, kad 
jis buvo parašytas anksčiau — 
tarp 53-58 metų — iš kalėjimo 
Efeze. Mažojoje Azijoje. Mat 

Paulius čia buvo įkalintas. 
Ryšium su laišku Efeziečiams, 
nūdienis apaštalo laiškų tyrinėji
mas daro išvadą, kad jį parašė ne 
pats Apaštalas, bet jo mokinys I 
a. užsklandoje. Mat laiškas at- 

, spindi ne apaštalo laikotarpįi, 
bet vėlesnių dešimtmečių kri
kščionių poreikius. Todėl laiško 
Filipiečiams aprašą palikime ke
lionei į Efezą. Laiškas Efe
ziečiams, ką begalvotume apie 
jo autorystę, yra apaštalo Pau
liaus mintijimo apie Kristų sin
tezė. Dievas “panorėjo iš anksto, 
amžių pilnybei atėjus, visa, kas 
yra danguje ir žemėje, iš naujo 
suvienyti Kristuje, tarsi galvoje” 
(Ef 1, 10).

Pauliniškoji sintezė ir 
šiuolaikinė mąstysena

Du šiuolaikinės mąstysenos 
pirmūnai — rusas Vladimiras 
Sergejevičius Solovjevas (1853 - 
1900) ir prancūzas Petras Teil- 
hard de Chardin (1881 - 1955) 
— savo raštuose puoselėja apaš
talo Pauliaus sintezę. Solovjevas 
buvo filosofas ir poetas. Jis tikė
jo, kad dieviškoji Išmintis — 
Sophia — yra įsikūnijusi Kūrini
joje.

Solovjevo išminties samprata 
giliai įtaigavo ir mūsiškius sim
bolizmo poetus — Jurgį Bal
trušaitį ir Oskarą Milašių. Solov
jevas aprašo savo Sofijos sampra
tą poemų Trys susitikimai rinki

nyje. Theilhard de Chardin 
buvo paleontologas ir filosofas- 
mistikas — mistinis poetas, savo 
veikaluose — Žmogus — nepa
prastas reiškinys (Le pheno- 
meėne d’homme) ir Dieviškoji 
aplinka (Le milieu divin) — jis 
sieja savo kosminės evoliucijos 
metmenis su krikščionybe — 
pauliniška sinteze. Anot jo, evo
liucijos vyksmas saisto ne vien 
biologinį pradą, bet ir visą 
medžiaginę tikrovę. Visata per 
palaipsnę, sudėtingą kaitą 
veržiasi į baigminę sintezę — 
omegos tašką. Tą pačią mintį 
užtikau ir Kretos laisvės kovoto
jo knygoje Laiškas Ei Grekui (Ei 
Greco).

Laiškas Efeziečiams — 
Kristus-Paslaptis sintezė

Laiško turinys atspindi bran
dų Paulių. Būdamas keliaujantis 
apaštalas, jis galynėjosi su 
žmonėmis, jų klausimais ir var
gais, dabar laiške jis lyg daro 
savo veiklos ir darbų 
peržiūrą. Pasaulinė Romos im
perijos galybė jame žadina 
šviežias mintis.

Tiesa, Apaštalas nuolat rūpi
nosi prašnekinti visur žmones 
Dievo rūpesčiu dėl jų, telkti juos 
į bendrijas Kristuje, o dabar— 
Romoje—jis mato visą žmoniją, 
visą bendriją, visą Kūriniją.

(Bus daugiau)



JUNO BEACH, FLA.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė minėta net 
tris dienas

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 70-ji sukaktis Palm 
Beach apylinkėje buvo paminėta 
ne tik iškilmingai, bet ir išeinant 
iš savų susirinkimų j viešumą. 
Nors šis lietuvių telkinys nepa
sižymi savo jaunatviškumu, bet 
jam netrūksta idėjų garsinti Lie
tuvos vardą ir jos nepriklauso
mybę kitataučių tarpe.

Jau kelinti metai Vasario 16 
minėjimus surengia jungtinis 
komitetas sudarytas iš LB apyl. 
valdybos ir visų organizacijų at
stovų. Jo vieningas darbas ne tik 
padeda rasti naujus būdus 
minėjimą praturtinti, bet ir kelia 
jo populiarumą tarp vietinių gy
ventojų ir atostogaujančių 
svečių. Šįmet toks minėjimas 
buvo surengta vasario 16, 20 ir 
21 dienomis.

Vasario 16 d. prie lietuvių 
Laisvės paminklo buvo pakeltos 
Lietuvos ir Amerikos vėliavos, 
ir įvyko trumpa Lietuvos laisvės 
aukų pagerbimo ceremonija. 
Religinį susikaupimą įspūdingai 
atliko svečias prel. Vytautas Bal
čiūnas. Žodį tarė LB apyl. vice- 
pirm. Algis Augūnas, o gėles 
prie paminklo padėjo Irena Ma- 
nomaitienė. Pagerbimas buvo 
užbaigtas visų sugiedota “Mari
ja, Marija”. Aikštės paruošimą 
atliko Jonas Jakubauskas.

Iškilmingas minėjimas salėje
Iškilmingas minėjimas, kurį 

atidarė šventei rengti komiteto 
pirm. dr. Jonas Šalna, įvyko va
sario 20 Juno Beach metodistų 
bažnyčioje. Po žuvusių pagerbi
mo toliau programai vadovauati 
buvo pakviesta Dalia 
Augūnienė. JAV himną giedojo 
sol. Algirdas Brazis, Nepriklau
somybės paskelbimo aktą per
skaitė A. Augūnas, o jautrią ir 
prasmingą invokaciją sukalbėjo 
kun. Vytautas Pikturna.

Dr. Vytautas * Majauskas, iš 
Ormond Beach, savo paskaitoje 
“Laisvės ir rezistencijos motyvai 
Maironio poezijoj” išryškino 
poeto įtaką Lietuvos laisvės 
judėjimui, kuris buvo apvaini
kuotas Nepriklausomybės pa
skelbimo aktu. Floridos guber
natoriaus Bob Martinez prokla
maciją ir LB JAV Krašto valdy
bos paruoštą rezoliuciją per
skaitė Alicija Solienė. Rezoliuci
ja pasiųsta JAV prezidentui Rea- 
ganui ir kitiems valdžios pa
reigūnams.

Minėjimo meninė dalis buvo 
įvairi ir turtinga. Pirmiausia, čio
nykščio jaunimo atstovai, Aldis 
ir Gitas Jameikiai, gražia tarsena 
paskaitė po vieną, šventės nuo
taiką keliantį Maironio eilėraštį. 
Susirinkusieji plojimu pagerbė 

ir jų tėvus, kurie, be šeštadie
ninės mokyklos pagelbos, suge
lia savo vaikus išmokyti gražiai 
lietuviškai kalbėti. v Vietinis 
“Dainos” choras, kuriam vado
vauja I. Manomaitienė, padaina
vo keturias dainas, kurių pasku
tinėje — “Karvelėli mėlynasis” 
solo partiją atliko Ona Ša- 
Ičiūnienė.

Buvęs Metropolitan operos 
solistas Algirdas Brazis, jo žmo
nai Aldonai akomponuojant, pa
dainavo kelias liaudies dainas ir 
kelis lietuvių kompozitorių kūri
nius. Tai puikiai derinosi su 
šventės nuotaika, kurią solistas 
dar labiau pakėlė, pakviesdamas 
visus drauge sugiedoti “Lietuva 
brangi”. •

Aukų Lietuvos laisvės reika
lams buvo surinkta rekordinė 
suma, apie 4000 dol., iš kurių 
Liet. Bendruomenei suaukota 
gerokai daugiau, negu pernai. 
Sol. A. Braziui vadovaujant, 
minėjimas buvo baigtas Lietu
vos himnu. Jame atsilankė arti 
150 dalyvių, turbūt, irgi rekordi
nis skaičius.

