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NIJOLĖ SADŪNAITĖ vėl rašo...
Penkti metai genele Dievas slepia mane nuo KGB objektyvo

Estas Carl Linnas, netekęs 
JAV pilietybės ir neįtikinęs JAV 
teismų iš pagrindų peržiūrėti jo 
bylą ir paneigimą jam kiekvie
nam amerikiečiui teikiamos (ei
senos principų, balandžio 20Če- 
koslovakijos lėktuvu buvo išga- 1 
bentas į sovietinę Estiją. Šisįvy- 1 
kis suteikia didelį smūgį Baltijos 1 
tautų organizacijų pastangom, 
kad karo nusikaltimais apkaltin- ' 
tiem asmenim būtų taikomi to
kie patys teisenos nuostatai, kaip 
ir kitiem amerikiečiam, ir Balti
jos valstybių okupacijos nepri
pažinimo principui.

Izraely iškilo nauja slaptosios 
policijos Shin Beth veiklos afera. 
Vienas Izraelio armijos karinin
kas tikina, kad jis 1980 m. karinio 
tribunolo buvo nuteistas Hm. 
kalėti už šnipinėjimą pagal Shin 
Beth suklastotus kaltinimus. Šį 
reikalą datyręs civilinis teisinas 
priėjo išvados, kad Shin Beth 
turėtų būti apkaltinta ir dėl kelių 
kitų klastojimo atvejų ir kad, visa 
tai paskelbus, krašte kiltų didelis 
susijaudinimas. Dėlto preziden
tas suteikė amnestiją keliem 
Shin Beth aukštesniem pa
reigūnam, kurių vienas, Yossi 
Ginnossar, prisipažino sukla
stojęs parodymus. Nubaustasis 
karininkas tikina, kad ir jo byloj 
dalyvavęs tas pats Ginnossar pa
rodymus suklastojęs. Karinis tei
smas ir gen. prokuroras reikalau
ja, kad teismas bylą peržiūrėtų 
ir kad dėlto nebūtų niekam su
teikta amnestija.

JAV ir Sov. S-ga atnaujino jų 
anksčiau padarytą susitarimą 
bendradarbiauti erdvės tyrimo 
darbuose. Tas susitarimas buvo 
nutrauktas 1982 m., protestuo
jant dėl karinės būklės paskelbi
mo Lenkijoj.

Valst. sekretoriui Shultz lan
kantis Sov. S-goj, jo pasikalbėji
mas su žinių komentatorium Va- 
lentin Zorin buvo transliuojamas 
per sovietų televiziją. Pasi
kalbėjimo metu buvo išdėstytas 
JAV nusistatymas nusiginklavi
mo reikalais, skųstasi dėl sovietų 
šnipinėjimo įžūlumo ir kritikuo
tas Sov. S-gos įsikišimas j Afgani
staną.

Argentinos armijos mjr. Er
nesto Barreiro atsisakius atvykti 
į teismą apklausinėjimui dėl jo 
padarytų nusižengimų prieš 
žmogaus teises, jį parėmė ir kiti 
karininkai ir visa miestoįgula su
kilo prieš vy riausybę. Preziden
tui Raul Alfonsin pasikalbėjus su 
sukilėliais, tvarka buvo atstatyta, 
o kaltininkai pažadėti nubausti. 
Dėlto atsistatydino armijos va
das gen. Hector Rios Erenu. ir 
nepasitenkinimas kariuomenėj 
padidėjo.

Šri Lankos Tamil genties te
roristai kely sustabdė kelius au
tobusus su iš vestuvių grįžta
nčiais sinhaliečiais ir 107 jų 
nušovė. Kiek vėliau miesto tur
gavietėj išsprogdinta bomba 
užmušė vėl 105 žmones.

Gynybos sekretorius Casper 
W. VVeinberger pavadino karo* 
laivyno pareigūno John Walker 
ir jo šeimos šnipinėjimo aferą 
didžiausiu KGB laimėjimu, su
teikusiu raktus į milijonus JAV 
paslapčių.

Sov. S-gos ir Kinijos visą sa
vaitę trukę pasitarimai dėl santy 
kių sušvelninimo buvo pertrauk
ti iki spalio mėn., nes negalėjo 
sutarti dėl Kambodijos ir Afgani
stano.

Gargždai (Klaipėdos raj.). i 
1985 birželio 29 pas Petronę Ka- 
pičkienę, 81 metų senutę, gyve
nančią Gargžduose, Komjauni
mo 61, prisistatė valdžios atsto
vai — mokytoja Puldnskaitė ir 
civiliai apsirengęs vyriškis.

Bute kartu sif P. Kapičkiene 
rado 23 vaikus, besiruošiančius 
pirmajai išpažinčiai ir komunijai. 
Išsigandę vaikai norėjo pabėgti, 
pavyko tik vienai mergaitei.

Senutei buvo pareikšta: “Ne
turi teisės mokyti, tegul moko 
tėvai arba patys mokosi. Būsi nu
bausta. toks įstatymas.” “Nieko 
blogo nedarau, pinigų už moky 
mą neimu, žmonės atsilygina 
maistu, pensijos gaunu tik 28 
rub., turiu 55 metų invalidę 
dukrą...” — teisinosi P. Kapič- 
kienė.

“Maistą parduosi ir baudą su
mokėsi” — grasino valdžios at
stovai ir surašė aktą. Nuo tos die
nos vaikai pas P. Kapičkienę 
neateidavo. 20 iš jų senutė pa
ruošė mokydama juos šventoriu
je.
; Kiek vėliau gavo pranešimą: 
“1985 liepos 31 d. 17 vai. įvyks 
administracinėj, komisijos prie 
Klaipėdos rajono Gargždų mie
sto Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto posėdis, 
kuriame Jūs privalote dalyvauti. 
Būsite svarstoma už vaikų moky
mą katekizmo.”

Senutė susirgo ir ją paguldė į 
ligoninę, todėl į administracinės 
komisijos posėdį nenuvyko. 
Grįžus iš ligoninės, P. Kapič- 
kienė gavo pakartotiną kvietimą 
rugpjūčio 28 d. atvykti į admi
nistracinės komisijos posėdį. 
Nenuvyko dėl blogos savijautos 
ir šį kartą. Nuėjus dukrai buvo 
paaiškinta, kad jos motina daro 
didelę žalą valstybei — “moko 
vaiku poterių...”

Pagaliau P. Kapičkiene gavo 
paštu raštą, kuriame nurodyta: 
“Siunčiame Gargždų miesto Ta
rybos vykdomojo komiteto 1985 
m. rugpjūčio 28 d. nutarimą, ku
riuo Jūs už administracinių tei
sių pažeidimą, kodekso Lietuvos 
TSR 214 str. pažeidimą, esate 
įspėjama. Administracinės ko
misijos pirmininkė M. Jure
vičiūtė.

“Administracinės bylos Nr. 23
- 85 nutarimas. Gargždai. 1985 
m. rugpjūčio 28 d.

Administracinė komisija prie 
Klaipėdos raj., Gargždų m., 
liaudies deputatų Tarybos vyk
domojo komiteto: pirmininkė 
M. Jurevičiūtė, sekretorėj. Sur- 
plienė, nariai: Z. Lukas, M. 
Vaišnorienė.

Išnagrinėjus atvirame
posėdyje administracinę bylą 
Nr. 23 - 85, nustatė, kad Petrė 
Kapičkiene, Prano, Gargždai, 
Komjaunimo 61, 1985 m.
birželio 29 d. mokė 23 vaikus ka
tekizmo, tuo būdu pažeidė Lie
tuvos TSR administr. teisės 
pažeidimų kodekso 214 str.

Vadovaudamiesi Administra
cinių baudų skyrimo ir išieškoji
mo nuostatais, komisija nutaria 
skirti P. Kapičkienei administra
cinę baudą įspėjimu."

Persekioja kun. A.
Svarinsko šeimininkę

Viduklė (Raseinių raj.). Ilgą 
laiką saugumas reikalavo, kad 
Stonienė, gyvenanti Viduklėje.

Žala valstybei, kai 
vaikus moko poterių

Šaltinio 5, išregistruotų pas ją 
priregistruotą buvusią kun. Al
fonso Svarinsko šeimininkę Mo
niką Gavėnaitę.

Kadangi Stonienė atsisakė iš
pildyti saugumiečių reikalavi
mą, M. Gavėnaitę išregistravo 
jos sesuo Ona Gudaitytė.

M. Gavėnaitę bandė prisiregi
struoti pas kitus miestelio gy
ventojus. Tačiau, užpildžius pri- 
registravimo lapelius, pas juos 
su įvairiais gąsdinimais ir 
šmeižtais, jog M. Gavėnaitę 
esanti valstybinė nusikaltėlė ir 
galinti jiems pakenkti, prisista
tydavo saugumiečiai.

Nepavykus prisiregistruoti 
Viduklėje, ji bandė registruotis 
Šiauliuose, bet ir ten atvykę sau
gumiečiai aiškino šeimininkei, 
kad M. Gabėnaitė yra dezertyre, 
valstybinė nusikaltėlė, galiau
siai, prisiregistravimo atveju, 
grasino atimti iš jos kooperatinį 
butą. Po tokių ir į juos panašių 
“aiškinimų” bei grasinimų mote
ris net susirgo.

M. Gavėnaitei pavyko prisire
gistruoti tik kaime — Adamkave 
(Tauragės raj.). Gruodžio 16 d. 
ji buvo iškviesta į rajoną ir saugu
mo viršininko įspėta jo rajone 
gyventi ramiai, mat, turimomis 
žiniomis, kituose rajonuose gy- ' 
venusi neramiai.

Žlauri kova dėl kryžiaus
Kiaukliai (Širvintų raj.). 1985 

m birželio mėn. pradžioje 
Kiaukliuose, prie Širvintų vieš
kelio, kadaise žuvusio kareivio 
kapo vietoje, tikintieji pastatė 
menišką kryžių. Birželio 12 d. 
ry tą kiaukliečiai pamatė, kad jų 
kryžius iškastas, pasodintos 
gėlės išdraskytos.

Gyventojai, Malvina Butku
vienė, Genė Gudonienė, Rober
tas Grigas, Ona Polkienė, Karo
lis Dėdelis, kalbėdami su apy
linkės pirmininku Karaliūnu, 
reiklavo surasti naktinius nusi
kaltėlius, atlyginti tikintiesiems 
padarytą moralinę ir materialinę 
skriaudą. Pirmininkas paaiški
no, kad kryžius sunaikintas įsa
kymu iš aukščiau, statytas be 
valdžios leidimo, be to, kolūkio 
žemėje. )

Karaliūnas priminė: “Religi
nių susivienijimų nuostatus”, o 
nurodžius, kad jie prieštarauja 
Bažnyčios kanonams, kad 500 su 
viršum kunigų atsisakė jų laiky
tis, atkirto: “Galbūt, 10 milijonų 
partinių už tuos nuostatus balsa
vo, tai ko labiau reikia žiūrėti?!”

Kadangi pirmininkas sakėsi 
negalės nei leisti statyti kryžių, 
nei surasti kaltininkus, žmonės

tardė. O aš tuo metu ramiausiai
(nukelta į 2 psl.) gyvenau Vilniuje, lankydavau

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus centrinio komiteto posėdžio dalyviai. Sėdi iš k. J. 
Kavaliūnas, vykdomojo komiteto pirmininkas , vysk. Paulius Baltakis, OFM, seselė 
Paulė, dr. L. Sidrys — centro komiteto pirmininkas. Stovi: prel. Vytautas Balčiūnas, 
dr. Aldona Janačienė, L. Rugienienė, L. Staknienė, dr. A. Darnusis, sės. Igne, A. 
Shumway ir kun. K. Pugevičius. Nuotr. L. Tamošaičio

KRIKŠTO JUBILIEJAUS IŠKILMĖS 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Lietuvos Krikšto 600 metų ju
biliejaus centrinis minėjimas 
įvyks Vilniuje, Šventųjų apašta
lų Petro ir Povilo bažnyčioje, 
1987 birželio 28. Numatoma 
programa:

Nuo 10 vai. — mišios (vienos 
po kitų) ir giesmės bažnyčioje ir 
šventoriuje.

11:30 vai. iškilminga suma 
tuo pačiu metu, kada prasidės 
Šventojo Tėvo vadovaujamos ju
biliejaus iškilmės Romoje, Šv. 
Petro bazilikoje. Prieš sumą 
vyskupai atliks ingresą per šven
torių į bažnyčią, laimindami 
maldininkus.

Kadangi respublikoje yra ka
talikų. kurie meldžiasi lenkiškai, 
2 vai. popiet bus pamaldos len
kiškai besimeldžiantiems tikin-
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nutrėmimo, KGB neleido man 
net parduotuvės valytoja įsidar
binti, dėl to įsidarbinau Pa
beržės bažnyčios pagalbine daųr 
bininke. Dievo Apvaizda viską 
paverčia į gerą! Siame darbe 
KGB manęs negalėjo kontro
liuoti: dirbdavau tada, kai darbo 
būdavo. Daug sykių tvarkiau 
gėlynus, sodinau gėles, laisčiau, 
ravėjau, o rudenį grėbdavau ir 
sudegindavau nukritusius šven
toriuje lapus, padėjau senukui 
zakristijonui tvarkytis bažnyčio
je. Niekada nesislėpiau nuo 
žmonių, atėjusių į talką ar su rei
kalais pas kleboną. Po darbo da
lyvaudavau vakarinėse pamaldo
se, o po jų užeidavau į zakristiją 
pasirašyti, kad tą ar kitą darbą 
padariau. Valstybei mokėjau pa
jamų mokestį. Daug kas 
perspėjo, kad per drąsiai į darbą 
važinėjau, juk KGB visur manęs 
taip nenuilstančiai ieško. Pas Pa
beržės kleboną kun. Donatą Va- 
liukonį buvo manęs ieškoti 
atvažiavęs RRT įgaliotinio pava
duotojas Juozėnas. Klausinėjo ar 
tikrai čia dirbu, verkšleno, kad 
savo bute negyvenu. Klebonas 
patvirtino, kad dirbu ir anas 
išvažiavo nieko nelaimėjęs. Visa
da Dovydukas einantis prieš Ga
lijotą Viešpaties vardu, yra nu
galėtojas! Dievu pasitikėdami 
darykime viską, ką privalome 
dary ti, o be Jo valios ir plaukas 
nuo galvos nenukris. Dievas 
mūsų prieglauda ir stiprybė! 
Apie tai liudija ir mano nelega
laus gyvenimo metai. KGB ieško 
manęs ne tik Lietuvoje, bet, 
kiek aš žinau, ir Latvijoje, Ukrai
noje, Rusijos gilumoje, net 
Maskvoje visus mano pažįsta
mus, rašiusius man laiškus į Sibi-

tiesiems, taip pat vadovaujamos 
vyskupų.

Kartu su Krikšto jubiliejaus 
minėjimu birželio 28 Romoje 
bus beatifikuotas (paskelbtas pa
laimintuoju) garbingasis Dievo 
tarnas arkivyskupas Jurgis Matu- 
laitis-Matulevičius.

Lietuvoje beatifikacijos 
minėjimas įvyks liepos 12 1 vai. 
popiet Kapsuko (Marijampolės) 
bažnyčioje, kur ilsisi to šventojo 
ganytojo vienuolio palaikai.

Numatoma, kad į Krikšto jubi
liejaus ir beatifikacijos iškilmes 
Romoje galės nuvykti ir Lietu
vos dvasininkų delegacija.

Vyskupijų centruose ir šven
tovėse Lietuvos Krikšto minėji
mai bus: Kauno arkikatedroje — 
gegužės 24 d., Telšių katedroje

— birželio 7 d., Varduvoje 
(Žemaičių Kalvarijoje) — liepos 
8 d., Panevėžio katedroje — 
rugpjūčio 1 d., Krekenavoje — 
rugpjūčio 15 d., Pivašiūnuose — 
rugpjūčio 16 d., Kaišedorių ka
tedroje — rugpjūčio 20 d., Šilu
voje — rugsėjo 13 d., Vilniaus 
Aušros Vartuose — lapkričio 22 
d.

Taip pat įvyks minėjimas kiek
vienoje parapijoje jos klebono 
parinktu laiku. Jubiliejaus min
tys lydės mus per ištisus metus. 
Jubiliejaus šventimo užbaiga vi
sose bažnyčiose 1988 balandžio 
10 per Atvelykį.

Lietuvos ir išeivijos dvasinin
kai ir tikintieji kviečiami šiuos 
Dievo palaimos kupinus įvykius 
sutikti tikru dvasiniu atsinaujini
mu.

Arkivysk. L. Povilonis
Lietuvos Vyskupų 

Konferencijos Pirmininkas 
Kaunas. 1987 balandžio 2 
Nr. 324

KGB, sekamas sąžinės kalinių 
šeimas, dažnai net kasdien eida
vau į vieną ar kitą Vilniaus 
bažnyčią, su DieVb pagalba 
padėjau pasiruošti brolio dukre
lei Marijai pirmai šv. komunijai, 
važinėjau į darbą... Taigi ne taip 
labai jau ir slapsčiausi. Dievas 
padėdavo išvengti susitikimo su 
KGB agentais. Kartais aš juos 
pirma pamatydavau, nei jie 
mane, o kartais kiti mane 
perspėdavo ir suspėdavau ding
ti. Daug ir įvairių nuotykių buvo 
per tuos metus. Visų neaprašysi, 
tik viena aišku: Dievas Juo pasi
tikinčių neapleidžia! Už viską 
garbė ir padėka Visagaliui!

Negalėdami su manimi susi
doroti, “draugai” ėmė terorizuo
ti brolio šeimą. Štai kelios nuo
trupos: 1985 spalio 10, po 20 vai. 
mano bute suskambo durų 
skambutis. Laiptinėje tamsu. į 
klausimą kas ten, atsako: milici
ja. Prašoma uždegti laiptinėje 
šviesą. Elektros jungtukas šalia 
skambučio, kad matytų kas už 
durų stovi. Šviesos neuždega, 
tik įnirtingai čirškia skambutis, 
lydimas žodžių: milicija, milici
ja, milicija... Kažkas iš kaimynų 
išeina į laiptinę ir uždega šviesą. 
Tikrai, dabar matosi kad už durų 
stovi uniformuotas milicininkas. 
Duris atidaro. Į butą įteina mili
cijos leitenanto uniforma pa
reigūnas ir net nepasisveikinęs, 
neparodęs savo tarnybinio 
pažymėjimo, rusų kalba ėmė 
piktai šaukti: “Kodėl neįsi- 
leidžiate? Ko bijote? Gal daug 
aukso, turite?” — “Plėšikų bijo
me. Jau du kartus buvome 
apiplėšti. Jei nematysime kas 
skambina ir sekantį kartą neįsi- 
leisime. Be to ir dabar nežinome 
kas Jūs esate, nes matome pirmą 

rius’\ prisistato atvykėli*. “Ne
seniai mus lankė kitas milicijos 
inspektorius, kuris mums paliko 
savo vizitinę kortelę su savo pa
varde ir telefono numeriu”, — 
aiškina namiškiai. “Dėl tokių 
kaip Sadūnaitė turi dažnai keistis 
milicijos inspektoriai...” Ir stai
ga paklausė: “O ar yra Nijolė 
Sadūnaitė? Kada ji bus? Kur ji 
dirba? Tegu man pristato darbo 
pažymėjimą. Po savaitės vėl 
ateisiu ir jei nebus Nijolės 
Sadūnaitės darbo pažymėjimo, 
tai kas dieną pas jus vaikščiosiu. ”

Po to pareikalavo parodyti pa
sus ir išsiėmęs kažkokį raštą pa
sakė: “Šio rašto aš jums neturiu 
teisės rodyti”, — ir jį padėjo ant 
stalo. Kol tikrino pasus, maniš
kiai perskaitė, kad raštas parašy
tas 1985 spalio 3, adresuotas Vil
niaus m. Spalio rajono vidaus 
reikalų skyriaus viršininkui, mi
licijos papulkininkui C. Blažiui. 
Rašte rašoma: “Gyvenamo namo 
statybos kooperatyvo Nr. 99 val
dyba praneša Jums, ... kad Ni
jolė Sadūnaitė jau 5 metus negy
vena savo kooperatiniame bute, 
niekur nedirba... buvo teista 6 
metams už antitarybinę veik
lą...” Raštas rašytas mašinėle, vi
sas puslapis. Po raštu pasirašęs 
kooperatyvo Nr. 99 valdybos 
pirmininkas Petras Žiupsnys. 
Vargšas Žiupsnys, reikėtų gydyti 
sklerozę, nes juk 1982 metų ru
denį jis su dviem “draugais" 
mūsų bute pats tikrino visų pa
sus. Paėmęs iš manęs pasą tyčio
josi, kad neteisingai užrašytas 
vardas (pasą išdavė Sibire po 
nutrėmimo ir netiksliai užrašė 
vardą), be to šaipėsi iš paso 
aplanke įdėto paveikslėlio su 
Kristaus veidu... Aš tai labai ge
rai atsimenu, o jis vargšelis “pa
miršo”... Patikrinęs pasus ir pa
sakęs, kad viskas tvarkoje, išėjo. 
Taigi Žiupsnys nematė manęs ne 
5-kis, o 3-jus metus! Rašo, kad 
niekur nedirbu, kai pas jį buvo 
mano darbo pažyma. Tokia jau 
sovietinė “tiesa”. Tenepaskaitys 
G. Dievas jam to melo, nes to
kioje dvasioje buvo auklėjamas!

(Bus daugiau)
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Savaitės 
įvykiai

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Lenkijos emigrantų Pa
ryžiuj leidžiamas žurnalas “Kul
tūra” paskelbė dabar Vakaruose 
gyvenančio lenkų žvalgy bos pik. 
Itn. Ryszard Kuklinski praneši
mų apie Lenkijos Solidarumo 
unijos sąjūdžio likvidavimų 1981 
m. Pagal jį Sov. S-gos. Čekoslo
vakijos ir Rytų Vokietijos kariuo
menės daliniai buvo du kartu pa
siruošę įžengti j Lenkiją, o Len
kijoj esą sovietų generolai 
spaudė Lenkijos vadus sąjūdį pa
tiem likviduoti, nes kitaip Len
kiją ištiksiąs Čekoslovakijos liki
mas 1968 m.

Prezidentas Reagan, ginda
mas abipusės laisvos prekybos 
principus, iš Japonijos impor- 
tuojantiem kompiuteriam, tele
vizijos aparatam ir kt. pakėlė 
muitus 100 proc.

Vietname vy ko parlamento ir 
vietinės administracijos pa
reigūnų rinkimai, kuriuose pagal 
gen. sekretoriaus Gorbačiovo 
pasiūlytus receptus į tų pačių vie
tų buvo išstatyti keli kandidatai, 
priklausą tai pačiai komunistų 
partijai.

Afganistano laisvės kov otojai- 
bando karo veiksmus perkelti į 
sovietų teritoriją ir, užpuolę 
Tadžikistane vienų sovietų pa
sienio sargy bų postą, nušovė du 
sargybinius. Tai jau antras toks 
užpuolimas.

Atstovų rūmų pirmirtinkui 
Jim Wright _su delegacija besi
lankant Sov . S-goj buvo taip pat 
leista laisvai kalbėti per sovietų 
televizijų, bet jis savo kalboj gyrė 
Sov. S-gą užjos paskutiniu metu 
praktikuojamą šiokį tokį atolydį.

PLO pirmininko Yassir Ara- 
fat v adūVifuJanYoš' Al FatilK Orga
nizacijos partizanai", nugalėję vi
sas kliūtis. įsiveržė į šniūrinį 
Izraelį ir nušovė du Izraelio ka
rius. patys netekdami 3 kovoto
jų. Izraelio malūnsparniai dėlto 
tuoj pat vy kdė palestiniečių tai
kinių puolimus į-pietus nuo Ty re 
miesto pietiniame Libane.

Ats. gen. Maxwell D. Taylor. 
žymus kariuomenės vadas, kari
nis strategas ir diplomatas mirė 
VVashingtone dėl nervinės siste
mos sklerozės, turėdamas85m.

Nato ginkluotų pajėgų vadas 
gen. Bernard D. Rogers y ra įsi
tikinęs, kad JAV turėtų Europoj 
išdėstyti trumpų nuotolių bran
duolines raketas.

Italijos vyriausybės krize pa
sibaigė. buv. krikščionių demok
ratų min. pirmininkui ir dabarti
niam senato pirmininkui Amin- 
tore Fanfani sudarius mažumos 
nrinisterių kabinetą, kuris 
greičiausiai negausiąs pasitikėji
mo parlamente.

Sov. S-ga pasiūlė JAV gere
sniam branduolinių sprogdini
mų sekimo aparatų veikimui pa
tikrinti vykdyti branduolinius 
sprogdinimus viena antrų^ teri
torijoj.

— Vilniuje įvyko tarybinio 
kultūros fondo Lietuvos skyriaus 
konferencija kurioje dalyvavo 
valdžios, ministerijų, žinybų, 
kūrybinių sąjungų, draugijų, 
kultūros, mokslo, švietimo ir 
kitų įstaigų atstovai. Pranešimų 
padarė Lietuvos kultūros fondo 
organizacinio komiteto pirmi
ninkas Lietuvos kultūros mini
stras J. Bielinis. Kultūros fondo 
tikslas — padėti visuomenei 
plačiau suvokti savo ir pasaulio 
kultūros lobius, rūpintis jų ap
sauga steigiant kultūrines įstai
gas, muziejus, bibliotekas, 
rūpintis istorijos, archeologijos 
ir architektūros paminklų 
priežiūrų, restauravimu, ugdyti 
savo šalies kultūrai neabejingus 
žmones, ruošti specialistus, ku
rie talkintų tiems darbams. Esa
nčius rajonuose apleistus nesut
varkytus kultūros paminklus 
skatinti juos galimai greičiau sut
varkyti. sukauptus privačiuose 
rinkiniuose kultūrinius lobius ar 
pas kolekcionierius padėti juos 
apsaugoti, kad jie nebūtų ko
merciniais objektais, o būtų iš
saugoti ateinančioms kartoms. 
Pasidžiaugta jau iki šiol sukaup
tais kultūriniais turtais bibliote
kose, muziejuose, atskiruose 
fonduose ir padėkota už į tuos 
kultūrinius lobynus atsiųstų iš 
svetur turtų. Išrinkta kultūros 
fondo Lietuvos skyriaus valdyba 
ir revizijos komisija. Pirmininku 
išrinktas Vilniaus universiteto 
profesorius C. Kudaba, o pirmi
ninko pavaduotoju G. Tarvydas. 
Revizijos komisijos pirmininku 
\ y r. dėstytojas V. Mačiekus.

— Vilniuje nuo balandžio 
mėn. pradžios pradėjo kursuoti 
specialaus reizo Vilnius-Palanga 
lėktuvai, kurie per 35 minutes 
keleivius perskraidina iš sostinės 
į kurortų. Taip pat įvesta reizas 
— Palanga-Maskva-Palanga ir 
Palanga-Leningradas-Palanga. 
Šiems skridimams naudojamas 
naujausios konstrukcijos lėktu
vas J AK-42 ir juo per sezonų bus

pervežama 6 tūkstančiai keleivių 
daugiau negu ankstyvesniais 
lėktuvais.

— Vainiuje vykusioje tarptau
tinėje parodoje "Ultragarsas — 
87" dalyvavo 40 firmų iš 17 pa
saulio šalių. Panaši paroda buvo 
prieš septynetą metų ir dalyvavo 
35 firmos iš 15 Europos, Azijos 
ir Australijos. Dabartinėje paro
doje dalyvavo Amerikos ir Japo
nijos firmos, demonstruodamos 
ultragarsinius prietaisus, kurių 
daugumas skirta medicinos rei
kalams.

— Vilniuje parduotuvė “Ma
da persikėlė į didesnes patalpas 
Viršuliškėse. Čia yra avalynės, 
trikotažo ir drabužių, galanteri
jos, perfumerijos ir kojinių sky
riai.

— Kaune vyko tautinių šokių 
liaudies kolektyvi] šventė “Šoki.

Keturias dienas 
ntėje pasirodė

profsąjungų kultūros 
kolektyvas "Suktinis , 

radijo garny klos kolekty- 
“Žilvitis”, Klaipėdos 

kultūros rūmų ansamblis “Žilvi
nas ir Leningrado aukštosios 
profsąjungų kultūros mokyklos 
šokių ansamblis.

— Panevėžio dramos teatre 
pastaty ta rusų tarybinio drama
turgo S. Zlotnikovo dviejų dalių 
pjesė “Ketvirtų parų, jam din
gus . Spektaklį nūdienos temati
ka
režisavo A. Pociūns. dekoraci
jas sukūrė dailininkė A. Beke-

trypki — 8' 
trukusioje 
Kauno 
rūmų 
Kauno

ryte, muziką parašė kompozito
rius V. Bartulis, Pagrindinius 
vaidmenis atlieka liaudies arti
stai V. Blėdis, R. Zdanavičiūtė, 
nusipelnę artistai H. Hokušaitė, 
(J. Karka, D. Malėnaitė ir kiti.

— Lietuvos valstybinis aka
deminis operos ir baleto teatras 
Sovietų Sąjungos kultūros mini
sterijos buvo pripažintas pirmos 
vietos laimėtoju kartu su Mask
vos Didžiuoju ir Leningrado S. 
Kirovo teatrais. Teatrui bus 
įteikta pereinamoji raudonoji 
vėliava ir 7 tūkstančių rublių 
premija. Antros vietos laimėtoju 
yra Lietuvos valstybinė filhar
monija. Tie pripažinimai yra už 
1986 metų antrojo pusmečio są
junginius socialistinius lenkty
niavimus

— Kaune įvyko "Graži mūsų 
šeimy nėlė” baigiamasis konkur
sas, kuriame dalyvavo 19 šeimų, 
atrinktų iš 80 dalyvavusių pradi
niuose konkurso ratuose įvai
riuose Lietuvos rajonuose. Tose 
saviveiklinėse šeimų grupėse, 
pagal nuostatus, gali dalyvauti 
tėvai, vaikai, seneliai ir kiti šei
mos nariai. Įdomiausias ir me
niškiausias koncertines progra
mas parengė Legačiauskų šeima 
iš Kelmės (8 dalyviai, iš jų 5 vai
kai), Venslovų iš Vilkaviškio (32 
dalyviai) ir Andrijauskų (37 daly
viai). Jiems teko svarbiausios do
vanos, o 10 šeimų apdovanotos 
kitokiomis dovanomis ir kitomis 
atminimo dovanėlėmis. Konkur
sų organizavo Kultūros ministe
rija ir “Šeimos" žurnalo darbuo
tojai. Vilniuje buvo parodytas 
laureatų koncertas.