Po minėjimo apie 60 iš anksto 
užsirašiusių asmenų susirinko 
“Hoh’day Inu” restorane pie
tums, į kuriuos atvyuko Zigmo 
Strazdo pakviestas šios apygar
dos JAV kongresmanas Tom Le- 
wis. Jis savo žodyje labai palan
kiai palietė Lietuvos reikalą, pa
linkėjo jai laisvės ir pažadėjo 
savo pasakytą kalbą kongrese 
įtraukti į “Congressional Rec- 
ord”.

Pamaldos ir paroda
Kitataučius su Lietuva, jos ka

nčiomis ir laisvės viltimis su
pažindinti labai pasisekė sekma
dienį, vasario 21. Jau savaitę iš 
anksto S.t, Paul of the.Cross pa
rapijos biuletenis paskelbė, kad 
tą dieną lietuviai minės savo tau
tos Nepriklausomybės 70-tą su
kaktį, dalyvaudami 10:45 vai. 
mišiose už Lietuvą. apie 
tūkstantis žmonių (tarp jų 
namažai lietuvių) pripildė erdvią 
bažnyčią. Mišių pradžioje, jų 
metu ir savo pamoksle parapijos 
kleb. Alexis Paul atkreipė daly
vaujančių dėmesį į Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį, tautos 
kančias sovietinėj okupacijoj, 
pasidžiaugė aktyviu lietuvių įsi
jungimu į parapijos gyvenimą. 
Kartu su juo mišias koncelebra- 
vo ir kun. V. Pikturna.

Tiek sukaktuvinės mišios už 
Lietuvą, tiek gausus lietuvių 
jose dalyvavimas atkreipė ameri
kiečių dėmesį. Mišių procesiją 
įvedė būrys tautiniais drabužiais 
pasipuošusių moterų, kurios 
vėliau atnešė aukas ir Edmundo 
Trečioko meniškai pagamintą 
Lietuvos krikščionybės pamink
linę lentą su medaliais. Apie len
tą paaiškino A. Solienė. Šią lentą

Paminklinė lenta, pakabinta Juno Beach, Fla., Šv. Pauliaus 
nuo kryžiaus naujoje parapijos salėje. Lenta skirta Lietuvos 
krikšto sukakčiai prisiminti. Nuotr. J.G.

Vilniaus Trijų kryžių moty
vas paminklinėje lentoje, 
kurią sukūrė Edmundas 
Trečiokas ir kuri yra paka
binta Juno Beach, Fla., Šv. 
Pauliaus nuo Kryžiaus nau
jojoje parapijos salėje. ' 
Nuotr. J. Garlos

klebonas iškabino naujojo para
pijos centro vestibiulyje. Mišių 
metu lietuviai darniai sugiedojo 
“Prieš Tavo altorių”, o solistė 
Ona Jameikienė jausmingai atli
ko “Maria, Mater gratiae”, už ką 
susilaukė stipraus paplojimo. 
Mišioms baigiantis ir vargonams 
gaudžiant, galingai nuskambėjo 
Lietuvos himnas. Buvo išdalinti 
keli šimtai lankstinukų LIT
HUANIA - LIETUVA.

Pagaliau Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties iškilmes, tar
tum, apvainikavo amerikiečiams 
taikoma Lietuvos Krikščionybės 
paroda, į kurią po dvejų mišių 
apsilankė šimtai parapiečių. Ta
pybos skyriuje menininkų ir 
meną studijuojančių darbai vai
zdavo krikščionybės apraiškas 
Lietuvoje.- Krikščioniškom te
mom tautodailės darbus išstatė 
A. Kulpa-Kulpavičius ir E. Ma- 
nomaitis. Daugelis kitų ekspo
natų buvo lietuvių paskolinti,.

Informacijos skyriuje buvo iš
statyti Lietuvių Informacijos 
Centro atsiųsti eksponatai, ypač 
ryškiai vaizdavę religijos prie
spaudą Lietuvoje ir lietuvių ka
nčias Sibire. Gausu buvo knygų 
ir leidinių, lietuvių išleistų Lai
svam pasauly krikščioniškom te
mom. V. Šalčiūno paruošta vai-

JUNO BEACH, FLA.

Lietuvos krikšto 
prisiminimui

Juno Beach, Fla., ir apylinkės 
lietuviai labai gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, ji susidėjo net iš kelių 
dalių, buvo iškilmės prie Laisvės 
paminklo kapinėse, atskiras 
minėjimas salėje, iškilmingos 
pamaldos Šv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus bažnyčioje, dailės pa
roda tos parapijos salėje.

Taip pat prie šių iškilmių prik
lauso ir memorialinis paveikslas, 
kuris tą dieną buvo pašventintas 
ir pakabintas naujosios parapi
jos salės priėmimo kambaryje..

Tokį žymenį Lietuvos krikšto 
sukakties proga čia palikti bene 
sumanė kun. Vytautas Pikturna. 
Jis ir iniciatyvos ėmėsi, išryldno 
pačią temą. Visą planą įvykdė ir 
apiformino žinomas medžio ink- 
rustatorius — marketerijos spec
ialistas Eduardas Trečiokas.

Ši memorialinė lenta turi tris 
elementus: skulptoriaus Vytauto 
Kašubos įmontuotą medalį, Vil
niaus trijų kryžių siluetą ir įrašų 
lentelę. Visa tai sukomponuota 
ir įdėta į gražaus pluokšto lentą, 
kurios apačia yra tamsesnė ir 
atrodo lyg būtų kalnas.

Įmontavo medalio abi puses, 
kiekviena aovesdamas dar balta 
medžiagą. Įmontuota tvirtai ir 
švariai.

Tarp tų medalio pusių įstaty
tas kadaise Vilniuje ant kalno

LB KULTŪROS TARYBOS 
AŠTUNTOJI PREMIJŲ 
ŠVENTĖ

- JAV LB Kultūros Tarybos Aš
tuntoji premijų šventė bus 
gegužės 15 Los Angeles, Calif., 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Šventės koordinavimu rūpinasi 
Los Angeles apylinkė, vadovau
jama Edmundo Kulikausko, tal
kina Santa Monica apylinkė ir 
LB Vakarų apygara.

Bus įteiktos šios premijos: LB 
literatu ros, dailės, muzikos, tea
tro, žurnalistikos. Keturių pre
mijų mecenatas — Lietuvių 
Fondas. Meninę dalį praves ak
torė Rasa Kazlas iš New Yorko. 
Svent ę paįvairins Los Angeles 
vyrų kvartetas.

Užsisakykite dabar -įgausite papildomų nuolaidų 
Smulkesnes žinias teikiame * 
tel. (416) 769 - 2500

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

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

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

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ UETUV1ŠKO BIURO PASLAUGOM 
MŪSŲ registraci)os numeriai: retai! nr. 2559030 whote«ale 2475066

JAV LB KULTŪROS TARYBOS VI II-JI
PREMIJŲ ŠVENTĖ

Gegužės 15 d., sekmadienj, 
12 vai. popiet
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles, Callf.

Susipažinimas su laureatais. Premijų Įteikimas.

Meninę programą atliks aktorė* AS A KAZLAS/r 
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS

Maloniai kviečiame visus susitikti su mūšy kūrėjais ir pasidžiaugti jy jnasyj mūšy ' 
kultūrą

Šventę rengia: LA V LB KULTŪROS TARYBA

stovėjusių Trijų kryžių siluetas.
Tuos kryžius buvo sukūręs 

žymus lietuvių architektas- 
skulptorius Antanas Vivulskis, 
miręs 1919 Vilniuje.