S. L. K.

Iš L K Bažnyčios Kronikos

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 LarkfleM Road^East 
NorthportK, N.Y( 11731. TeL 516 368-3740. Namų telefoną* vakarais 
tik Išimtinais atvejai* 516 757-2671. N*w Yorko ofisas Lito patalpoeer- 
86 - 01 114th St.RIchmond HM, N.Y. 11413. T et 710 441 - 2311.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Bfvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą plokštelių, eveklnimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, {vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 J amale* Avė. (prie Forest 
P*wsy St), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visos* miesto dalys*. Tel. 290 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telaolra, Jr. laidotuvių direktorių*, New- 
ark Office: 423 Lafayett* St (Cor. WH*on Avė.), tolei. 344 • 5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos auton>obilląm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Av*., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W000LAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Av*., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-0393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrjHiz 
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujo) vietoj — OHlMrT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esat* ar 
norite būti J. Andriušis kllįentai*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNtfS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Temt. 821 - 6440. Salė vestu
vėm* Ir kt. pramogom*. Be to, duodami polaidotuvlnlši pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviška* maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — W1CN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St, Aubum, MA 0150' Tel. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirta d. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt, 
234 Sunltt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

Alžyre vyksta PLO parlamen
to — Palestinos tautinės tarybos 
— konferencija besivaidijančių 
grupių vienybei atstatyti.

Š. m. Pulitzer premijos buvo 
paskirtos: dramos premija — sa
vamoksliam dramaturgui August 
M'ilson už jo pilietinių teisių 
sąjūdį vaizduojančių dramų 
Fences . biografijos — David 

D. Gesrrad už biografijų “Martin 
Luther King. Jr. and the Sout
hern Christian Leadership con- 
ference”, romano — Peter Tay- 
lor už “Summons to Memphis”, 
apybraižos — NYT žurnalistui 
David K. Shipler už “Arab and 
Jew: \Vounded Spirit in the Pro- 
mised Land ”, žumalizmo — 
"The Philadelphia Inquirer 
tris, “Nevv York Times" ir “Los 
Angeles Times po dvi.

(atkelta iš 1 psl.)
Tvirbutų. tačiau jo nerado.

Rajono architektas aiškino, 
kad tai esųs pirmas atvejis jo dar
bo praktikoje ir negalįs nieko pa
daryti be konsultacijų su Vilniu
mi.

Žmonės nuėjo į rajono milicijų 
ir viršininko vardu parašė pareiš
kimų, reikalaudami surasti pikta
darius, tikintiesiems padarytų 
skriaudų atlyginti.

Birželio 17 d. Ona Polkienė, 
Mykolas Butkus, Genė Gudo
nienė, Robertas Grigas nuvyko 
į Širvintos ir analogiškų pareiški
mų, pasirašytų vienuolikos 
kiaukliečių, įteikė pavaduotojui 
Tvirbutui.

Pastarasis grėsmingai pak
lausė, ar čia rūpinasi bažnytinis 
komitetas, ar “kuriasi jau kita or
ganizacija”. į aiškinimų, kad 
kryžiaus nugriovimas užgauna 
ne tik komiteto narius, bet ir 
kiekvienų tikintįjį, nereagavo. 
Reikalavo nurodyti, kas konk
rečiai darė, statė kryžių, tada 
valdžia asmeniškai su juo tarsis 
dėl žalos atly ginimo.

Kai tikintieji atsakė, kad visi 
kartu dirbo ir statė, pavaduoto
jas nesileido į kalbas. Labai pyko

Pirmą dovaną laimėjęs dr. VVallace iš Coral Gables, Fla., vysk. P. Baltakis, OFM, 
rodo laimingąjį bilietą dovanų paskirstymo metu. Tai įvyko balandžio 11 Kultūros 
Židinyje Brooklyne. Dalyvavo Liet. Krikščionybės jubiliejaus Centrinio Komiteto ir 
vajaus talkos nariai. Nuotr. L. Tamošaičio

kodėl atvažiavo visa delegacija, 
o ne po vienų, zakristijonų R. 
Grigų kaltino žmonių kurstymu, 
grasino jam ir kun. Rokui Puzo- 
nui ateityje “pateikti sųskaitas”.

“Kry žių laikai praėjo ir nieka
da nebegrįš, — piktai kalbėjo pa
vaduotojas, — tarybų valdžia 
bus amžinai.”

Pokalbio metu pavaduotojas 
puolė kun. Rokų Puzonų, aiški
no, kad kunigui draudžiama 
bendrauti su jaunimu, jo veiklos 
sfera yra griežtai regulamentuo- 
ta, apribota maldos namais ir ne 
daugiau.

Žmonėms piktinantis tokia ta
rybine “lygybe”, pavaduotojas 
tvirtino, kad kitokios lygybės ti
kintieji nesulauks, o visi Kiauk
lių klebono vykdomi pažeidimai 
fiksuojami, ir, laikui atėjus, “bus 
pateiktos sąskaitos”, sakė, kad 
valdžia viską žino, bet nuo
laidžiauja, kantriai laukia pasitai
symo, todėl ir nebaudė už vaikų 
mokymų pernai ir už mokinių 
“ekskursijas” šiemet.

Kai Ona Polkienė paaiškino, 
kad vaikai bendrauja su kunigu 
tėvų noru, ir piktinosi, kodėl jie 
prievarta rašomi į ateistines or
ganizacijas, kodėl netgi be tėvų 
žinios verčiami rašyti pasiaiški- 

klebonų, 
tardomi, 
tai įsta- 
vaikus,

N.Y. 11364. Tel. 718 229 ■ 9134.

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEVV JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bay>ide,

¥asoliqo 

Ą MEMOBIALS ,
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, QUEENS, X Y 11373

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 31.50
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALĖ ’

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas 

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109 - 22 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909 
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

nimus, liudyti prieš 
kodėl bauginami ir 

Tvi rinitas atsakė, kad 
tymiška—apklausinėti 
esą, galima dalyvaujant mokyto
jui.

1985 m. spalį, naktį iš 8 į 9 d., 
vietoj sunaikinto kryžiaus atsira
do kitas, geležinis, pavaizduotas 
kaip atžala, ataugusi iš nukirto 
kelmo. Kryžius stovėjo senoje 
vietoje, tarp keturių kvadratu 
susodintų eglių, kur žmonių liu
dijimu buvo kapas.

Spalio 9 d. atvažiavo apylinkės 
pirmininkas Karaliūnas, kolūkio 
pirmininkas Kinševas, partorgas 
J. Stakelskis, agronomas V’. Ka- 
naprokas. Pareigūnai užmetė 
trosą, išrovė kryžių ir nugabeno 
jį į kapines.

Kiek vėliau vienoje iš keturių 
eglių, bemaž plačioje viršūnėje, 
žmonės pritvirtino meniškų ko
plytėlę. Kelių dienų bėgyje 
eglės buvo nupjautos.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
- 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 TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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BALTŲ ŠAUKSMAS VENECUELOJE
Vilko atstovas Venecueloje apie dr. V. Dambravos veiklą

Kari Linną išdavus
Balandžio 19 tikrai liks atmin

tina diena Amerikos istorijoje, 
nes tą dieną buvo išduotas estas 
Kari Liūnas. Jėga jis buvo 
išvežtas iš Amerikos, didžiosios 
laisvės šalies, ir nugabentas į 
Praghą, o iš ten jau pasiėmė 
KGB ir specialiu lėktuvu išvežė 
i Estiją, j Taliną. Jis buvo kaltina
mas, kad antrojo didžiojo karo 
metu Tartu mieste buvęs kon
centracijos stovyklos tarnautojas 
ir prisidėjęs prie masinių žudy
nių. Ten buvę išžudyta 12,000 
žmonių, daugiausia žydų tau
tybės. Įvažiuodamas į Ameriką, 
jis buvęs paslėpęs savo praeitį. 
Ir Sovietų Sąjungoje, Estijoje, 
jis jau buvo už akių nuteistas 
mirties bausme.

Čia nekyla klausimas apie nu
sikaltimą. Jeigu jis buvo nusi
kaltęs, tai turi būti ir nuteistas. 
Bet kur ir kaip?!

Kari Linno bylos atveju visus 
jaudino tai, kad Amerikos tei
smai pasinaudojo Sovietų Sąjun
gos pristatyta medžiaga ir ta 
medžiaga patikėjo. Dėl to ir 
stebėjosi visi, nejaugi Amerikos 
teisingumo ministerija ir apskri
tai visa informacijos tarnyba 
^nežino, kas yra ta Sovietų Sąjun- 
fga,- kas yra jos KGB? Jie gali 
įlpekvieną žmogų apkaltinti, su
daryti kiekvienam bet kokią 
bylą, surasti “liudininkus . Bet 
visa tai bus išlaužta iš piršto, bus 
tik melas. Kas yra sekęs Sovietų 
gyvenimą, tas žino, kaip ten vei
kiama, kaip sudaromos bylos, 
kaip viskas lengvai sufalsifikuoja
ma. Jie turi savo tikslus ir moka 
jų siekti pačiu rafinuočiausiu 
būdu. Sovietų Sąjungai visi pa- 
baltiečiai, ukrainiečiai yra nepa
rankūs žmonės, nes skleidžia 
blogą propagandą apie juos, 
todėl ir reikia juos sutramdyti.

Tai ir padarė Linno atveju, jų 
KGB agentai pristatė medžiagą

Ameriką neseniai pasiekė Ve
necuelos Baltų Unijos išleistas 
370 pusi, leidinys “Ei Grifo Bal- 
tico” (“Baltų šauksmas“), kuria
me telpa trijų metų laikotarpyje 
didžiojoje Venecuelos spaudoje 
ispanų kalba pasirodę straipsniai 
ir įvairūs informaciniai praneši
mai, liečią baltiškuosius klausi
mus pavergtose Baltijos val
stybėse ir laisvajame* pasaulyje.

Įvadiniame žodyje sakoma, 
kad “Tai gyvas įrodymas, kad 
Venecuelos spauda supranta bal
tų problemą. Dar daugiau: jie 
ieško būdų padėti skaitytojams 
įsisąmoninti, kokią sunkią rea
lybę dabartiniu metu turi pakelti 
šios narsios ir kilnios istorinės 
valstybės.”

Taip, dabar baltų problemą 
Venecuelos spauda supranta, ką 
akivaizdžiai įrodo “Ei Grifo Bal- 
tico ”, tačiau prieš 4-5 metus 
suprato nedaug, kaip ir kitų lai
svųjų kraštų spauda. Šiandieną 
beveik kasdien kuriame nors iš 
didžių laikraščių Venecueloje 
pasirodo straipsnis arba platesnė 
informacija apie Baltijos valsty 
bes sovietų okupacijoje arba 
įspėjimas apie komunistinę 
grėsmę, remiantis Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pavyzdžiu.

Tas pasikeitimas Venecueloje 
įvyko, kaip PLB valdybos pirmi
ninkui Vytautui Kamantui rašo 
daugiametis Vliko atstovas Ve
necueloje, Henrikas Gavorskas, 
“Vien dėl dr. Dambravos ideali
zmo, nepaprastos ištvermės, o 
labiausiai kieto ir sunkaus dar
bo”.

Toks pirmas lietuvis 
žurnalistas

1980 metais iš Amerikos di
plomatinės tarnybos išėjęs į pen
siją, dr. Vytautas Dambrava ne
trukus buvo išrinktas Venecue
los Lietuvių Bendruomenės

Amerikos teismams, o Amerikos 
teismai pasirodė tokie neap
dairūs, ta medžiaga patikėjo.

Jau dabar pačioje Amerikos 
spaudoje kyla balsai, kad pa
sielgta negerai. Nejaugi Ameri
ka neturi tiek jėgos, kad galėtų 
tokio Linno bylą išnagrinėti visai 
be sovietinės medžiagos. Jei jis 
kaltas, tai gali nuteisti pati Ame
rika.

Dėl Kari Linno buvo daug ko
vota, praėjo bene septyneri me
tai. Toje kovoje aktyviai dalyva
vo ir lietuviai, siuntė telegra
mas, laiškus ir 1.1. Išsijudinę 
buvo ne tik estai, bet ir visipa- 
baltiečiai, ukrainiečiai. Chicago- 
je vieno lietuvio veikėjo buvo 
pasakyta: jei vieną iš tų kraštų 
paliečia, drauge paliečia ir visus. 
Tad reikia vieningai laikytis, rei
kalauti, kad būtų įvy kdytas tei
singumas čia, o ne ištrėmus.

Kari Linno atvejis dabar suda
ro precedentą ir kitam tuo keliu 
nukeliauti. Kaip žinome išspau
dos, OSI yra sudariusi visąiįrašą 
žmonių, kuriems nori iškelti pa
našias bylas. Tai dabar jiems bus 
lengviau kitus asmenis taip pat 
išvežti į Sovietų Sąjungos oku
puotus kraštus.
’ Kas’ belieka daryti visiems; 
kurie jau seniai kovoja su tokios 
rūšies teismais? Reikia ir toliau 
dar labiau budėti, dar labiau rea
guoti, rašyti, prašyti, reikalauti. 
Visi turime būti vieningi.
Tik bendrai veikdami, apginsi
me tuos kurie yra apkaltinti. Rei
kia tuos nusikaltimus įrodyti. Jei 
nusikalto, nubausti vietoje, o 
neištremti į Sovietų Sąjungą, 
kur kiekvieno laukia tik pražūtis. 
Amerika savo gerumu suteikė 
globą daugybei pabėgėlių ir da
bar šelpia visą pasaulį. Tegu jos 
gerumas nebūna piktai panaudo
jamas. Tegu ji sugeba pati teisti 
tuos, kurie yra nusikaltę karo 
metu.

Krašto valdybos pirmininku ir 
susirūpino lietuviška informaci
ja, arba, kaip sako Gavorskas 
“pradėjo plėšti dirvą Venecuelos 
spaudoje”. Dabar “dr. Dambra
va yra toksai lietuvis kolumni- 
stas, reguliariai rašąs svarbiau
siame Venecuelos dienraštyje, 
kurį rašytojas Tomas Venclova 
savo svarba ir įtaka prilygino 
“The New York Times” dien
raščiui. “Ei Universal” kasdien 
išparduoda apie 240,000 egzem
pliorių ir yra skaitomas ne tik čia, 
bet ir užsienyje.”

Dambrava pastoviai rašo dar 
kituose trijuose dienraščiuose — 
“La Religion”, “Ultimas Noticia- 
s” ir “Ei Mundo”. Visų jų ben
dras tiražas siekia vieną milijoną.

“Ir šiandien, pavyzdžiui”, 
rašo p. Gavorskas “radau spau
doje du dr. Dambravos straip
snius — vieną “Ei Universal” 
(straipsnis turės dvi dalis), kitą 
— “Ultimas Noticias”. Neseniai 
skaitėme Venecueloje dideles 
kalbas sukėlusį jo straipsnį “Ei 
Universal” dienraštyje — “Ne
sumokėta Sovietų Sąjungos 
garbės skola”, ...kitas — bažny
tinę hierarchiją ir kunigiją išju
dinęs straipsnis, paskelbtas “Ei 
Mundo” dienraštyje, pavadintas 
“Bažnyčia turi veikti”. Dr. Dam
brava straipsnyje apgailestavo, 
kad Bažnyčia šiame krašte dau
giausia tyli, kai marksistiniai san- 
danistai negailestingai persekio
ja kardinolą, kunigiją ir tiki
nčiuosius Nikaragvoje, taigi, kai
mynystėje.”

Kokia medžiaga talpinama “Ei 
Grifo Baltico”? Net nemokant 
ispanų kalbos, vaizdą susidaryti 
galima iš Gavorsko laiške pateik

Buenos Aires, Argentinoje, Amerikos ambasadorius John 
Davis Lodge sveikina savo artimiausią bendradarbį dr. Vyt
autą Dambravą (dešinėje), įteikdamas jam žymenį už 
tarybinius nuopelnus. Tai buvo 1973 metais.

tų pavyzdžių: du straipsniai “Ei 
Universal” dienraštyje tema 
“Teroro birželis”, “Ei Universal 
ir “La Religion” patalpino JAV 
Kongreso rezoliuciją, kuri skel
bia Baltų laisvės dieną ir atskiru 
Dambravos straipsniu preziden
to Reagano pareiškimas.

“EI Mundo” atspausdino jo 
parašytą astuonių straipsnių se
riją apie Antrojo pasaulinio karo 
suokalbininkus, Hitlerį ir Stali
ną, ir jų sandėrius. Serijoje 
plačiai analizuojama Baltijos val
stybių padėtis ir jų likimas. “La 
Religion” dvidešimtyje laidų at
spausdino dr. Dambravos Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijai 
pateiktą studiją apie kriminalinį 
psichiatrijos naudojimą Sovietų 
Sąjungoje.

Paskelbti straipsniai apie 
vysk. Julijono Steponavičiaus 
triguba jubiliejų (jo vardas drau
ge su mūsų palaimintojo Marijo
nų Kongregacijos steigėjo arki- 
vysk. Jurgio Matulaičio-Matule- 
vičiaus vardu plačiai skambėjo ir 
televizijos programoje), kardi
nolo Bemardin balsas už perse
kiojamą Katalikų Bažnyčią Lie
tuvoje... Artimai bendradar
biaudamas su Lietuvių informa
cijos centru ir Kojeliais, tėvu ir 
sūnumi, jis naudojo jų ir kitų pa
siųstą aktualią medžiagą, ją per
redaguodamas, kur reikalinga, 
išversdamas ir paskelbdamas 
Venecuelos spaudoje.

“Čia vėl po ranka turiu kitus 
dr. Dambravos parašytus straip
snius: apie nepriklausomybės 
dvasią lietuvių tautoje, apie da
bartinę lietuvių tautos padėtį, 
apie nužudytus lietuvių karius 
sovietų kariuomenėje... Žinau, 
kad mano išskaičiavimas nėra 
pilnas’j rašo Gavorskas, “ir 
liečia tik paskutines savaites. 
Manau, nebūtų galima jam su
galvoti temos, kurios jis dar 
nebūtų palietęs Venecuelos 
spaudoje. Rašo originaliai, įdo
miai, aiškiai ir visuomet gerai 
dokumentuotai. Ir visuomet jis 
pila iš peties sovietams, tačiau 
ne pigiais ir banaliais terminais. 
Yra parašęs turbūt kokius 400 
straipsnių... tokį laimėjimą ir ge
nialus lietuvių spaudos darbuo
tojas kun. dr. Juozas Prunskis 
pasiūlytų įrašyti į Guinness re
kordų knygą.”

Lietuvių pasididžiavimas
Vliko atstovas Venecueloje,

Henrikas Gavorskas, šiam ter
minui yra išrinktas Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos pirmininku. Savo rašte 
PLB pirmininkui jis Iškelia ir ki
tus dr. Vytauto Dambravos dar
bus, k. t. lietuviškas programas 
valstybinės televizijos stotyse, 
Baltų Unijos įkūrimą, tarptau
tinį informacijos pasikeitimo in
stituto steigimą ir kt. Ilgiau su
stoja prie Venecuelos Krikščio
nių demokratų partijos Baltijos 
valstybių laisvės reikalu priimtos 
rezoliucijos:

“Ir ši rezoliucija yra dr. Dam
bravos nuopelnas. Jis paruošė 
rezoliucijos teksto projektą, ku
ris su mažais pakeitimais buvo 
priimtas. Noriu pabrėžti, jog tai 
yra pirmas Baltijos valstybes 
liečiąs politinis dokumentas (o 
drauge ir politinis įsipareigoji
mas), kurį Venecuela kada nors 
yra padariusi. Ligi šiol, nemalo
nu pripažinti, Venecuelai pa
vergtų tautų problema neegzi
stavo. Dabar gi Krikščionių de
mokratų partija, davusi prezi
dentus Calderą ir Herrerą (gal 
ir naują prezidentą ateinančiuo
se rinkimuose), įpareigojo kuone 
pusę krašto piliečių nuo šiol ginti 
Lietuvos teises. Tai vėliausias 
projektas, apie kurį žiniose ir, 
skelbdama tekstą, teberašo Ve
necuelos spauda”.

“Dr. Dambravos balsas nėra 
balsas Pietų Amerikos tyruose. 
Yra ir man žinoma, kad dien
raščiai gauna laiškus, telegramas 
ir telefoninius paskambinimus, 
dėkodami dr. Dambravai ir re
dakcijoms už vertingas tarptau
tinės politikos analizes. Vene
cuelos prezidentas jį už visų pri
pažintus nuopelnus apdovanojo 
Diego de Lozada ordinu... 
Buvęs Venecuelos ambasadorius 
Jungtinėse Valstybėse, dr. Bur- 
reli Rivas, neseniai sakė nepra- 
leidžiąs nė vieno dr. Dambravos 
straipsnio. Jo nuomone 'dr. 
Dambrava savo darbu ir talen
tinga plunksna pakeitė ne vieno 
politinę galvoseną. ”

Pavaizdavęs Dambravos dar
bus, H. Gavorskas daro tokią iš
vadą:

“Dr. Dambrava yra gyva le
genda mūsų tarpe. Jis yra pilnas 
vidinės jėgos, kuri jį nesulaiko
mai stumia pirmyn. Pasiskaičius

(nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOJE
Žemaičių krikšte, be minėtųjų 

lietuviškai mokėjusių vyskupų, dar buvo keletas 
kunigų tikrų lietuvių, o kiti lenkai, kūnų tar
pe ir vienas kitas pramokęs lietuviškai’1. Lietuvos 
christianizacijos metu jau buvo kunigas ir Kęstutai- 
čio Butauto-Henriko sūnus Vaidotas-Jonas, vėliau 
tapęs Krokuvos universiteto rektoriumi; jis savo 
tėvynės krikšte taip pat galėjo dalyvauti, nors do
kumentai apie tai ir nekalba’*.

Taigi jau krikščionybės įvedimo metu, atrodo, 
netrūko dvasininkų, mokančių lietuviškai ir net 
lietuvių. Suprantama, jų negalėjo būti dar tiek 
daug, kad būtų užtekę visiems Lietuvos krikšto 
darbams ir visoms jau pakrikštytosios Lietuvos pa-

« Plg. 5. Sulitdėlir. Vytautas Didysis ir Lietuvos chris 
tianizacija. ten pat, 458 psl.

14 J. Fifalek. liesdamas <Utą klausimą. daugiau linkis spėti, 
kad ji’ savo tėvynės krikete nedalyvavęs ir tai arba dėl ne
sveikatos arba dėl to, kad buvęs daugiau kontempliatyvaus 
charakterio — daugiau mėgęs maldą ir knygas (plg t<> 
Uchnetcijanienie Litwy przez Polskę, ten pat. 127 psl) 
A. Kačinskas (Kęstutis, 147 psl) kalba apie ankstyvesnes 
nevaisingas jo pastangas religijai Lietuvoje pakeisti 

storacinėms ir administracinėms vietoms. 1 ačiau 
jų galėjo pakakti bent pačiam su krikštijimo darbu 
susijusiam religijos dalykų aiškinimui.

Priekaištas, kad Lietuvos-Žemaičių krikšto me
tu dvasininkai skelbę žmonėms naują mokslą nesu
prantama jiems kalba, kaip ir ne vienas kitas prie
kaištas. atrodo, bus paskleistas kryžiuočių parodyti 
krikščioniškajai Europai, kad iš kitų, o ne jų rankų 
priimtas Lietuvos ir Žemaičių krikštas nėra tikras, 
bent pakankamas, ir kad jų, kaip oficialių krikštyto
jų, misija Pabalti jy kaip tiktai dar nėra atgyvenusi. 
Šitą priekaištą visų stiprumu stengiasi paneigti ir to
kie lenkų istorikai, kaip W. Abraham ir J. Fijalek. 
Pirmasis teigia, kad negalima esą prileisti, jog visi 
misininkai nebūtų mokėję lietuvių kalbos ir būtų 
bandę primesti kurią nors svetimą kalbą; jis mano, 
kad vietinę kalbą turėję mokėti bent iš seniau gy
venę Lietuvoje misininkai”. Taip pat ir antrasis 
tvirtina, kad bent tokiems pranciškonams, dar prieš 
Lietuvos krikštą plačiau įsikūrusiems Lietuvoje, lie
tuvių kalba negalėjo būti svetima, juoba, kad jų 
novicų ir brolių tarpe buvę jau ir pačių lietuvių. 
Per krikštą lietuviai poterius ir religijos tiesas, tiesa, 
priėmę iš lenkų, bet savo gimtąja kalba”.

Lietuvos krikšte dalyvavusių iš Lenkijos ir Če
kijos atvykusių dvasininkų vaidmuo galėjo būti 
palydovų didesniam iškilmingumui priduoti arba 
stebėtojų tokio reikšmingo fakto, kaip krikštas nau
jo krašto ir dar taip galingo (didelius plotus tada 
valdžiusio) 'r taip ilgai bei atkakliai besipriešinusio 
krikščionybei, arba pagaliau pagalbininkų — padėti 
vietinę kalbą mokantiems kunigams atlikti tokius 
krikšto apeigų aktus, kurie nereikalauja vietinė* 
kalbos mokėjimo. Vadinas, jų dalyvavimas nebū
tinai turi patvirtinti aukščiau minėtą priekaištą dėl 
nelietuvių kalbos vartojimo naują mokslą skel
biant.

Pl« V Abrakam. Pokka a chrzest Litwy. ten pat* 
14 ir 20 p<l.

” J Fiįaltk. L'chrzeicijanicntc Litwy przez Pobkę. 
ten pat. 62 ir 64 psl

Ne visai tikslu, atrodo, aiškinti lietuviškai mo
kančių kunigų trūkumą Lietuvos ir Žemaičių krikš
to metu ir tuo, kad patys Lietuvos valdovai — Jo
gaila ir Vytautas —- aiškino žmonėms naujosios re
ligijos tiesas. Valdovų aktyvus dalyvavimas krikš
to darbuose buvo reikalingas greičiausia dėl kitų 
motyvų, o ne dėl kunigų trūkumo. Nereikia pa 
miršti, kaip lietuviai buvo prisirišę prie savo seno
sios religijos ir kokie nesimpatijos ir nepasitikėjime! 
jausmai buvo susitelkę jų širdyse prieš krikštio 
nybę. Tik valdovų pavyzdys, jų valia, jų rodomas 
nuoširdumas naujajai religijai galėjo nulemti lietu 
vių sutikimą krikštytis. Be to. reikia neužmiršti ir 
to, kad, vos spėjus Lietuvos valdovams pasikrikš
tyti. ordinas ėmė skelbti užsieniuose abejonių dėl 
šio jų gesto nuoširdumo. Norėdami išsklaidvti šias 
ypač politiniu atžvilgiu Lietuvai nenaudingas abejo 
nes, valdovai, be kitko, tai.gana vykusiai galėjo pa
daryti. patys aktyviai dalyvaudami savo tautiečių 
mokyme naujosios religijos tiesų. Prieš įvairių tautų 
atstovus, lydėjusius juos Lietuvos ir Žemaičiu 
krikšto žygyje, jie šiuo savo peštu geriausiai ga
lėto įtikinti užsienius, kad ne tik jie patys nuošir
džiai yra priėmę krikščionybę, bet ją visu nuošir
dumu nori perteikti ir savo tautiečiams”.

Didelis lietuviškai mokančių kunigų skaičius. 
Lietuvą krikštijant, atrodo, nebuvo net reikalingas. 
Visų pirma krikštijama buvo ne visa Lietuva, bet 
tik Aukštaičiai, kurie tada, kaip ir visa Lietuva, 
buvo žymiai rečiau gyvenami. Manoma, kad tais 
laikais visoje etnografinėje Lietuvoje buvo tik apie 
200.000 gyventojų”, o Aukštaičiuose tegalėjo būti 
daugiau nei pusė to skaičiaus. Be to. reikia neuž
miršti. kad oficialaus krikšto metu ne visi žmonės

” Pl«r I riiaick. l’chrzeiciianienic Litwy przez Polskę.
• p 62 pd 7 hšndtis. Krikyionvbės kelias Lietuvon ten 
pat 301 p*l

II l.rmtmanski mano, kad tų laikų etnojrrafinėic Ije- 
mvoic tcgakio būti tik apie 170000 gyventom Studp
nad poc.ątkatnt spolec:cn»twa i panstua Lttcwdstego. L / 
XVilno 1931 9S psl J.

Tebuvo pakrikštyti. Pakrikštytųjų skaičius, mano
ma. nebuvo didesnis kaip 20—30 tūkstančių’*. Vi
sus pakrikštvti, matyti, nesiekė net patys valdovai. 
Tiems, atrodo, buvo svarbu apkrikštyti tautą bent 
oficialiai, t. v. bent didikus, bajoriją ir gyventojus 
vietų, esančių arčiau aplankytųjų miestų. Kaip 
žinoma, pačiame Vilniuje buvo apkrikštyti tik di
dikai ir bajorai, stovį arčiau didžiojo kunigaikščio 
dvaro, o paskiau ir tolimesnieji iš Vilniaus apylin
kės atvykę bajorai. Be Vilniaus, Jogaila su krikš
tytojais teaplankė Ašmeną, Lydą, Krėvę. Eišiškes. 
Merkinę, Gardiną ir dar vieną kitą vietą, kur krikš
tijo mieste gyvenusius ir iš artimųjų apylinkių atvy
kusius lietuvius. Žemaičių oficialaus krikšto metu 
buvo pakrikštyti taip pat ne visi, o tik apie pusę 
žmonių.

Šitaip vykdomam Aukštaičių ir Žemaičių krikš
tui iš bėdos galėjo užtekti ir to nedidelio lietuviš
kai mokančių kunigų skaičiaus. Daugiau jų turėjo 
prireikti naujoms pakrikštytos Lietuvos vietom* 
— parapijoms užimti ir kapituloms sudaryti. Ta
čiau parapijų skaičius iš pradžių negalėjo būti di
delis. nes, greitai įvykdę oficialų krikštą, valdovai 
grįžo prie savo painių politinių reikalų taip, kad 
bažnyčių statymas buvo visai užmestas. Pradž» ne 
bažnyčių buvo pastatyta, kaip žinoma, nedaug ir 
tai tik Vilniaus srityje. Anapus Ukmergės nebuvo 
jokios bažnyčios, netgi Kaunas neturėjo nė vienos 
Dideli šiaurės Lietuvos ir vakarų Žemaičių plota’ 
savų bažnyčių tesusilaukė tik po šimto metų. Ne 
sant daug bažnyčių, aišku, nedaug tereikėjo ir ku 
nigų joms užimti taip, kad mokančiųjų lietuviškai 
kunigų, kad ir nedaugėta. iš pradžių galėjo užtekti

Pirmajai kapitulai (Vilniaus vyskupijos) suda
ryti taip pat netrūko žmonių ne tik iš lietuviškai 
mokančių, bet ir iš pačių lietuvių. Iš 12 kapitulos 
narių 4 buvo lietuviai ar bent iš Lietuvos kilę’".