Patys kryžiai buvo pastatyti 
Pirmojo karo, vokiečių okupaci
jos 1916 metais. Buvo padaryti 
iš cemento. Tai buvo tikrai me
niškas ir puošnus talentingo ar
chitekto kūrinys. Tarp kitko, šio 
architekto yra sukurta ir Šiluvos 
kapinių koplyčią. Nemaža jo dar
bų yra Prancūzijoje, kur jis baigė 
mokslus.

Kryžių piešinys paimtas šoni
nis, kad matytųsi ir kiti kryžiai, 
kad būtų įvairus jų apšvietimas
E. Trečiokas tą apšvietimo 
laipsnį parodė skirtingomis 
medžiagomis.

Kryžiai lyg gindamiesi kylą į 
viršų ir išreiškia viltį, kad vėl bus 
jie atstatyti ant Vilniaus au
kščiausio kalno. Juos bolševikai 
1951 metų vasaros naktį su
sprogdino.

Žemai bronzinėje lentelėje 
yra įrašyta: 600 years of CHRI- 
STIANITY in LITHUANIA JU- 
BILEE - 1387 - 1987 Courtesy 
of LITHUANIAN-AMERI- 
CANS of P. B. County.

Visas tas paveikslas yra įdėtas 
į platų natūralaus medžio rėmą, 
apsaugoto stiklu.

Ši skoningai sukurta lentą pri
mins visiems šios gausios ir di
delės parapijos lankytojams lie
tuvius, Lietuvą ir drauge pri
mins jos rūpesčius.

Šis parapijos pastatas yra visai 
naujas ir gana didelis, su daugy
be kambarių darbui, susirinki
mams. Ten yra prisiglaudę ir lie-

VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ . 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į 
L1ETUVĄ1988 rnetais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kal dienų patogiausiomis lėktuvų Unijomis 
Išvykimo datos iš Toronto h* kitų Š. Amerikos miestų

teauet

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

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

Atsiųsta 
paminėti

“TĖVYNĖN”, Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės žinia
raštis, 1987 m. 11 - 12 nr. išėjo 
iš spaudos. Šiame numeryje yra 
informacijos iš Venecuelos lietu
vių gyvenimo, taip pat straipsnių, 
apie Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties minėjimus įvai
riose vietovėse.

ŪKIMO ANTSPAUDAS. A. 
P. Bagdonas. Knygą išleido Kra
žiškių sambūris. Viršelį piešė 
Tomas Leipus. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 4545 West 63rd Str., 
Chicago, IL 60629. Tiražas 400 
egz. Kaina 5 dol.

Tai penktoji eilėraščių knyga, 
kurioje trys skyriai: Tarp dan
gaus ir žemės — 21 eilėraštis, 
Ieškau savęs — 54 eilėraščiai ir 
Ką šerdis prabėla — 22 žemaičių 
tarme parašyti eilėraščiai.

Poeziją mėgstantiems ir 
žemaičių tarmės mylėtojams ge
ras pasiskaitymas.

tuviai. Ten vyksta jų choro repe
ticijos, dailės parodos, N. Metų 
sutikimai. Klebonas yra labai pa
lankus lietuviams ir globoja visus 
lietuviškus renginius toje Šv. 
Pauliaus no Kryžiaus parapijoje. 
Ten atskiroje koplyčiojes prie 
bažnyčios vyksta ir lietuviškos 
pamaldos, (p.j.)

Liepos 6-20 ,
Liepos 20 - rugpjūčio 2
Rugpjūčio 11-27
Rugsėjo 2-16
Spalio7-21

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip Ir visi tie, kurie per beveik 

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

1988 metų 18 dienų kelionės į Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio I d. 4. Rugsėjo 8 d.

1988 metų 10 dienų kelionės ( Lietuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 8 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. 8. Rugpjūčio 29 d. 6. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistodama 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 1412-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAŪ, 9727 8. 
Wsstem Avė., CMeago, M. 80643.

zdajuostė su angliškais paaiškini
mais vaizdavo pagrindinius mo
mentus iš jubiliejinių iškilmių 
Romoje ir krikščionybės paliktus 
pėdsakus Lietuvoje bei Ameri
koje. Išdalinti lankstinukai Chri- 
stianity in Lithuania supažindi
no su parodos turiniu.

Taip paminėjo ši negausi lie
tuvių kolonija šią svarbią su
kaktį, ta proga ieškodama naujų 
draugų Lietuvai ir lietuviams. 
Suprantame, kad rengėjai džiau
giasi ir didžiuojasi minėjimo pa
sisekimu, ypatingai nugirdę iš 
atsilankiusių svečių pareiški
mus, kad, esą, tokio gražaus ir 
prasmingo minėjimo turėtų pa
vydėti ir didieji lietuvių telki
niai.

vš



WORCESTER, 
MASS.,

Parama “Kariui
LŠST Trakų rinktinė ba

landžio 16, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Maironio Parko apatinėje salėje 
ruošią renginį “Kario” žurnalui 
paremti. Programoje sesių šaui- 
lių paruošta lietuviška vaka
rienė, meninė dalis ir šokiai.

*
Madų paroda

ALRK Motesrų Sąjungos 5-ta 
kuopa balandžio 24, sekma
dienį , 3 vai. popiet Maironio 
Parko apatinėje salėje rengia 
madų parodą. Modeliuotojos, o 
jų yra nemažas skaičius, jau pa
siruošusios pademonstruoti nau
jausias pavasarines madas.

Šokių vakaras

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa gegužės 21, šeštadienį, 7 
vai. vak. Maironio Parko didžio
joje salėje rengia pavasarinį šo
kių vakarą ir vaišes. Šokiams 
gros pirmą kartą Worcesteryje 
lietuvių jaunuolių — brolių Ke-

zių orkestras, kuris paįvairins . 
muziką lietuviškomis dainomis

Išvyka į šokių šventę
LŠST Trakų rinktinė’’ organi

zuoja autobusą į Tautinių šokių 
šventę Hamiltone, Kanadoje. 
Šventė įvyks liepos 3, sekma
dienį.

Autobusas nuo Sv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios aikštės 
išvažiuos liepos 1, penktadienį, 
7 vai. ryto. Autobusas par
važiuos į tą pačią vietą liepos 4, 
pirmadienį, vakare.

Kelionė asmeniui, viešbutis 
Holiday Inn, gyvenant dviem 
asmenim kambaryje, ir bilietas į ' 
šokių šventę — 170dol.

Šauliai registruojasi ir kartu 
įmoka 50 dol. užstatųild gegužės 
1. Po to iki birželio 1 registruo
jasi ne šauliai.

Dėl šios kelionės visais infor
macijų reikalais kreiptis į Trakų 
šaulių rinktinės pirm. g. š. Algir
dą Zenkų ar Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos sekretorę Janiną 
Miliauskienę, kuri vykdo regi
straciją ir priima mokestį.

J. M.

VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS

Monografija apie dail. Adal
bertą Stanciką Lithuanian Artist 
and Diplomat. Apie jo gyvenimą 
rašo Feliksas Andriūnas, artimai 
dailininką pažinęs, cituojami lie
tuvių diplomatų atsiliepimai, jo 
kūrybą aptaria Paulius Jurkus, 
įdėta 23 spalvotos reprodukcijos 
ir daug nespalvotų reprodukci
jų, įvairių paveikslų ir piešinių. 
Albumas . turi 156 puslapius į- 
rištas į kietus viršelius, išleistas 
gražiai ir skoningai. Kaina — 30 
dol.