Ivinskis. KrikiCionybe* kcli.tv 1 ictiivon t n 
x»2 mi

*" A Sapnka. (ogaila. 278 pd . U’ Abraham mino, kad 
tik Iclių narių tanfvhė bnvn Jinoma Motiriau* ir Mvkokn
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PAGERBTI PABALTIECIAI

Washingtono apylinkės latvių 
bažnyčios salėje balandžio M Pa
baltiečių Jaunimo Sandrauga 
iškėlė puotą. Banketas ir šokiai 
buvo paruošti pagerbti visų trijų 
tautų asmenis, pasižymėjusius 
savo bendruomenine veikla, 
ypač kreipiant dėmesį į jaunimo 
organizacijas.

Susirinkę žmonės turėjo pro
gos susipažinti ir pabendrauti 
prieš vakarienę. Buvo galima pa
sikalbėti su Lietuvos atstovu 
Washingtone ir Lietuvos diplo
matijos Šefu dr. S. Bačkiu bei jo 
žmona ir jų sūnumi prel. A. Bač
kiu, einančiu aukštas pareigas 
Vatikane. Dalyvavo taip pat ir 
naujai paskirtas antrasis Latvijos 
atstovybės sekretorius Lūsis su 
žmona.

Po vakarienės prasidėjo pa
grindinė vakaro programa: su
pažindinimas su gerbiamaisiais 
asmenimis. Sandraugos pirmi
ninkė Inara Vatvars pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė . estą 
Martin Sauberg vadovauti pro
gramai. Jis pasikvietė į talką San
draugos valdybos narius: estus 
Erik Suuberg, Ardo Hansson ir 
Jaak Pedak, latvius Inara Punga, 
Anita Suritis, Lotars Belovs ir 
lietuvę Rimą Šilėnaitę. Valdybos 
nariai atliko malonią savo tau
tiečių pagerbimo pareigą.

Estai pagerbė Mari Ann Rik- 
ken už jos veiklą, gelbstint disi
dentus ir dirbant su Antano 
Mažeikos vadovaujama Coali-

tion for Constitutional Justice 
and Security ir Peeter Kiik už jo 
bendruomeninę veiklą, organi
zuojant estų pasaulinius festiva
lius ir kitus estų darbus.

Latviai pagerbė Asją Lejins už 
darbus švietimo srityje ir ilga
metį mokytojavimą latvių mo
kyklose ir Arturs Vatvars už 
įsteigimą ir ilgametį vadovavimą 
latvių aukštesnėj mokykloj Be- 
verina.

Lietuviai pagerbė Juozą Lauč- 
ką, įvertindami jo darbą lietuvių 
Ateitininkų federaijoje, Ameri
kos Balse ir bendradarbiavimą 
lietuviškoje spaudoje, o taip pat 
kun. Antaną Saulaitį, S J, už jo 
darbą lietuviškose jaunimo orga
nizacijose.

Taip pat buvo pagerbtas Ro- 
bert Gillette, Los Angeles Times 
dienraščio korespondentas, ku
ris dažnai parašo pabaltiečių rei
kalais palankių straipsnių.

R. Šilėnaitė

AMERIKOS VYSKUPŲ PIRMININKAS 
SVEIKINA LKB KRONIKĄ

St. Louis miesto arkivyskupas 
John L. May, einantis Amerikos 
vyskupų ir Katalikų Konferenci
jos pirmininko pareigas, parašė 
laišką vyskupui Pauliui Balta
kiui, OFM, kuriame jis sveikina 
LKB Kroniką jos penkiolikmečio 
proga.

LAIŠKAS DARBININKO REDAKCIJAI

FINALE: L. VALIUKO WATERGATE’AS

“Darbininko” 1987.1.30 nu
mery atsakiau į Leonardo Valiu
ko isterišką, mane niekinantį 
laišką, paskelbtą "Darbininko” 
1986.XII. 19 laidoj. Man patiki
miausiu šaltiniu — savo dieno
raščiu — remdamasis, nu
rodžiau vieną kitą datą: kada su 
L. V. susitikau, kada kvietė ben
dradarbiauti “Į Laisvę” žurnale, 
kada parašiau pirmąją to žur
nalo apžvalgą. “Darbininko 
1987.11.20 numery L.V. atsi
liepė mane “tikslindamas”. Nek
reipčiau dėmesio į laukinio de
magogo šūkavimus niekinant 
mano asmenį, spjaudant ant 
mano “ilgų korespondencijų” — 
tie nieko bendro su tema netu
rintys išpuoliai bumerangu 
grįžta pas demagogą. Tik negaliu 
nutylėti jo skelbiamų šių konkre-

tybių: “Niekad nesu kvietęs Al
fonso Nako rašinėti ‘Į Laisvę’ 
žurnalui, kaip kad jis teigia. (...) 
Alfonso Nako korespondenci
joms mano redaguojamame ‘Į 
Laisvę’ žurnale nebuvo ir ne
galėjo būti vietos. (...) Niekada 
neprašiau Alfonso Nako parašy
ti ‘Į Laisvę’ žurnalui apie dr. A. 
Damušio pagerbimą. (...) Jo tik
rai nekviečiau jungtis į žurnalo 
bendradarbių šeimą.”

Jeigu demagogas Leonardas 
Valiukas, prieš kiekvieną mane 
“triuškinantį” teigimą, žodį 
“niekad” būtų pakeitęs į “neatsi
menu kad”, eidamas į teismą 
bent turėtų kuo teisintis. Bet 
“niekad”? “Niekad” paneigia 
mano dienoraštines^užuominas, 
lyg kokius išsigalvotus falsifika
tus ir prieš skaitytoją mane pa-

LIETUVOS ĘRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS

darbams remti afukojo (1987.11.’! — IV.1)

$11,000.00: Lietuvių fondas. 
Chicago, IL. _
$1,000.00: Kun. Povilas 
Ragažinskas, Central, N.M. 
$600.00: Dr. Albertas ir Violeta 
Avižos, Lake Forest, IL.
Po $200.00: E. Banevičienė, St. 
Petersburg Beach, FL; JAV LB 
Brighton Parko apylinkė (iš vis* 
$250.00); dr. Augustinas Laucis, 
Mt. Olive, IL, kun. Alfonas 
Petraitis, Putnam, CT (iš viso 
$300.00).
Po $100.00: * Ateitininkų 
Sendraugių Lv Angeles valdyba; 
dr. Leonas ir Marija Bajorūnai, 
Pompano Beach, FL; Antanas 
Balčytis, Chicago IL (iš viso 
$200.00); dr. Romualdas Gineitis, 
Kettering, OH;' JAV LB 
bažnytinis komitetas, Lemont, 
IL; JAV LB Prdvidence apylinkė; 
JAV LB Worcesterio apylinkė; 
Lietuvių R.K. Sąryšis, Dayton, 
OH; Lietuvos Vyčių 96 kuopa, 
Dayton, OH; Lithuanian 
Cultural Council, Dayton, OH; 
Antanas ir Elena Yakaičiai, 
Franklin Sq., N.Y.; Petras ir 
Valentina Maneliai, Davis, C A; 
dr. Juozas Masilionis, Kettering, 
OH; Aldona Stanton, Los 
Alamitos, CA.
$80.00: Apolonia Wedrycka, 
Croton-Hudson, N.Y. (iŠ1 viso 
$110.00).
Po $50.00: Adolfas ir Genė Ar- 
maliai, St. Petersburg Beach, FL; 
kun. Matas Čyvas, Albany, N.Y.

(iš viso $300.00,(Vincentas 
Geležiūnas, St. Louis, MO; kun. 
Francis Kure, Spring Valley, IL; 
Jonas Mikeliūnas, East Chicago, 
IN; St. Peters Society, Davton, 
OH.
$40.00: Juozas ir Jadvyga 
Petroniai, Mt. Holly, N.J.
Po $30.00: Kazimieras 
Skaisgirys, Chicago, IL; Vincen
tas ir Stefanija Savukynai, 
Jamaica, N.Y.
Po $25.00: Feliksas Ąndriūnas, 
Wyncote, PA; Amelija 
Baleišienė, Chicago, IL; Gražina 
Būgaitė, Scranton, PA (iš viso 
$50.00); Viktoras ir Salomėja En- 
drijonai, Chicago, IL; Jūratė 
Gentlesk, Haddonfield, N.J.; 
Juozas ir Birutė Kasperavičiai, 
Seven Hills, OH; Andrea 
Kovalesky, Lakeview Terrpce, 
C A; Leo Matkins, Dayton, OH; 
Ramojus ir Janina Mozoliauskai, 
Lemont, IL; Konstancija 
Stungienė, Richmond Hts., OH; 
Antanina Sužiedielienė, 
Brockton, MA.
Po $20.00: P ir M. Ančeriai, 
Chicago, IL; dr. Algirdas Dysas, 
Kettering, OH; Antanas ir Zita 
Kuliešiai, Chicago, IL; Leonas ir 
Regina Raslavičiai, Eik Grove 
Village, IL; Antanas ir Elena 
Tauginai, St. Petersburg Beach, 
FL; Stašvs Vaitkus. Vandalia. 
OH.
$15.00: Leo Zelinskas, Davton. 
OH.

t'o $10.00: Juozas Augustas. 
Dayton, OH; J. ir A. Bačanskai. 
Pompano Beach, FL; Vita 
Baleišytė, Chicago, IL; Brigita 
Baublys, Chicago, 1L; Jeronimas 
Čibiras, Dayton, OH; S.Kavy, 
Dayton, OH; Mary Lucas, 
Dayton, OH; Jonas ir Elžbieta 
Navikai, E. Hartford, CT; Eroest 
Omlor, Dayton, OH; Pranas 
Petkus, Dayton, OH; Bernardas 
Poderys, Dayton, OH; Julius 
Raštikis,. Dayton, OH; Linda 
Stahle, Iowa City, Iowa; Stasys ir 
Julija Vaičiūnai, Roselle, N.J.; 
Emilija Zūbrickienė, Pompano 
Beach, Fl; Juozas Žadeikis, 
Chicago, IL;

stato kaip begėdišką melagį. 
Todėl man nieko kito nelieka, 
kaip šmeižtą atremti dviem Leo
nardo Valiuko man rašytais laiš
kais: 1968. VI.23 ir 1968.VIII.31. 
Iš jų matyti, kad begėdiškas me
lagis, watergate’inio tipo dema
gogas kaip tik yra pats Leonardas 
Valiukas. “Į Laisvę” žurnalo 

i Nr.97 (134) apžvalgoj kritikuo
damas Leonardo Valiuko pilnus 
paniekos pareiškimus apie kitus 

. veikėjus, ypač apie jaunimą. 
! neklydau.

1987.11.27
Alfonsas Nakas

(Redakcijos pastaba. — Prie 
* šio laiško Darbininko redakcijai 

A. Nakas pridėjo dviejų L. Va
liuko laiškų xerox kopijas. Dėl 

■ vietos stokos tų laiškų ištisai ne- 
! spausdiname. Galima tik pa

minėti, kad 1968.VI.23 rašyta- 
Į me laiške L. Valiukas tikrai iš

reiškia pageidavimą, kad A. Na- 
1 kas “J Laisvę” žurnalui parašytų 

apie dr. A. Damušio pagerbimą 
Detroite. Abiems rašantiems iš
samiai pasisakius, šiuo klausimu 
daugiau nieko nebespausdinsi- 
me.)

LKB Kronikos penkiolikos 
metų sukakties proga rašau 
norėdamas pareikšti Amerikos 
vyskupų konferencijos pa
sigėrėjimą ir paramą už nuosta
bų nuolatinį informavimą ką 
Kronika yra atlikusi.” rašo arki
vyskupas May.

“Žmogaus teisių gynyboje tik
slumas, nuoseklumas ir teisingu
mas padaro Kroniką klasiška. 
Bažnytinėje bendruomenėje, 
Kronikos liudijamas tikėjimas ir 
drąsumas apie tuos, kurie jai 
renka medžiagą ir ruošia repor
tažus, susilaukia visų pagarbos.

.“Meldžiuosi, kad Kronika išt
vertų iki tos dienos, kada mūsų 
broliai ir seserys Lietuvoje, 
turės religinę laisvę ir Dievo 
duotas visapusiškas teises,” bai
gia arkivyskupas May savo š.m. 
balandžio 16 datuotą laišką vysk. 
Baltakiui, OFM.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos pirmininku yra vysk. Bal
takis. Religinė Šalpa reguliariai 
verčia, leidžia ir skleidžia LKB 
Kroniką anglų kalba kasmet 
30,000 tiražu. Per pastarąjį 
dešimtmetį, Religinė Šalpa iš
platino apie 400,000 Kronikos 
numerių. LKB Kronikos angliški 
vertimai yra siunčiami vysku
pams, korespondentams, profe
soriams, žmogaus teisių organi
zacijoms, kongresmanams, se
natoriams ir kitiems.

LIC

EKSKURSIJA J LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ 

ROMON

baltų sauksmas
VENECUELOJE
(atkelta iš 3 psl.)

mūsų periodiką, Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenė turi su 
p. J. Kojelių sutikti, kad mūsų 
spaudoje dažnai lemia daug 
žemesnio, smulkesnio turinio ir 
menkesnės vertės žinios, nekal
bant apie reklamuojamą Eltos 
Informacinį biuletenį ispanų kal
ba, kuris niekuomet neegzista
vo.“Laikau savo uždaviniu”, 
rašo jis PLB pirmininkui, “visa 
tai pranešti Jūsų informacijai ir 
atitinkamai akcijai. Laikau sau 
privilegija iškelti nuopelnus šio 
asmens, kuris daro garbę ne vien 
mums ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei; jis yra lietuvių tau
tos pasididžiavimas.”

JAV LB Visuomeninių reikalų 
komisija, kuri anksčiau finansavo 
dr. V. Dambravos paruošto 
straipsnių rinkinio “Ei Grito de 
Lituani” (“Lietuvos šauksmas”) 
išleidimą, dabar vėl paskyrė ati
tinkamą pinigų sumą, kad “Ei 
Grito Baltico" pasiektų visus 
ispaniškai kalbančių kraštų cen
trus, kad, kaip rašoma leidinio 
įvade, BALTŲ ŠAUKSMAS 
nuaidėtų toli ir plačiai per visą 
Lotynų Ameriką, kad milijonai 
skaitytojų — geros valios žmonių 
— jungtųsi į teisingą bylą dėl 
priespaudą nešančių tautų — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
laisvės.