Rainer Maria Rilke^— Sakmė 
j apie Korneto KjTst'ęfęro .Rįlkės 

meilę ir mirtį.Vertė Henri
kas Nagys iliustravo Telesforas 
Valius. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, auto

BniiK-BV-mmi 

Pastoge pairi both uiuųs 
tat, tonuerientprivate, 
Thnri iuhnt BnnKinC-BV^niLts^ ✓
Gretai, prieinamai, privačiai, sausiai, namoka-; ’ y

mai. Tai taupymas pačiu So. Boston Savlngs
Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti j btn-' <=. 

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie M 
kuriuo laiku. JOsų siuntą gavąs, bankai tuo) p 

, z traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir įdukrini- 
««**.tod)ftaą pinigai 

7 '/ procesus, — y

f B Ir leidiiamus Įstatymų. \ n 
lengvo taupymo bb> • 

do per paktą skambinkit Mr. *

Donahue 2U-2S00 

arba rašykit paduotais adresais.

MASPETH, N.Y.

Šv. Kazimiero šventė
Viešpaties Atsimainymo lietu

vių parapijoje šv. Kazimiero 
šventė iškilmingai buvo pa
minėta kovo 6, sekmadienį. Su
ma lietuviškai buvo 11 vai. Mi
šias koncelebravo prel. Pranas 
Bulovas su svečiu kun. Eugenijų 
Savickiu, Aušros Vartų parapijos 
Manhattane vikaru. Mišios buvo 
Lietuvos vyčių intencija — už 
gyvus, mirusius narius ir už Lie
tuvą.

Pamokslą pasakė kun. Stasys 
Railą, LV 110 kuopos dvasios va
das, paminėdamas šv. Kazimie
ro globos prasmę ir jo pagalbą 
Lietuvai.

Po mišių sugiedoti Lietuvos, 
Amerikos ir Lietuvos vyčių him
nai. Pamaldų metų giedojo para
pijos choras. Naujas vargoninin
kas R. Dulkė stengiasi padidinti 
lietuvių chorą ir kviečia naujus 
giedotojus bei giedotojas.

Papuoštoje salėje įvyko šv. 
Kazimiero minėjimas. Invokaci- 
ją sukalbėjo prel. Pr. Bulovas, 
programai sklandžiai vadovavo 
Elena Matulionytė, pradžioje

rius yra žymus vokiečių poetas, 
į lietuvių kalbą išvertė irgi 
žymus poetas Henrikas Nagys. 
Iliustravo irgi žymus lietuvių 
grafikas Telesforas Valius. Dalis 
iliustracijų yra medžio raižiniai. 
Kaina — 12 dol.

Dail. Povilo Puzino monogra
fija su Fr. Whitaker įvadu. Re
produkcijos spalvotos, išleistala- 
bai gražiai. Kaina 20 dol.

Jurgio Juodžio — TAUTOS 
KELIU, paveikslai sukurti jo sti
liumi, beveik visi spalvoti, te
mos ištisai lietuviškos. Kaina 7 
dol.

Monografija apie dail. Juozą 
Bagdoną, parašė ir suredagavo 
Paulius Jurkus, daug nespalvotų 
reprodukcijų. Kaina— 5 dol.

lietuviškai gražiai paskaičiusi pa
rinktą šentojo gyvenimo bruožą. 
Svečias kun. E. Savickis kalbėjo, 
kaip šv. Kazimieras globojo var
gšus ir palygino su dabarties po
piežiaus rūpesčius globoti nelai
minguosius, kuriuos skriaudžia 
komunistinis pasaulis ir dalinai 
kapitalistinis.

Jaunas kunigas pirmą kartą 
buvo pas Maspetho vyčius ir pa
sidžiaugė jų veikla. Visi dalyviai 
buvo pavaišinti šiltais valgiais. 
Komunijos pusryčių rengimo va
dovu buvo Juozas Dugan, jam 
talkino eilė vyčių.

KR

Pašto išlaidom pridedama 2 
dol.

Visos knygos gaunamos Darb- 
nininko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Pastaba. Dail. Adomo Galdiko 
monografijos Darbininko admi
nistracija jau nebeturi. Gal mo
nografiją turi seselės Putname. 
Ten prašom ir kreiptis.

VISIEM SKAITYTOJAM
Darbininko administracija 

prašo sumokėti prenumeratą už 
1988 metus, nes jau pradedama 
skaitytojus raginti tai atlikti. Yra 
skaitytoju, kurie nesusimokėjo 
už 1987 metus.

Raginimų rašymas pareikalau
ja nemažų išlaidų ir daug laiko, 
todėl ir prašome visus susimo
kėti laiku, kad nereikėtų rašyti 
paraginimų. Pašto valdyba rei
kalauja, kad niekam nemokamai 
nebūtų laikraštis siunčiamas. 
Liepia sulaikyti tiems, kurie 
nėra susimokėję.

Pridedame iškarpą, kur galite 
atžymėti pavardę, adresą, pre
numeratos sumą bei auką spau
dai paremti.

Dėkojame iš anksto visiems, 
kurie atkreipė dėmesį į šį mūsų 
raginimą.

Darbininko administracija

Lietuvos vyčių Maspetho parapijos 110 kuopa paminėjo šv. 
Kazimiero šventę kovo 6. Prie garbės stalo: kun. Stasys Raila, 
Elena Matulionytė, prel. Pranas Bulovą, Jonas Adomėnas, 
Vidurinio Atlanto apskrities ir 110 kuopos pirmininkas. Kalba 
kun. Eugenijus Savickis. Aušros Vartų parapijos vikaras ir 
Lietuvos Vyčių Manhattano 12 kuopos garbės narys. Nuotr. 
J. Waluk

Šv. Kazimiero minėjime Maspetho bažnyčioje nešamos au
kos. Iš k. 110 kuopos vicepirmininkas R. Gilbert, S. Zujus, 
M. Stangurienė, O. Meškauskienė. Nuotr. J. Waluk

WATERBURY, CONN.
Kasos susirinkimas

Federalinės lietuvių kredito 
unijos KASOS Waterburio sky
riaus narių susirinkimas bus ba
landžio 17, sekmadienį, šv. Juo
zapo parapijos salėje, 29 John 
St., Wąterbury-, Conn., Pradžia 
12 vai. ' ’

Kviečiami dalyvauti visi Kasos 

kad mūsų įstaigai reikalingi 
lietuviškai ir angliškai 

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

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

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

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

GASTROENTEROLOGIJA - ENDOSKOPIJA 
PILVO - ŽARNYNO PATIKRINIMAS

AUKŠTAI KVALIFIKUOTI GYDYTOJAI 
DIPLOMUOTI SPECIALISTAI

ŽARNŲ KRAUJAVIMAS 
PILVO - ŽARNŲ PATIKRINIMAS 

ŽARNŲ POLIPAI IR VĖŽYS 
PILVO SKAUSMAI IR ŽAIZDOS 

KOLITAS, DIVERTIKULITAS (ŽARNŲ KIŠENĖLĖS) 
RIJIMO IR VIRŠKINIMO NUSISKUNDIMAI 

LAISVI IR UŽKIETĖJĘ VIDURIAI , 
TULŽIES IR KEPENŲ LIGOS

PRIIMA
MEDICARE IR KITUS DRAUDIMUS

APMOKA
KEUONES IŠLAIDAS, 

PRIMINUS , KAD SUŽINOTA IŠ 
SKELBIMO DARBININKE

107-21 OUEENS BLVD.
SUITE 4

FOREST HILLS, NY 11375 
(718) 520 - 0857

1335 LINDEN BLVD. 
BROOKLYN, NY 11212 

(718)240-6218

nariai ir besidomintieji ekono
miniais klausimais. Apie sky
riaus veiklą pranešimą padarys 
tos skyriaus vedėjas A. Paliulis. 
Taip pat dalyvaus ir atstovai iš 
Kasos centro ir papasakos apie 
plačią Kasos veiklą, atsakys ir 
klausimsu. Po susirinkimo ka
vutė su užkandžiais.