K. Viens.

Po $5.00: Genie Andriuskiewicz, 
Dayton, OH; I. Bučmys, Dayton, 
OH; E.K.A., Pompano Beach, Fl; 
Steve Erli, Dayton, OH; Alex 
Keish, Dayton, OH; Jonas 
Kvietys, Dayton, OH; Al 
Nienaber, Dayton. OH; Mykolas 
Petkus, Dayton, OH; Kazys 
Reisonas, Cincinatti, OH; Ken- 
neth Spitzig, Dayton, OH; Izabelė 
Stončienė, Chicago, IL; Aldona 
Venckūnienė, Santa Monica, CA; 
C M. Vilemaitis, Engiewood. OH.

Parapijos aukojo

$875.00: Holy Cross Church. 
Dayton, OH.
Po $600.00: Church of Annuncia- 
tion, Brooklyn, N.Y.; Holy Trini- 
ty Church, Hartford, CT.
$510.00: Our Lady of Vilnius 
Parish, Worcester, MA.
$500.00: St. George's Parish, 
Rochester, N.Y.
$240.00: St. Casimir’s Church, 
Amsterdam, N.Y.

Krikščionybė — tautos 
stiprybė, o jubiliejaus darbai 
teikia nepaprastą progą Lietuvai 
padėti. Jubiliejus jau čia pat, bet 
minėjimo darbams vykdyti-lig 
šiol sutelkta tik pusė reikiamų 
lėšų. Labai dėkojame visiems, 
kurie aukojo, o dar neauko
jusiems jau pats metas savąja 
auka prisidėti, nes čia visų 
reikalas. Čekius prašome rašyti 
Lithuanian Christianity 
Jubilee vardu ir siųsti Br. 
Polikaitis, 7218 So. Fairfield 
Avė., Chicago, IL 60629,. Visos, 
aukos nurašomos nuo mokesčių.

Jonas Kavaliūnas, 
vykdomojo komiteto pirmininkas

Kun. Viktoras Dabu.tis, 
lėtu telkimo vadovas

Bronius Polikaitis, 
iždininkas

8 dienų kelionė birželio 24 - liepos 2 
tiktai 1,119 dol.

j ŠIĄ KELIONĘ ĮSKAITOMA:

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

— Apsistojimas Resldence Palace viešbutyje 
(dviese kambaryje) ir kasdien pusryčiai (Continental)

— Romos apžiūrėjimas
— Šv. Tėvo iškilmingos mišios ir arkiv. Jurgio 

Matulaičio beatifikacija
— Arkiv. J. Matulaičio garbei mišios 12 apaštalų 

bazilikoje
— Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvų
— Ekumeninės pamaldos katakombose
— Pokylis castel St. Angelo pilies rūmuose
— Galimos kelionės j Florenciją, Asyžių, Veneciją 

Ir kitas Įdomias vietas.
— Ekskursijų lydės Balde Tours savininkai Birutė 

ir Algis Mltkal

Suinteresuotieji rezervacijas prašomi atlikti gali* 
mal anksčiau, nes vietų skaičius ribotas.

Kad užsitikrinus vletę, užpildžius žemiau prideda
mą atkarpų su 119 dol. užstatu, prašom siųsti:

BALTIC TOURS 
293 Aubum St. 
Newton, MA 02166 Tol.: (617Į-965-6O80

Prašau rezervuoti vletą'as.......Jubiliejinei kelionei
Romon.

PAVARDĖ

ADDRESAS

MIESTAS

TELEFONAS: Namu

Vykstu Boston. ,Nsw York.

Sskcl|s: Rūkantiems.

RAKTINIAI KLAUSIMAI 
APIE KRISTŲ. Su antrine an
trašte: Naujojo Testamento at
sakymai. autorius — Joseph A. 
Fitzmyer, S. J. Iš anglų kalbos 
vertė Jurgis Strazdas. Kalbą tik
rino Petras Balčiūnas. Titulinį 
įrašą piešė Paulius Jurkus. Išlei
do Krikščionis gyvenime, kun. 
Jono Krivicko lėšomis, 1986. 
Spausdino Marijos Nekalto Pra
sidėjimo Seserys, I.C.C., Put
nam, CT 06260. 199 psl. Kaina 
$6.00.

Tai Krikščionis Gyuvenime 
Knygų serijos Nr. 25. Iki šiol lie
tuviškoji visuomenė neturėjo 
lengvai prieinamo ir patikimo 
veikalo apie šiuolaikinį Naujojo 
Testamento Evangelijų tyrinėji
mą — raktinius klausimus ir at
sakymus Katalikų Bendrijos mo
kymo šviesoje. Sis veikalas api
ma 20 klausimų/atsakymų ir 
priedus-skyrius apie Popiežišką
ją Šv. Rašto komisiją, šios Komi
sijos “Nurodymų apie Evangeli
jų istorinę tiesą” tekstą ir II Va
tikano Susirinkimo dogminės 
konstitucijos “Dieviškasis 
Apreiškimas” 19-ąją pastraipą. 
Be to, pridedama rinktinė bi
bliografija, tematinė, naudotų 
Šv. Rašto skaitinių bei autorių 
rodyklės.

Klausimai ir atsakyčiai yra 
glausti ir įžvalgūs. Jie liečia svar
besniuosius mūsų amžiaus klau
simus apie Jėzų Kristų. Veikalas 
padės kiekvienam skaitytojui — 
mokslininkui ir eiliniama tiki
nčiajam — suprasti šiuolaikinį 
Šv. Rašto Evangelijų tyrinėjimą 
Katalikų Bendrijoje. Veikalo au
torius yra Popiežiškosios Šv. 
Rašto komisijos narys ir iškilus 
JAV Šv. Rašto mokslininkas. 
Knygos vertėjas yra torontiškis 
Šv. Rašto mylėtojas Jurgis Stra
zdas.

Džiugu paimti Raktinius 
klausimus apie Kristų į rankas. 
Turime ir Šv. Rašto daktarą ir 
visą būrį licenciatų, bet iki šiol 
neturėjome Pauliaus VI, 1964 
m. paskelbtų “Nurodymų apie 
Evangelijų istorinę tiesą” lietu
viško vertimo. O tai yra epochi
nis Katalikų Bendrijos doku
mentas Evangelijų tyrinėjimo 
srityje. Jame pateikiama 
esminės svarbos įžvalga, kuria 
reikia naudotis kanoninių Evan
gelijų aiškinime, norint suprasti, 
ką jos nori pasakyti. Už tai reikia 
dėkoti Krikščionis Gyvenime 
Knygų serijos leidėjui prel. dr. 
Vytautui Balčiūnui ir veikalo 
vertėjui Jurgiui Strazdui.

Mūsų skaitančioji visuomenė 
Šv. Rašto srityje sąmoningai ar 
nesąmoningai jaučiasi tamsuoliš- 
ka. Viename laiške apie Rakti
nius klausimus.. .šitaip pasisako
ma: “Esu truputį nustebęs, kad 
Krikščionis gyvenime’ išdrįso iš
leisti paskutiniąją evangelijos 
klausimais lietuvišką vertimo 
knygą. Neabejoju, kad šioji kny
ga —jos turinys — nebūtų tiesa. 
Man ji nebuvo niekuo nauja, bet 
pasauliečius ji pritrenkė. Jie 
daro išvadą: Kadangi taip mažai 
evangelijose yra autentiškų 
Viešpaties žodžių, tai ant visų 
krikščionybės tiesų galima staty
ti klaustuką!" Linkėtina ir laukti
na. kad Raktiniai klausimai... 
padės daugeliui išeiti iš tamsuo- 
liškumo į Katalikų bendrijos aiš
kinamą gyvąjį Dievo žodį Evan
gelijose. Anot paties Viešpaties, 
reikia pažinti tiesą ir "tiesa pada
rys jus laisvus” (Jn 8. 32).
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ELENA ABRUTIENĖ 
PERKELTA Į TREMTĮ

Gauta žinia iš Lietuvos, kad 
kalinė Edita Abrutienė kalėjusi 
kartu su Jadvyga Bieliauskiene, 
nuo 1987 sausio 12 buvo perkelta 
j tremtį, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. Jos tremties 
adresas yra: Chitinskaya oblast. 
pos. Aksha, ui. Beregovaja 11. 
kv. 3.

Tai yra maždaug 120 mylių j 
pietus nuo Chitos, kur yra kali
namas kun. Jonas -Kastytis Ma
tulionis ir 60 my’ių j šiaurę nuo 
Mongolijos sienos. Abrutienė 
yra kalinama uždaroj kariuo
menės zonoj, kaip spėlioja Tarp
tautinės amnestijos žinovas.

1982 m. gruodžio 8 d. buvo 
padaryta krata Editos Abru- 
tienės bute, Tallat-Kelpšos 8-11. 
Vilniuje ieškant šmeižikiško tu
rinio literatūros. Kratos metu 
paimta: Abrutienės pareiškimai, 
dokumentai, laiškai , žurnalo 
“Amerika” 39 egz., Žmogaus tei
sių deklaracija anglų kalba ir kt.

Po kratos saugumiečiai Abru
tienės nebepaleido. Jai iškėlė 
bylų pagal 199-1 str. už skleidi
mų žinomai melagingų prasima
nymų, žeminančių tary binę val
stybinę ir visuomeninę santvar
kų.”

Abrutienė buvo nuteista 1983 
liepos 14 ketveriems metams 
griežto režimo lagerio ir dve
jiems metams tremties.

1950 m. gimusi Edita Abru
tienė Mordovijos moterų lagery - 
j e aktyviai reiškėsi. Ji ir Jadvyga 
Bieliauskienė kartu su aštuonio- 
mis kalinėmis pasirašė sveikini
mų prezidentui Reaganui jo per
rinkimo j JAV-bių prezidentus 
proga.

Kartu su trimis pabaltietėmis 
ji iš lagerio .pasiuntė protesto 
laiškų Aukščiausiam Prezidiu
mui prašant karo belaisvių statu
so. Remdamosios Jungtinių Tau
tų rezoliucija, kuri buvo pa
skelbta Tarybinėj spaudoj, kaip 
jos teigė, joms priklausų karo be
laisvių statusas, nes jos gy veno 
sovietų okupuotose kraštuose.

Abrutienės v e ras, Vitas Abru-

vos trispalvės pakėlimu gimnazi
joj

1979 m. jis su žmona 
atsižadėjo sovietinės pilietybės 
ir davė prašymų emigruoti į JAV- 
bes. Jie buvo gavę leidinių emi
gruoti prieš jo areštų. Po Abu- 
ručių buto kratos 1980 balandžio

9 ir 17 d., kai buvo konfiskuota 
“šmeižikiška” literatūra ir rašo
moji mašinėlė, Abrutis išvyko į 
Maskvą susitikti su užsienio ko
respondentais. Jis buvo suimtas 
gegužės 20 Maskvoj ir apkaltin
tas pagal LTSR baudžiamojo 
kodekso 199 str.

Pasak pogrindžio Aušros, "tai, 
lx* abejonės, saugumo kerštas už 
jų norų išvykti į užsienį."

(LIC)

NEVV YORKO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ DRAUGIJOJE

Nevv Yorko Lietuvių Gydyto
jų draugija įsteigta 1950m., po 
Antrojo Pasaulinio karo Ameri
kon atvy kusių lietuvių gydytojų, 
esanti Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos padaliniu, š.m. ba
landžio 11d. sušaukė savo narių 
susirinkimų, vykusį Kultūros 
Židinyje, Brooklyne. Nariais yra 
ne tik Nevv Yorko valstijos lietu
viai gy dytojai, bet ir gydy tojai, 
gyvenų Amerikos rytinio pak
raščio valstijose. Deja, tik dalis 
lietuvių gydytojų priklauso 
draugijai, kiti nepanoro bendra
darbiauti. ypač jaunesnieji.

Susirinkimui vadovavo drau
gijos pirmininkas dr. A. 
Av ižonis. sekretoriavodr. K. Pa- 
prockaitė-Simaitienė. Susirinki
mų pradedant visi atsistojimu ir 
susikaupimu pagerbė ir prisi
minė dr. A. Snieškų. nesenai 
amžiny bėn iškeliavusį. Praneši
mai parodė, kad draugija šiais 
metais nepasižymėjo veikla, 
nors kai kurie nariai reiškėsi joje. 
Pvz.: dr. J. Gintautas paskaitose
studentams ir medikams garsino 
lietuvių ir Lietuvos reikalus, dr. 
J. Kriaučiūnas nuolat užsiėmė 
Alkos archyvo-mųziejaus tvarky 
mų ir LB reikalai^, ir ktf, Lir. 1^. 
Giedraitienė pranešė, kad metų 
bėgyje nebuvo didesnių išlaidų

prenumerata už “Medicinos 
žurnalų, ir pavyzdingų iždo vedi
mų.

Šiais metais šaukiamas Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Sųjungos 
suvažiavimas Chicagoje. Drau
gijai atstovaus keli atstovai, įga
lioti pirmininko ir valdy bos. Pa
geidauta. kad suvažiaviman vyk
tų daug gydytojų, nes tuo paro
dys rūpinimusi lietuviškais rei
kalais, o taip pat paskaitose pagi
lins medicinos mokslo žinias.

Dr. A. Goeldnerienė, pavesta 
rūpintis paminklu ant prof. dr. 
P. Gudavičiaus kapo Brookly ne. 
pranešė, kad paminklas jau pa
ruoštas ir bus greitai pastaty tas. 
Paminklo kaina apie 9(X) dolerių, 
nes toje kapinių daly je neleidžia
ma didesnių paminklų statyti. 
Draugija iš savo iždo paminklui 
pastatyti paskyrė 200 dol. Kitų 
sumų bus stengiamasi surinkti iš 
buvusių prof. dr. Gudavičiaus 
mokinių-studentų. Dr. Guda
vičius. daugelio Lietuvoje va
dintas dr. Gudeliu, daug pastan
gų dėjo kelti lietuvių sveikatin
gumų ir švietimų. Jis vertas il
gam išliekančio paminklo. Pa
minklui aukas siųsti: American
Lithuaman Medical Ąssociatioij 
pažyųjėti “paminklui”), Dr. L.

tis, irgi buvo politinis kalinys. 
Jam vos sugrįžus iš Sovietinio la
gerio, Edita buvo suimta ir jis 
liko vienas su mokyklinio 
amžiaus sūnumi Aidu, gimusiu 
1974 m.

Abrutis dirbo restauracijos 
srity. Jo tariama “anti-sov ietinė 
veikla“ jau reiškėsi nuo 1952 m., 
kai jis buvo tardomas už Lietu-

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį 
sukūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. 3 colių bronzinis — 
30 dol., 3 colių pasidabruo
tas — 35 dol., 3 colių paauk
suotas — 40 dol., pusantro 
colio bronzinis — 15 dol., 
pusantro colio gryno sida
bro — 50 dol. Persiuntimui 
pridedama 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijo
je: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

ir ižde yra apie 700 dolerių. Dr. 
A. Goeldnerienė kontrolės ko- 
misijoas pranešimu patvirtino 
iždininkės pranešimų. Iždinin
kei išreikšta padėka užnarių mo
kesčių surinkimų, kur įeina ir

Giedraitis. 10 Barny Lane, East 
Northport. N Y 11731. Jei aukų 
susidary s didesnė suma, tai dr. 
Gudavičiaus atminimas bus 
įamžintas kitur ir kitais? būdais.

Dr. Sidrys, Lietuvps krikš
čionybės minėjimo ruošimo

JAV LIETUVIŲ

JAUNIMO SĄJUNGOS

VASAROS STOVYKLA
BIRŽELIO 7-14 d.

Dainavos stovyklavietėje, Michigan 
Kviečiamas visas Š. Amerikos 

jaunimas tarp 18-35 metų

Pilna ir įvairi programa: paskaitos, užsiėmimai ir 
sportas, šokiai, laužai ir žaidimai

Stovykla baigsis su bendru

JAV LJS SUVAŽIAVIMU
birželio 13, šeštadienj.

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIMOKYTI, 
PASTOVYKLAUT1!

Kreiptis:
JAV LJS VASAROS STOVYKLOS KOMITETAS

P.O. BOX1071, NEVV YORK, N.Y.. 10276

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages

Agronome* lt Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastiniu aplanku, nugarėlė patogiai suvertai 316 pual. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207.

Užsakau “Llthuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
- Postage 1 dol.

Vardas, pavardė..................................................................................

Numeri*, gatvė ........................................................................ ...........

Miestas, valštija, Zip .......„....................................................................

Dr. Jonas Gintautas New Yorko gydytojų susirinkime ba
landžio 11 Kultūros Židinyje kalba apie lietuvių smegenų 
pranašumą. Nuotr. J. Kriaučiūno

Romoje finansų kėlimo komisi
jos narys, pakviestas, padarė 
pranešimų. Jis skundėsi, kad ligi 
šiol surinkta tik apie pusė 
minėjimui ruošti sumos. 
Nemaža suma reikalinga parem
ti jaunimo keliones į Romų. 
Prašė gydytojus aukomis remti 
užmojį. Draugija iš iždo paskyrė 
160 dol. Vasario 16-osios gimna
zijos, Vokietijoje, mokinių kelio
nei į Romų paremti, o gydy tojai 
pasižadėjo minėjimų aukomis 
paremti.

Draugijos naujon valdybon 
perrinkti buvusieji valdyboje: 
dr. V. Avižonis — pirmininku, 
dr. K. Paprockaitė-Simaitienė 
— sekretore, dr. L. Giedrai
tienė — iždininke ir dr. B. Jan
kauskas bei dr. R. Šnipas nariais. 
Kontrolės komisija palikta ta 
pati: dr. A. Goeldnerienė ir dr. 
P. Bagdas. Išrinktai valdy bai pa
linkėta pagyvinti draugijos veik
lų. ' ’

Sekė dr. J. Gintauto paskaita. 
Paskaita apie lietuvių smegenis 
ir jų neurologinę ir psichologinę 
veiklų, kuri skirtinga ir aukš- 
tessnė, negu mažiau kultūros 
pažengusių tautų žmonių, ypač 
pažangos ir etikos srityse. Pa
skaita buvo įdomi ne tik susirin
kusiems gy dytojams, bet ir daly
vaujantiems jų šeimų nariams.

Po paskaitos visi bendrai pa
pietavo ir pabendravo. J. Gie
draitis, Tautos fondo pirminin
kas, įteikė 100 dol. aukų dr. Gu
davičiaus paminklui pastatyti, 
nes jo tvirtinimu, dr. Gudavičius 
jį. dar jaunuolį, ištraukė iš mir
ties namų. Ačiū jam už aukų. 
Laukiama daugiau aukų.

J. Kr.

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS | LIETUVĄ

NR. 8701 Gegužės 8—gegužės 23 d. ..
Iš Nevv Yorko $1,895.00
IšChicago’s ' $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 nak* k<?^voje,
10 naktų LIETUVOJE ' L Stockholme

NR. 8702 Liepos 3 d.
Iš Nevv York o Bostono $1,795.00
Iš Chicagos $1,895.00
Iš Clevelando rv^ $1,869.00
Iš Detroit o 51,889.00
IšTampaos joS' $1,949.00
Iš Los Angele1^?riatle $1,995.00
SutrumpintosN^.ionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE,1 naktis Copenhagoje. 
Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8705 Rugpiūčio 14 d.
Iš New Yorko Bostono $1,825.00
Iš Chicagos $1.925.00
Iš Clevelando $1,895.00
Iš Detroit o $1,915.00
IšTampaos $1,969.00
Iš Los Angeles • Seattle S2.025.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje
10 naktų LIETUVOJE. 1 naktis Stockholm e
Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš Nevv York o Boston o $1,695.00
IšChicago’s $1,795.00
Iš Clevelando S1.769.00
Iš Detroit o $1.789.00
Iš Tampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles Seattle $1.895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje.
10 naktų LIETUVOJE. 1 naktis Copenhagoje. 
Pilnos kelionės priedas $140.00

KITOS KELIONĖS
NR. 8703 Liepos 11-24 d. —LATVIJA

Iš Nevv Yorko $1.695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga

NR. 8704 Rugpjūčio 1-16d. —MENO IŠVYK*
$2.165.00

. .vn>, r~ z ** • 'Viqh ir\« O, c. I icarviyo

Silja Line laive v3

NR. 8707 Lapkričio 6 — lapkričio 22 d. — OPEROS IŠVYKA
Iš Nevv Yorko $1.950.00

• Maršrutas: Stockholmas 2 naktys. Maskva 3 naktys. 
Leningradas 3 naktys. Budapest as 3 naktys, Copenhaga 
3 naktys. Viso 10 operos ir baleto spektaklių.

Kama (nakvojant dviese kambaryje) jskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius, maistą Lietuvoje, jvainas ekskursijas ir daug kitų priedu

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, pasiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams

Iš New York o
Maršrutas: 5 naktys Mask- ,o Leningradas.
1 naktie .-izMcrinizi’o o noiauc

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd.. 
Palos Mills, IL 60465 
Tol: (312)430-7272

J&1SUR
— 255,000 dol. Lietuvių fon

do taryba leido Pelno skirstymo 
komisijai šiais metais padalinti 
lietuvybės išlaikymui. Tai antra 
rekordinė suma, skiriama pa
remti lituanistinėms mokyk
loms, švietimui, stipendijoms, 
kultūriniams ir visuomeniniams 
reikalams. Paramai gauti prašy
mų paduota 423,000 dol. sumai, 
neskaitant stipendijų. Reikia di
dinti Lietuvių Fondo kapitalą, 
kad gaunamų pajamų užtektų vi
siems poreikiams tenkinti.

— Pianistė Julija Rajau - 
skaitė-Petrauskienė labai 
sėkmingai koncertavo Velykų 
sekmadienį Miami, Fla., Lietu
vių Piliečių Klube. Pajėgę įver
tinti klasikinę muziką virtuozę 
labai įvertino.

— Angelė Nelsienė, LB Vaka
rų apygardos pirmininkė, Jaak 
Treiman, estų konsulas, irValdis 
Pavlovskis, Amerikos Latvių są
jungos vicepirmininkas, deda 
pastangas, kad naujuosiuose Ca- 
lifomijos istorijos vadovėliuose 
šalia kitų “holocaustų” būtų mi
nimos ir masinės žudynės Pabal
tijo valstybėse. Pirmajame va
dovėlio projekte Pabaltijo val
stybės išleistos. Pabaltiečių ini
ciatyva artimoje ateityje bus pa
sitarimas su Califomijos val
stybės švietimo komisijos atsto
vais. Medžiaga apie komunistų 
ir naciu vykdytas žudynes Pabal
tijo valstybėse švietimo komisi
jai laiku buvo įteikta.

— Bronio Kviklio Lietuvos 
Bažnyčių V-to tomo (Vilniaus ar
kivyskupijos I ir II dalies) sutik
tuvės Chicagos Jaunimo Centro 
kavinėje įvyks gegužės 8, t

— Nelės ir Arvydo Paltinų 
koncertas Chicagos Jaunimo 
Centre įvyks gegužės 10, Rengia 
“Margutis”.

— Poezijos dienas šiais metais 
rengia Lietuvių Rašytojų Drau
gija gegužės 22 - 23 Chicagos 
Jaunimo Centro mažojoje salėje. 
Pirmoji diena skirta Kaziui 
Bradūnui, antroji — Antanui 
Gustaičiui.

— Dail. Bronė Jameikienė 
nuo 1971 metų gyvenanti Hava
juose ir dirbanti Honolulo dailės 
akademijoje, dalyvavo 36-toje 
metinėje parodoje “Havajų dai
lininkai 1986”. Parodai atrinkta 
100 darbų, o šeši parodos daly
viai, jų tarpe ir B. Jameikienė, 
buvo pakviesti Honolulo dailės 
akademijos, dalyvauti parodoje, 
įvertinant jų iškilumą Havajų 
meno pasaulyje. Dail. B. Jamei
kienė buvo išstačiusi tris savo pa
skutiniuosius darbus ir du iš jų 
įsigijo Honolulo dailės Akademi
ja.

— Tauras Bublys, studijuojąs 
Clevelando valstybiniame uni
versitete, iš universiteto gavo 
nemokamai pusės valandos laiką 
lietuviškoms transliacijoms. Lie
tuviškoji programa “Naujoji vil
tis” perduodama kiekvieną an
tradienį nuo 5:30 iki 6 vai. vak. 
banga .WCSB FM 89.3.

— Ieškoma Vitkauskaitė 
Pranciška, duktė Adomo ir Juze
fus Noreikaitės, gimusi 1912 m. 
Schenectady, N.Y. Ieško sesuo 
iš Lietuvos. Pranešti L. Jankau
skaitei, 183 Withers St., Brook
lyn, N.Y. 11211.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. A. Tomkus, Canoga Park, 
Calif., A. A. Dauzickas, Basking 
Ridge, N.J. Užsakė kitiems: L. 
Mikulskytė. Richmond Hill. 
N.Y. '■— Sr. Damien, Keamy, 
N.J., A. Senkus, Jamaica, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.
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J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį Ir j Druskininkus.

13 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONES Į LIETUVĄ

1987 M KELIONES Į LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KEUONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

13 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

13 dienų — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549 

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699 

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:
Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26
JAT", “Finnair”.

Birželio 29 
Liepos 9 
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

France", “Aeroflot”,

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

IKelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129
Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11-25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Budapešte 2,
Prahoje 2

Gegužės 8
Gegužės 21
Gegužės 28
Birželio 8

Oro linijos - Air
šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga — 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas -2, 3 dienos, Panevėžys -1 diena
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 ■ liepos 2

15 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

V’ilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija ir “Bal- 
tika” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049 
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 

10 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1.549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

15 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos. V aršuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE 
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — $1,549

Vilniuje 5 dienos. Maskvoje 2, Milane 1

11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos. Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka į Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

STOKIME NARIAIS Į LIETUVIŲ 
FONDĄ
ir didinkime turimus įnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

«

□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas

35.00
150.00
35.00

□ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai .....
□ Signataro Petro Klimo “IŠ MANO ATSIMINIMŲ”
............................................................................ 13.00
□ Prez. A. Smetonos raštai “PASAKYTA PARAŠY
TA” ...............................................................  11.00

Darbininko skaitytojai, atsių
sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję' aukomis už kalendorių. 
Įvairus patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 20 dol. — T. Vasaitis. 
BrooLdyn. N.Y., Mrs. Kalvaitis, 
Gaitaersburg. Md.

18 dol. —T. Penikas, VVood-

St. Petersburg Beach, Fla.,'S. 
Plechavičienė, Dobbs Ferry,

8 dol. —J. Taoras. St. Peter- 
sburg Beach, Fla.

Po 15 dol. — V. Rūtenis, 
Clayton, \1O. A. Puzinas. San 
Mateo, Calif., J. Palonis, Green 
BrooLc. N. J., S. Leveckis, Edi-

Po 12 dol. — A. Dauzickas, 
Florbsam Park. N.J.. D. Puzycki, 
Bensclem, Pa.

Po 10 dol. —A. Gylys, Qlym- 
pia.Wash., S. Saras, Plymouth, 
Mass., K. Bugenis. Ringuood, 

Mrs. Mulokas. Santa Mo- 
Calif., G. Alinskas, Clifton, 

IC. Škirpa, VVashington, 
, E. Ąžuolas, So. Orange, 

E. Cibas, Great Neck,
M, T. Alinskas, Ridgewood, 
M., A. Dulskis, Cocow Beach, 
Fla., N. Burbienė, Brockton, 
Mass., L. Banys, Brockton, 
Mass., D. Campė, Highland, 
MD. J. Nlatiukas, VVoodha- 
ven, N.Y., V, Valukas. New Ha- 
ven. Conn., F. Stančius, Na
sh, N.H., E. Mikalauskienė,

nica,

D.C.

Po 5 dol. — D. Mitkienė, Los 
Angeles. Calif.. A. Gumbinas. 
Jackson Hgts., N.Y.M. K. Žvir
blis, Brooklyn. N.Y., B. Baro- 
niūnas. New Hyde Park. N.Y., 
F. Bociūnas. Sunny Hills, Fla., 
R. Moore, Gulfport, Fla., A. II- 
gutis, VVoodhaven, N. Y., J. Ka- 
spariūnas, St. Petersburg, Fla., 
D. Bulgaris. Brooklyun. N.Y., 
K. Miklas. Plainview, N.Y., M. 
Korsack, Nashua. N.H.. Liau
kas. Huntington, Conn., V. Jan
kauskienė. VVoodhaven, N.Y., 
M. Žiaugra. Sharon, Mass., kun. 
P. Shakalis, Brockton, Mass., J. 
Statkus, Randolph, Mass., J. 
Morgalis, Minersville. Pa.. J. 
Urban, Brooklyn, N.Y.

3dol. —J. Bundonis. Linden.

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

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

Vardas, pavardė.....................................................-...........................

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

Miestas, valstija, Zip...............................................................................

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
Įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
-ežerais, upėmis ir laukais. Pri

dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklvn, 
N.Y. 11207.

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!
Kiek išleidžiame svečiam, 
vaišėm, o kiek skiriame Lietuvos 
vadavimo reikalam?

Ši skelbimu iškirpti ir pageidaujamas knygas 
pažymėti.

Kaina JAV doleriais.

J. KAPOČIUS, P.O. B0X 95, SO. BOSTON, MA 02127 
TELEF. (617) 282 - 2759

Vardas, Pavardė

Adresas

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

2 dol. — E. Raudys, Linden,

Po 1 dol. — Mrs. Jurgele
vičius, Napa, Calif., B. Vyžas, 
Jersey City, N.J.

Maloniems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv- dariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant i mortgiiių.

Nor) )• įrašyti kreipkitės Į $USIV. CENTRĄ, F.O. Bos 32 (71-73 So. 
flaeahington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ,-212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

KNYGOS JAUNIMO 
SKAITYMAMS

Pasakos ir padavimai iš Lietu
vos — 5 dol.

Močiutės pasakos — 8 dol.
Jėzus su mumis — 4 dol.
Pratimai religiniais klaus imais 

— 4 dol.
Pasikalbėkime, Dieve — 2 

dol.
S v. Kazimieras — 2 dol.
Visos knygos tik dabar gaujos. 

Kreiptis į Darbininko spaudos 
kioską: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Pranešant adreso pasikeiti- 
•mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 57 milijonai * dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sodai Securlty Indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekiŲ rašymo patarnavimas.

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki $ vai: 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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DARBININKAS

341 Hlęhlend Blvd.
Brooklyn. N.Y. 11207

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

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718)827.7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Kultūros Židinyje šį savait
galį: šeštadienį, gegužės 2 d., 
6:30 vai. vak. Los Angeles dra
mos sambūris suvaidins Vinco 
Mykolaičio-Putino 5 veiksmų 
dramų "Valdovas”. Spektaklį 
rengia Laisvės Žiburio radijas.