IŠ VISUR
Jungtinių Valstybių Sveikatos 

ir- Socialinų Reikalų ministeris 
Dr. O. R. Bowen paskyrė Euge
nijų J. Žiūrį, Jr. vienu iš penkio
likos patarėjų sveikatos aprūpi
nimo reikalams. Tie patarėjai 
renkasi keletą kartų per metus, 
keliauja po įvairias krašto sritis, 
tiria ir rekomenduoja Ministeri
jai kokių reikėtų imtis priemo
nių, kad tinkamai aptarnauti 
žmones vietovėse, kuriose nėra 
pakankamai gydytojų bei kitų 
sveikatos srities specialistų. Ma
lonu, kad lietuvis paskirtas atsa
kingoms pareigoms./Eugenijus 
Žiūrys yra vieno skyriaus virši
ninkas Travelers Insurance Co., 
Hartford,Conn. ir su žmona Re
gina bei dukrele Lina gyvena 
VVethersfield, Connecticut.

— Chicago, UI., Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos klebonui 
kun. Antanui Zakarauskui išėjus 
į pensiją, klebonu paskirtas iš 
Brighton Parko kun. Jonas Ku- 
zinskas. Jo vieton Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonu pa
skirtas kun. Antanas Puchens- 
kis.

—Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinis banketas įvykfe* 
balandžio 24 Chicagos Lietuvių 
Tautiniuose namuose.

— VVorcester, Mass., LB apy
linkės valdyba per savo sekreto
rių Petrą Mikšį Darbininkui sti
printi atsiuntė 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

— 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.

— Iš LB Connecticuto apy
gardos į JAV LB XII-tą Tarybą 
kandidatuoja: Antanas Balsys, 
Linas Balsys, Zita Dapkienė, 
Zina Dresliutė, inž. Alfonsas 
Dzikas, dr. Česlovas Masaitis ir 
inž. Jaunutis Nasvytis.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė šią vasa
rą įvyks Dainavos jaunimo sto
vyklavietėje rugpjūčio 14 --21. 
Registruotis ir užsisakyti kamba
rius prašoma kuo greičiau pas 
Joną Vasarį, 979 Proehl Drive, 
Barberton, Ohio 44203. Telef. 
(216) 644-7411. Registracijos 
mokestis $15.00 šeimai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: N. Lapė, New York, N.Y. 
Užsakė kitiems: S. Miglinienė, 
Cleveland, Ohio — J. Miglinui, 
Cleveland, Ohio; M. Garo- 
lienė.Miami, Fla. —kun. V. F. 
Andriuškai, Miami, Fla. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant— visiems 20 
dol. metams.



BALTIC 
TOURS

J Palangę ir J Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS j LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 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 nakty s, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, ^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 KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12 - 26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 nakty s, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto keliu. 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

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

10 dol.
J. Audėno, Lietuvos Val

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

pažadėtą žemę. Satyrinės elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Z. Raulinaičio, Kelias į sostą.
10 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 
4 dol.

A. Maceinos, Orą et lebora.
10 dol.

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

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydį 10 dol.

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

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

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

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

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
- Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M
Nr. 8804/BAL

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

Kelionė 103 — lapkričio 3 - 16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-18 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio'14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399 >
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų —JJetuva
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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant — gavimui mortgičių.

Nori įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso teL 718 847 - 2686.

LITHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 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 1 
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 ra

Wm- AnastasL B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER

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 jiurašomos 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.

INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio h* 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 rfbL Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė---------- --------- --------------------------------------------

Numeris, gatvė______ __ ______________ ....__ ■._____ _____

*«‘ėstas, 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.įstąigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

*i

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

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 sutaupęs Ir certlfikatus, 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 * i

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

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



Dalis KASOS narių kovo 20 metiniame susiridldme Kultūros Židinyje. Nuotr. Z. Jurio

AŠTUNTAS KASOS NARIŲ

SUSIRINKIMAS
(atkelta iš 3 psl.)

dolerių, ir tas draudimas paden
gia ne tik individualias, bet ir 
jungtines (joint account) taupy
mo sųskaitas.

Kaip federaliniai apdrausta 
kredito unija, Kasa turi teisę var
toti NVCUA apdraudos 
pažymėjimų ir garantuoti narių 
indėlių apsaugų.

Kiek išleista lietuviškai 
veiklai

Kita dalis informacinio pra
nešimo lietė Kasos naudų ir para
mų lietuviškai veiklai. 1987 me
tais buvo išleista 32,850 dolerių 
lietuvių spaudai, radijo progra
mom, organizacijų renginiam, 
mokyklom, lietuvių židiniam ir 
šalpos bei visuomeninės veiklos 

• fondam.
Stambesnės aukos buvo skir

tos Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejaus šventei Romoje — 2000 

. dol., Jaunimo Kongreso daly
viams Australijoj — 2000 dol., 
Vasario 16-tos gimnazijai — 
1000 dol., kitom mokyklom ir 

J jaunimo cffganlzacijiy ^veiktai — 
2200 dol., lietuvybės centrų iš
laikymui — 1,800 dol. ir 
mažesnės sumos įvairiem lietu
viškos veiklos reikalam.
_Per aštuonerius gyvavimo me

tus lietuviškai veiklai paremti 
Kasa yra išleidusi 125,900 dole
rių.

Išlaikyti Kasų tvirta
Vyriausias reikalų vedėjas 

Gintas Žemaitaitis trumpai 
apžvelgė Kasos veiklų bei augi
mų kituose Kasos skyriuose, ap
gailestaudamas, kad iš tolime
sniųjų vietovių direktoriai ne
galėjo atvykti. Trumpų praneši- 

' mų padarė Waterburio skyriaus 
vedėjas Antanas Paliulis, o laiš
ku pasveikino Detroito skyriaus 
vedėja Gailė Dėdinienė.

Trumpų apžvalgų atliko ir da- 
bartiųis Kasos prezidentas, Co- 
lumbia universiteto profesorius, 

' daktaras Rimas Vaičaitis. Jis pa
minėjo metų eigoje įvykusius va
dovybės pasikeitimus ir pabrėžė 
visų pasiryžimų išlaikyti Kasų ne 
tik kaip pelningų, bet ir aukštos 
moralinės kokybės lietuviškų fi
nansinę institucijų.

Jis taip pat pabrėžė nepapra
stai tvirtų kredito unijų apdraudą 
ir kvietė visus lietuvius su drųsa 

Irena ir Jonas Vilgaliai

Brangiai Motinai

GENOVAITEI MIKALAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, sūnui Jonui Ir jo šeimai bei visiems 

Teitiems artimiesiems reiškiame gili? užuojautų.

A.A.
ANELEI GUDELIENEI

staiga mirus, |os sūnums dr John Ir Vitai, o taip pat 
seseriai Sofijai Ir jos vyrui Tony Slye reiškiame 
nuoširdžiausi? užuojautų.

Gražina Birutė
Leonardas Šimkai

ir pasitikėjimu jungtis į Kasų ir 
j kitas lietuviškas kredito unijas.

Kas mėnesį — vienas 
milijonas

Dr. Rimas Vaičaitis pa
sidžiaugė Kasos vadovybės bei 
tarnautojų ištverme ir darbštu
mu, visiem išreikšdamas viešų 
padėkų, o ypač direktoriams, ku
rie be atlyginimo aukoja savo lai
kų ir darbų Kasos narių gerovei. 
Jis stebėjosi nuolatiniu Kasos au
gimu, nes beveik kas mėnesį ka
pitalas pakyla vienu milijonu do
lerių. S. m. kovo mėn. vidury 
aktyvo kapitalas jau buvo pa
siekęs 70 milijonų!

Auga Chicagos skyrius
Ypatingai sparčiai auga Chica

gos skyrius, kuriame jau veikia 
3 atskiros įstaigos. Visam Chica
gos rajonui vadovauja ekonomi
stas Vytenis Rasutis.

Labai gražiai veikia ir Floridos 
skyrius, įsikūręs St. Petersburgo 
pajūry, vadovaujamas patyrusio 
bankininko Aro Mieželio.

Taip pat gerai tvarkosi ir auga 
Detroito skyrius,© Waterburis 
irgi žada nenusileisti, veiklų 
prapTėsdamas [Hartfordo ir New 
Brittain vietoves.

Įsigfijo naujų pastatų
New Yorke Kasa įsigijo didelį 

pastatų 86-21 114 Street, Rich- 
mond Hill, kuriame dabar vyk
sta remontas ir vėliau pavasarį 
pastatas bus pilnai įrengtas ban
kiniam patarnavimui. Dalis pa
talpų bus išnuomuota ir tikimasi, 
kad šis pastatas taps nauju lietu
viško gyvenimo centru Rich- 
mond Hill bei viso Queens rajo
no gyventojams.

Tarybos rinkimai
Tolimesnėj susirinkimo pro

gramoj buvo įvykdyti direktorių 
tarybos rinkimai, buvo balsuoja
ma už keturis nominacijų komi
teto ir iš anksto parinktus kandi
datus.

Dauguma balsų buvo atsiųsti 
iš anksto, o kiti buvo surinkti ir 
suskaičiuoti susirinkimo metu.

Balsavime dalyvavo apie 700 
Kasos narių. Vaclovas Kleiza, Al
girdas Šilbajoris ir Gintas Žemai
taitis buvo išrinkti 3 metų kaden
cijai, o naujas direktorius — Ro
mas Petrauskas vieneriem me
tam.

Susirinkimas taip pat patvirti-

d. po 10:15 vai. mišių iki 12:30 
v. popiet Sv. Petro lietuvių para
pijos salėje po bažnyčia, o nuo 1 
vai. popiet iki 7 v.v. — So. Bo
stono lietuvių piliečių draugijos 
užkandinėje.

Balsuojantieji paštu vokus turi 
išsiųsti ne vėliau kaip balandžio 
17 šiuo adresu: Rėdą Veitaitė, 
79 Shaw St. Braintree MA, 
02184.

Bostono apygardos kandida
tais yra: Gintaras Čepas iš Quin- 
cy, Eduardas Meilus, jr., iš 
Worcesterio, Česlovas
Mickūnas iš Cape Code, Alfon
sas Petrutis iš Cape Codo ir Ma
rius Žiaugra iš Sharon.

Rašyt. St. Santvaro 
sveikata

Rašytojas Stasys Santvaras po 
dviejų sunkių vidurių operacijų 
ir ilgesnės priežiūros ligoninėje 
kovo 25 grįžo į namus. Dabar jis 
sveiksta žmonos Alės globoje.

Aukos Lietuvių fondui
Lietuvos Varpo koncerto 

metu Lietuvių fondui buvo 
suaukota 3,475 dol. Juos suauko- 

kui. kuris V metus "nuošircTžiai jo 11 asmenų.^Iš jų trys yra nauji 

darbavosi ir tvarkė taip svarbius 
paskolų reikalus.

Prof. dr. Rimas Vaičaitis, 
KASOS prezidentas, aiškina 
kredito unijų principus me
tiniame narių suvažiavime. 
Nuotr. Z. Jurio 

no ateinančių metų kredito ko
mitetų, kuriam vadovauti buvo 
pakviesta Vida Jankauskienė. 
Komiteto nariai — Violeta Nie
mi, Daiva Silbajorienė ir Diana 
Migonytė-Terracciano.

Prieš pereinant komitetui į 
naujas rankas, buvo padėkota il
gamečiu! vadovui Martinui Bra-

Kas atsitiktų, kai Kasa 
užsidarytų

Vykstant balsų skaičiavimui, 
nariai turėjo progų iškelti, jiem 
rūpimus klausimus. Buvo 
domėtasi, kas atsitiktų su iždo 
rezervais, jeigu eventualiai kada 
nors Kasa užsidarytų.
. Paaiškinimas nurodė, kad jei
gu narių ir indėlių skaičius 
mažėtų, tada ir rezervai būtų su
mažinami, o perteklius būtų iš
mokamas nariams aukštesnių di
videndų formoje. Kol Kasa gy
vuoja, rezervo išdalyti negalima, 
nes valdžios nuostatai reikalauja 
tam tikrų procentų kapitalo laiky
ti atsargoje eventualiam neap
mokėtų paskolų padengimui. 
Užsidarymo atveju, rezervų fon
das būtų išdalytas tuo metu 
esantiems nariams.

Revizijos firmos raportas
Kitas klausimas lietė revizijos 

firmos raportų, kuris būsiųs pra
neštas nariams. Iš tikrųjų smulk
meniško visų knygų patikrinimo 
daviniai niekad nėra nariams 
siuntinėjami ar viešai skelbiami. 
Raportas bus pateiktas direkto
rių tarybai, ir nariai, atvykę į 
įstaigų, turės teisę jį pasiskaityti.

Gi viešas revizorių pareiški
mas bus paskelbtas nariams 
spaudoje arba ateinančių metų 
metinės apyskaitos knygelėje. 
Be to, revizijos firma nariams iš
siuntinės jų taupyumo ir paskolų 
balansų davinius.

Svečias iš Bostono
Pasibaigus rinkimams ir klau

simams, prie mikrofono buvo 
pakviestas svečias — Bostono 
lietuvių kradito unijos “Taupos’ 
prezidentas Romualdas Veitas. 
Jo nuoširdus žodis ir entuzia
zmas maloniai nuteikė susirin
kusius narius ir paįvairino pro
gramų. R. Veitas sėkmingai va
dovauja “Taupai”, kuri veikia 
Bostono, Brocktono ir Worce- 
sterio apylinkėse ir šiuo metu 
jau artinasi prie penkių milijonų 
dolerių kapitalo.

Ekonominės veiklos svarba
R. Veitas stipriai pabrėžė lie-

LB Tarybos rinkimų 
tvarka

LB Bostono apylinkės rinki
mus į XII-tųjų tarybų praves 
speciali rinkimų komisijų, j kurių 
pakviesta: Antanas Girnius, 
Rėdą Veitaitė ir Henrikas Če
pas.

Balsavimas vyks balandžio 17

Lietuvių fondo nariai, visi kiti 
padidino savo ankstyvensnius 
įnašus.

Religinis koncertas
Nonvoode Šv. Jurgio lietuvių, 

parapija, vadovaujama klebono' 
kun. Vinco Valkavičiaus, kovo 20 
surengė religinį koncertų, kuris 
vyko parapijos bažnyčioje. Pro
gramų atliko garsus Bostono ar
kivyskupijos berniukų choras ir 
styginis kvartetas, kuriame 
smuiku groja ir pats klebonas 
kun. Vincas Valkavičius, Stygi
nis kvartetas atliko ir J. Naujalio 
Gavėnios giesmę.

Sužeisti Plikšniai
Kovo 11 automobilio ne

laimėje sužeidė Povilų ir Jadvygų 
Plikšnius iš So. Bostono bei jų 
svečių Kazį Židonį iš Clevelan- 
do, J. Plikšnienės brolį, atvykusį 
aplankyti sesers. Į juos trenkė 
kitas automobilis ir sunkokai 
sužeidė visus. Plikšniai sveiksta 
namuose, o svečias grįžo į Cleve- 
landų.

tuviškų taupymo institucijų rei
kalingumų, santaupų saugumų, 
savitarpio kooperacijų, pasi
tikėjimo svarbų ir ekonominę 
naudų nariams bei jų visuome
nei. Jo žodžiais, turime amžinai 
dėkoti pirmykštėm kartom, ku
rios aukų lėšomis sukūrė tauti
nes institucijas išeivijoje, bet 
šiandien turime ieškoti ir naujų 
būdų išlaikyti atskylantį jaunimų 
ir išsisklaidžiusius po visų pasaulį 
pirmos ir antros emigracijos tau
tiečius.

Tokiomis finansinėmis institu
cijomis, kaip Kasa, galime 
didžiuotis ir mes, ir mūsų ateina
nčios kartos. Lietuviai nežuvo ir 
niekada nežus ir jiem bus reika
lingos ne tik kultūrinės, bet ir 
finansinės organizacijos, kurios 
kels tautiečių gerbūvį, rems jų 
veiklų ir jungs į tautiniai susipra
tusių visuomenę.

Pakviesti vaišėm

Svečio žodžiai buvo palydėti 
karštu plojimu ir ne vienam gal 
pasidarė labiau aišku, kad lietu
viai savo tautiškumų gali išlaikyti 
ne tik kultūriniais gabumais, bet 
ir finansinių užnugariu. Šiomis 
mintimis užbaigus susirinkimų, 
dalyviai buvo pakviesti pasilikti 
vaišėms ir draugiškoms diskusi-

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIŲ DRAUGIJA 
VISUS MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI J

KLARNETISTO 
D R. RAMŪNO 

KIRELIO 
ir
PIANISTO DR. SAULIAUS CIBO

KONCERTĄ

Dr. Ramūnas Kirelis

kuris įvyks 
š.m. balandžio 17 D., sekmadienį,

3 v. popiet
FIRST & SECOND CHURCH SALĖJE

66 Marlborough Street
Boston

PROGRAMOJE:
ROSSINI, WEINER, MARTINU, ŠVEDO,
GRUODŽIO, ČIURLIONIO, BRAHMSO KŪRINIAI

Bilietai parduodami salėje valandų prieš koncertų 
Bilietų kainos: 10 dol.
Studentams ir pensininkams: 8 dol.

BALTŲ KONCERTAS
Naujosios Anglijos pabaltiečių 

draugija kviečia visus dalyvauti 
klarnetisto dr. Ramūno Kireilio 
ir pianisto dr. Sauliaus Cibo kon
certe, kuris įvyks sekmadienį, 
balandžio 17 d., 3 vai. popiet 

joms, kurios tęsėsi dar porų va
landų.

Posėdžiavo direktorių taryba
Direktorių taryba tuo metu 

susibūrė trumpam posėdžiui, 
kuriame buvo pasiskirstyta pa
reigomis. Egzekutyvinį komite
tų dabar sudaro prezidentas dr. 
Rimas Vaičaitis, viceprezidentas 
Vytautas Alksninis, iždininkas 
bei vyr. reikalų vedėjas Gintas 
Žemaitaitis ir tarybos sekreto
rius Romas Kezys. Kiti tarybos 
nariai: New Yorke — Romas Pe
trauskas ir Algirdas Šilbajoris, 
Chicagoje — konsulas Vaclovas 
Kleiza ir dr. Tomas Remeikis, o 
Detroite Stasys Klimas.

Taryba taip pat paskyrė revizi
jos, arba kontrolės komitetų, kil
niam vadovauti pasiliko Zeno
nas Jurys, o nariai — Indrė Bi- 
skytė ir Birutė Ralytė-Malinau- 
skienė.

VVaterburyje Kasos narių susi
rinkimas bus balandžio 17, Chi
cagoje balandžio 24. Detroite 
gegužės 22, o St. Petersburge 
spalio mėnesį. Visų skyrių nariai 
prašomi dalyvauti.

' Alg. Š.

First and Second Church salėje, 
66 Marlborough Street,Bosto
ne, Mas.s.

Ramūnas Kireilis yra žinomas 
solistas, mokytojas, autorius ir 
vadovas klarnetistų visuo
menėje. Jis yra Colorado 
Springs simfoninio orkestro pa
grindinis klarnetistas.

Kireilis gavo bakalauro ir ma
gistro laipsnius North Texas Sta
te universitete, o muzikos meno 
doktoratų įsigijo University of 
Michigan. Profesoriaudamas 
Denverio universiteto Lamont 
muzikos mokykloje, Kireilis 17 
metų buvo direktorius tarptauti
niame klarnetistų kongrese ir 
tarptautiniame klarnetistų kon
kurse. Jis įsteigė tarptautinę 
klarnetistų draugijų ir buvo šios 
draugijos pirmas prezidentas.

Kireilis yra grojus su Prahos 
filharmonija, Austrijos Bad Rei- 

-chenhall filharmonija ir Brusse- 
lio radijo orkestru. Taip pat yra 
konacertavęs Paryžiuje. Londo
ne ir Prahoje. 1985 m. koncerta
vo Čekoslovakijoje su Prahos 
styginiu kvartetu Prahos pavasa
rio muzikos festivalyje, o Lietu
voje su Vilniaus valstybinių or
kestru.

Šiame koncerte dalyvaus ir 
pianistas dr. Saulius Cibas? Pro
gramoje menininkai atliks Šve
do, Gruodžio, Čiurlionio, Rossi- 
ni, VVeiner, M arti n oū ir Brahm- 
so kūrinius. Baltų draugija 
kviečia visus atsilankyti į šį kon
certų.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 10, sekmadienį, 
Atvelykio popietė. Pradžia 3 v. 
popiet. Rengia LMK Federaci
jos New Yorko klubas.

Kun. Stasys Rkila balandžio 1 
paminėjo savo) kunigystės 55 
metų sukaktį. Sveikiname mie
ląjį kunigą ir linkime Dievo pa
laimos visuose darbuose.

Pianistės Aldonos Kepa- 
laitės koncertas bus balandžio 
16, šeštadienį, Weill Recital 
salėje, prie Camegie salės. Kon
certo pradžia 5:30 v. popiet. Pro
gramoje Mendelssohno, Schu- 
berto, Scriabino, Liszto kūri
niai.

Nuotaikinga Atvelykio po
pietė rengiama balandžio 10, 
sekmadienį, 3 v. popiet Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Po
pietė yra tradicinė, rengiama jau 
daugel metų. Bus puošnus stalas 
su tradiciniais Velykų valgiais, 
margučiais, pyragais, tortais. 
Popietės meninę dalį atliks so
listė Rasa Bobelytė-Brittain. Jai 
akomponuos muzikas Viktoras 
Ralys. Popietę rengia LMK Fe
deracijos New Yorko klubas, ku
riam pirmininkauja dr. Marija 
Žukauskienė.

KASOS 1987 metų finansinės 
apyskaitos knygelės galima gauti 
visų skyrių įstaigose darbo valan
domis. Kurie toliau gyvena, 
kviečiami patelefonuoti ar pa
rašyti pageidavimą, ir apyskaitos 
knygelė bus atsiųsta jų adresu. 
Kartu bus atsiųstos vėliausios in
formacijos apie indėlių ir pasko
lų nuošimčius.

LB VVoodhaveno apylinkės 
narių metinis susirinkimas bus 
balandžio 15, penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje, visi na
riai prašomi susirinkime daly
vauti.

Rimantas ir Dalia 
Bagdžiūnaitė-Sileikiai kovo 27, 
ankstų Verbų sekmadienio rytą, 
susilaukė sūnaus Dariaus-Jon. 
Trijų metų broliukas Justinas ir 
visa plati giminė džiaugiasi ir 
sveikina.

Lietuviška VISA kredito kor
telė darosi labai populiari lietu
vių tarpe visame pasaulyje. Ji yra 
pigesnė, ir jos skolinimo procen
tai yra mažesni, negu kitų bankų 
VISA kortelių. Parašykite arba 
paskambinkite KASAI darbo va
landomis dėl informacijų kaip 
įsigyti gražią, lietuvišką VISA 
kortelę.’ Pažymėtina, kad yra 
duodamos labai geros sąlygos ir 
jaunimui įsigyti šią patogią ir 
praktišką greito pasiskolinimo 
priemonę. Richmond HilI KA
SOS įstaiga veikia šiokiadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 
Ketvirtadieniais ir pirmadieniais 
įstaiga atdara iki 7:30 vai. vakaro, 
o šeštadieniais nuo 9 vai. iki 2 
vai. popiet, telefonas: 718 441 - 
6769.

Adomo Jakšto — prel. Alek
sandro Dambrausko minėjimas 
bus balandžio 24 Kultūros Židi
nio mažojoje salėje. Minėjimas 
rengiamas ryšium su jo mirties 
50 metų sukaktimi. Rengia Liet. 
Kat. Moterų Kultūros draugija. 
Paskaitą skaitys kun. dr. Valde
maras Cukuras iš Putnamo, 
Conn. bus surengta ir parodėlė, 
kurioje bus išstatyta porą jo ori
ginalių laiškų, rašytų inž. Br. Ba
naičiui 1930 metais.

Ukrainiečių dienraštis — 
Svoboda, dažnai pamini Lietu
vą, Vasario 18 rašė apie demon
stracijas Vilniuje ir kituose Lie
tuvos miestuose. Rašė pirmame 
dienraščio puslapyje, tuos įvy
kius paminėjo ir New Yorko len
kų laikraščiai.

Praleiskite savaitę Palangos 
pliaže!' Už nedidelę pridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek
skursijų dalyviai gali praleisti 7 
dienas privačiame kurorte Pa
langoje. Čia Gintaro muziejus, 
Birutės kalnas, 19 a. botanikos 
parkas ir saulės palydos garsiuo
ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
S. Roberts Road, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430 - 7272.

Anne T. Baronąs, Colonia, 
N.J., prenumeratą atnaujino su 
50 dol. auka. Dėkojame.

L. Baltrušaitienė iš Chiėagos, 
siųsdama Darbininko prenume
ratą su Velykų sveikinimais, at
siuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

M. Aleksandravičius iš 
Bloomfield, taip pat prenumera
tą atnaujino su 50 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Baltimorės LB apylinkės val
dyba, įvertindama lietuviškos 
spaudos svarbą, Darbininkui at
siuntė 50 dol. auką, o Bridges 
žurnalui — 25 dol. auką. Čekius 
atsiuntė LB apylinkės iždininkas 
A. Prascus. Abiejų laikraščių ad
ministracija už aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

Apareišldmo parapijos baž
nyčioje Eucharistijos garbini
mo diena bus balandžio 17, sek
madienį. Iškilmingi mišparai, 
pamokslas ir procesija — 5 vai. 
popiet.

Onutė Kijauskas ir Jonas Se
rafinas sumainė aukso žiedus 
Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Elizabeth, N.J. daug saulėtų 
metų!

Gintė Damušytė vyksta į Chi- 
cagą, kur Jaunimo centro kavi
nėje ateitininkai sendraugiai 
rengia vakarone su ja. Vaka
ronėje ji kalbės tema “Žvilgsnis 
į politinius piligrimus be ružavų 
akinių’. Pranešimą pailiustruos 
skaidrėm. Gintė Damušytė yra

Great Necko Lietuvos vyčių 
109 kuopa kovo 22, antradienį, 
buvo suorganizavusi išvyką į 
Atlantic City. Nežiūrint, kad 
buvo darbo diena, į šią pramo
ginę išvyką vyko 45 vyčiai ir jų 
draugai. Jie pripildė visą autobu
są. Oras tą dieną buvo tikrai pui
kus, saulėtas ir švelnus, todėl, 
kurie nenorėjo sau laimės ieškoti 
įvairiuose viešbučiuose prie loši
mo mašinų, galėjo smagiai tą 
dieną praleisti prie Atlanto. Visi 
keleiviai buvo patenkinti šia iš
vyka ir norėtų, kad neužilgo vėl 
būtų suorganizuota panaši ke
lionė. Šiai išvykai vadovavo 
Great Necko vyčių kuopos sek
retorė Mary Rusas Kober-Ko- 
bašinskienė.

N. Anglijos šaulių rinkinė 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 70 metų sukakties proga 
išleidd spalvotus ženklus-lipinu- 
kus, tinkamus klijuoti ant vokų. 
Lipinuke yra stilizuota vytis rau
doname skyde, šaulių ženklas — 
vyties kryžius skyde, mūsų tri
spalvė per visą ženklą, jubilieji
nių metų datos ir užrašas anglų 
kalba: Restoration of Lithuanian 
Independence. Lipinukai plati
nami lapais po 2 dol. už lapą, 
kuriame yra 25 lipinukai. Jos ga
lima gauti pas N. Y. šaulių kuo
pos sekretorių K. Bačauską, 84 
- 55 86 Avė., Woodbaven, N.Y. 
11421. Tel. 718 846- 5543.

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

Rasa “Kaye” Bobelytė su Spinda Bifida New Jersey Poster 
vaikais — Melissa Smith ir Michael Szymczak. Ji dalyvauja 
kaip “celebrity chairwoman” tos organizacijos labui. Ameri
kiečių laikraščiai deda nuotraukas apie šį vajų.

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

The Way, ukrainiečių katali
kų dvisavaitinis laikraštis, taip 
pat dažnai pamini Lietuvą, rašo 
apie kalinius kun. A. Svarinską 
ir kun. S. Tamkevičių.

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

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

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

jėjimo auka 10 DOL.

Lietuvių Informacijos Centro di
rektorė.

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

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko. Gali būti ir su) 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 45(1 
dol. Skambinti 5:30 - 9:30 vai/ 
vak. 827-2272. s

Kauniečių ir jų bičiulių dėme-Į 
siui! Dalyvaujantys G. T. IN-1 
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8808/F rugpljūčio 15 - 31 d j 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie-i 
toj Vilniaus. Neskubėdami ga-' 
lėsite apžiūrėti-Kauno ir apylin^ 
kių įdomybes, pasivaikščiot^ 
Laisvės alėja su draugais ir gi-4 
minėm. Šios ekskursijos dalyviai* 
tai pat praleis 3 dienas Olandijoj 
je. Vietų skaičius ribotas. Kreip-, 
tis: 10401 S. Roberts Road, Palosi 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 43(/< 
• 7227. * J
_____________________________ i.

Rengėjos maloniai kviečia visus atsilankyti 
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- 
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bet 
ką.

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

Skambinti: Algis Urlx*lis 718 
*849 - 8093

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

BROOKLYN, N.Y.

SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTASTO SAVO 43 RENGINĮ -

Hartfordo tautinių šokių grupę

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

Po programos šokiai ir balius. 
Groja BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS 
Maistą gamina: EUGENIJA KEZ1ENĖ

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

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

BILIETŲ PLATINTOJAI:

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

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

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

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO

BALSUC
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>KIME
BALANDŽIO 9-17 d.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
XII TARYBOS - 

RINKIMAI