Sporto šventė New Yorke 
įvyks gegužės 16 - 17 artimose 
NVestbury ir Oyster Bay, Long 
Island. apylinkėse, apie pusva
landis kelio nuo Kultūros Židi
nio. Salės rungtynėms išnuo- 
muotos N. Y. State University— 
Old NVestbury College, N.Y. In
stitute of Technology — Old 
NVestbury ir St. Dominic’s High 
School — Oyster Bay. Visose pa
talpose rungtynės prasidės 
gegužės 16, šeštadienį, nuo 9 
vai. ryto. Sekmadienį nuo 10 vai. 
žaidynės vyks tik N.Y,. Institu
te of Technology patalpose, kur 
bus krepšinio ir tinklinio finalai. 
Kultūros Židiny šeštadienio va
karų bus sportininkų bei svečių 
susipažinimo vakaras ir šokiai.

N. Y. studentų ateitininkų 
draugovės susirinkimas bus 
gegužės 9. Susirinkimo metu 
bus rodomos lietuviškos vaizda
juostės, taip pat bus ir kitokios 
įvairenybės.

Tautos Fondo narių metinis 
susirinkimas įvyks gegužės 9, 
šeštadienį. Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 9 vai. pamaldos pranciško
nų vienuolyno koplyčioje. 
Mišios aukojamos už Tautos 
Fondo gyvus ir mirusius narius, 
rėmėjus ir žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Posėdžiai pradedami 10 
vai. Bus padaryti valdybos ir 
kontrolės komisijos pranešimai, 
bus taip pat apažvelgta Vliko 
veikla ir ateities planai. Liudas 
Tamošaitis parodys skaidres iš 
1986 metų lapkričio mėnesio de
monstracijų Vienoje. Tautos 
Fondo valdyba kviečia narius ir 
rėmėjus dalyvauti šiame susirin
kime.

“Laisvės Žiburio” parengimo 
metu gegužės 2 d. Darbininko 
spaudos kioskas bus adams. kur 
galės suinteresuoti asmenys 
užeiti apmokėti prenumeratas 
Darbininko bei Bridges ir įsigy ti 
naujausių leidinių, plokštelių 
l>ei kitų suvenyrų.

Jaunimo šokius ryšium su 
artėjančia JAV ir Kanados sporto 
švente rengia Lietuvių Atletų 
Klubo jaunimo sekcija gegužės 
8, penktadienį. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Šokių tema — 
Hawaijai. Įėjimo auka 6 dol. be 
hawajiškų drabužių. 5 dol. su ha- 
vvaijiškais drabužiais.

Arūnas Ciuberkis, Linda Pak- 
ri ir Dan McKereghan gegužės 
ir birželio mėnesiais pradės nau
jų teatro sezonų Aušros N artų pa
rapijos salėje. 570 Broome st.. 
N.Y. Spektakliai vyks penkta
dieniais 8:30 v. \ . Iškilmingas ati
darymas penktadienį, gegužės 
8. Atidarymui reikalingos rezer
vacijos (,212 673 - 5636. Birželio 
5 penktadienį pasirodys Rajec
kas ir Intraub. kurių spektaklis 
pavadintas: Movement Theatre. 
Thick Slimy NVhisper. Improvi- 
sational-based E.vperimental 
Soundscapes. Bilietai: 8 dol. ati
darymui, 6 dol. kitiem spektak
liam.

Lietuviška finansinė įstaiga 
ieško kompiuterių ir buchalteri- 
jos specialisto gero atlyginimo 
pozicijai. Turi būti patyręs su 
IBM-PC ir DEC mini bei Lotus 
1-2-3 programomis. Pareigos 
apimtų programų, raportų, at
skaitomybės lentelių bei atsargi
nių sistemų paruošimų ir užre- 
kordavimų. Kvalifikuotas asmuo 
turėtų progų pakilti į vadovauja
nčių pozicijų augančios finan
sinės institucijos organizacijoj. 
Susidomėję asmenys prašomi at
siųsti kvalifikacijų apibūdinimų į 
Darbininko redakcijų. 341 High
land Blvd. Brooklyun. N.Y. 
11207. ant voko užrašyti "Com
puter Knovvledge .

JAUNIMO ŠOKIAI
Kultūros Židinyje, apatinėje salėje 

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Gegužės 8, penktadienį, 8 vai. vak.

Tema — HAVAJŲ NAKTIS 
įėjimas — 3 dol. su havaiškais drabužiais 

4 dol. su kitokiais drabužiais 
Gros “GELEŽINIO VILKO" orkestras 

vadovaujamas VYTAUTO ADOMAIČIO

Visus atsilankyti kviečia

' LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
JA UNIM O SEKCIJA

Sporto žaidynėm nuo lxi- 
landžio 11 iki balandžio 25 dar 
gautos šios aukos: Edvardas ir 
Alina Stakniai 200 dol., Birutė 
ir Jonas Malinauskai, Lionginas 
Vaitkevičius po 1(X) dol., R. 
Jurgėla ir Angelina l>ei Marija 
Menčiūnas 60 dol.. Konsulas 
Anicetas Simutis, Edmundas ir 
Anelė Balionai, A. ir D. Silbajo- 
riai, Paulius ir Daiva Silliajoriai 
po 50 dol., Vytautas ir Anne Vi- 
zliarai 30 dol., Tadas ir Renata 
Aliaskai, Rosalie ir Ona Jasin- 
skas, Kęstutis ir Jane Kiaunės, 
Viktoras ir Irena Kirkylai, Jonas 
Kiznis, Miami Amerikos lietuvių 
piliečių klubas. Moterų vie- 
nybė. Palm Beach liet. pensinin- 
kų klubas, kun. Jonas Pakalniš
kis. Juozas ir Eugenija 
Pažemėnai. A. ir R. Strazdžiai 
ix> 25 dol.. Apolonija ir Andrius 
Butai, Adalbert ir Hedwige 
Gečiai. Nerimantas ir Onutė Ka
mšai, N itas ir Aldona Katinai. 
Julė Petrėnienė, August ir Fran- 
ces Račkauskai, dr. Anthony j. 
ir Ann Revukas. Liudvikas Špo
kas po 20 dol. Stephen ir Aldona 
Mackevičiai, Vincas ir Stefanija 
Savukynai po 15 dol. Kazys ir 
Jadvyga Barimai. Vincas ir Viltis 
Butvydai, Vytautas ir Stasė Ce- 
snavičiai. Emilija Daidynas, 
Ona Danisevičius, Anelė Dul- 
kytė. Gražina R. Jasinskienė, 
Petras Jurgėla. Adolf P. Lingis, 
J. Mariukas. Jurgis ir Regina Mi
kailai. Frauk ir Dana Rogers po 
10 dol. Sylvester Kuchynskas, 
Jonas ir Konstancija Strazdai, 
Vincas Žebertavičius po 5 dol. 
Visiem aukotojam sportuojantis 
jaunimas ir žaidynių rengėjai 
reiškia nuoširdžių padėkų.

37-tose sporto žaidynėse New 
Yorke dalyvaus jaunimas iš Bal- 
timorės. Bostono. Cicero, Chi- 
cagos. Clevelando, Detroito. 
Hamiltono. Londono. New Yor- 
ko. Philadelphijos ir Toronto, ti
kimasi apie 3(X) lietuvių sporti
ninkų, kurie rungsis krepšinio, 
tinklinio, plaukimo, šachmatų ir 
racketljolo varžyl>ose. Iš geriau
sių žaidėjų bus parinkti kandida
tai į pasaulio lietuvių sporto 
šventę Australijoje.

Lietuvaitė, kuri per vasaros 
atostogas norėtų dirbti lietuvių 
senelių ir ligonių namuose, gali 
kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home. Thurber Rd., Putnam, 
CT. 06260.

LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNO TOMAI

Kas norėtų įsigyti Lietuvių 
kalbos žodyno atskirus tomus, 
kurie leidžiami Lietuvoje, gali 
kreiptis į Darbininko admini
stracijų. Yra II. V. VIII ir X to
mai. Vieno tomo‘kaina 10 dol., 
persiuntimui pridedama 2 dol. 
Darbininkas. 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn. N.Y. 11207.

PIRŠLYBŲ BIURAS
Kam vienai - vienam vargelį 

vargti, jei jį galima pasidalinti su 
mylimu partneriu. Nurodykite 
savo ir pageidaujamo asmens 
charakteristikas, amžių ir savo 
adresų, mes surasime jums gyve
nimo draugę-draugų. Mūsų 
adresas: VEDYBŲ BIURAS, 
9141 Carlyle Avė., Surfside,

> Florida 331.54 USA

Aušros Vartų parapijos meti
niai pavasariniai pietūs įvyks 
sekmadienį, gegužės 17, tuojau 
po 11 vai. sumos. Klelx>naskun. 
V. Palubinskas, asistentas kun. 
E. Savickis ir parapijos taryba 
maloniai prašo dalyvauti.

A. a. Mečys Pagrandis, 66 
metų amžiaus, mirė tragiškai 
Sun City, Ariz. Kun. Antanas 
Valinską atliko visas laidojimo 
apeigas. Mečys ir Zosė Pa- 
grandžiai prieš 15 metų buvo at
vykę iš New Yorko. Nuliūdime 
liko žmona, duktė ir giminės.

Izabelė Steponaitienė mirė 
Sv. Juozapo ligoninėje lialandžio 
21. Palaidota iš Apreiškimo para
pijos Cypress Hills kapinėse. Pa
liko 102 metų vyrų Jonų, brolį 
Andrių Lietuvoje ir kitas gimi
nes Lietuvoje, Amerikoje ir Ka
nadoje. Velionė Izal>elė buvo se
suo kun. Juozo Montvilos, kuris 
prieš 75 metus nuskendo su gar
siuoju Titanikos laivu. Kitas jo 
brolis, Petras Montvila, gyvenęs 
Richmond Hill, veikęs lietuviš
kose katalikiškose organizacijo
se. visiem gerai pažįstamas, 
mirė prieš trejetų metų.

Palanga, Klaipėda (su nakvy
ne), Panevėžys, Kaunas. Tai tik 
keletas iš Lietuvos miestų, ku
riuos lankys GT International 
ekskursantai. Dėl detalių 
žiūrėkite GT International skel
bimų Darbininke.

Lietuviškų tautinių drabužių 
yra gavusi Darbininko admini
stracija. Drabužiai vidutinio 
dydžio, tai aukštaitiški, žemaitiš
ki, dzūkiški kostiumai. Kreiptis 
į Darbininko administracijų: 827 
- 1351.

DO YOU NEED A JOB?
Learn diamond setting. Class 

is 800 dol. 100 dol. deposit, 700 
dol. pay as you leam. Job place- 
ment assistance. Classes — day, 
evening or Sunday. Flexible 
class hours. Call for appoint- 
ment (718) 339-2640 and please 
make appointment in English.

Aušra ir Antanas Sabaliai, iš 
Woodliaveno, N.Y., siųsdami 
metinę prenumeratų, atsiuntė 
40 dol. Darbininko 70 metų su
kakties proga buvo atsiuntę 100 
dol. aukų. Spaudos rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame.

Jonas Strimaitis, iš Sinisbury, 
Conn., atnaujindamas prenu
meratų, atsiuntė 50 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame spaudos 
rėmėjui.

Regina Kepenis, iš Groton, 
Conn., atnaujindama prenume
ratų, atsiuntė 50 dol. spaudai pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

Juozas Mauragis, iš New Pro- 
vidence, N.J., atnaujino prenu
meratų ir pridėjo auka, atsiųsda
mas 40 dol. čekį. Už aukų 
nuoširdžiai dėkojame.

Remkime Tautos Fondų ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mų. Jie pasiekia visų laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrų 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimų. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073, 
NVoodhaven, N.Y. 11421.

ŠACHMATAI

Lietuvių pirmenybės įvyks 
gegužės 16 - 17 Kultūros Židiny
je, 361 Highland Blvd, Brook
lyn, NY. anksčiau lxivo skelbta, 
kad jos vyks Okl Westbury, N.Y. 
Daliar vieta pakeista. Šios pir- 
menyliės įvyks kartu su 37-tonūs 
sporto žaidynėmis New Yorke.

Pirmo rato pradžia gegužės 
16, 10 vai. r. Registracija nuo 9 
v. r. Iš viso 4 ratai. Teisėjas A. 
Simonaitis.

Iš anksto galima registruotis, 
pranešant turnyro vadovui E. 
Stakniui, 161-16, 84tbAve., Ja- 
maiea, N.Y. 11432, tel. (718) 
523-8517.

Starto mokestis 10dol. Rung
tynių dienų 15 dol. Dovanos bus 
šios: a. Žaidynių plaketės—pir
mos 3 vietos, b. dr. Algirdo Na- 
svyčio atminimo pereinamoji 
taurė, c. — piniginės premijos
— pirmai vietai nemažiau — 50 
dol., antrai vietai 30dol., trečiai
— 20 dol.

Apreiškimo parapijoje Eu
charistijos garbinimo šventė (40 
valandų atlaidai) bus gegužės 3, 
sekmadienį. Svč. Sakramentas 
viešam garbinimui išstatomas 
tuoj po sumos. 5 vai. popiet miš
parai, pamokslas, procesija ir pa
laiminimas suSvč. Sakramentu.

VALDOVAS KVIEČIA
Šį šeštadienį, gegužės 2 d. 

Kultūros Židinyje turėsime 
neeilinę kultūrinę šventę. Iš Los 
Angeles atvyksta pati iškiliausia 
laisvajame pasaulyje lietuvių 
teatro grupė su Mykolaičio-Puti
no veikalu “Valdovas”. Mūsų są
lygomis šiomis dienomis pakvie
sti tokių grupę iš Los Angeles 
yra drąsus užmojis. Jis pareika
lauja stambokų išlaidų ir 
nemažai pastangų. Vienok 
žinant Laisvės Žiburio rėmėjų 
būrį, atrodo, kad turėsime pu
blikos apsčiai, ir deficito išveng
sime. Kviečiame visuomenę 
gausiai atsilankyti. Parodykime 
mūsų menininkams iš Los Ange-

les, kad jų darbų ir jų talentus 
įvertiname. Tegul jų entuzia
zmas puoselėti lietuviškų teatrų 
dar daugiau pakyla po New Yor
ko gastrolių.

Prašau nevėluoti, nes vaidini
mų pradėsime punktualiai. Ku
rie negaus vietos pastatyti maši
nas Židinio kieme, galės jas sau
giai palikti gatvėje. Susitarėme 
su vietos policija, kad jie tų vaka
rų patruliuos Highland Blvd. 
Židinio aplinkumoj ir saugos 
mūsų mašinas. Gausiu apsilan
kymu paremsite ir lietuviškų 
žodį, ir dainų radijo bangomis.

Laukiame visų!
Romas Kezys

Laisvės Žiburio 
vedėjas

LAISVES ŽIBURYS

Pradžia 6:30 v.v. punktualiai 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

L. A. Dramos Sambūris su VALDOVU Vlbtame teatro festivalyje Chlcagoje 1986 
m. buvo pripažintas geriausia grupė, gavusi daugiausia “Oskarų”.

Geriausia festivalio aktorė — SIGUTĖ MIKUTAITYTĖ 
Geriausias festivalio aktorius — VINCAS DOVYTAITIS 
Iškiliausias režisierius ir dekoratorius — PETRAS MAŽELIS

GEGUŽĖS 2 D., ŠEŠTADIENį,

SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTATO SAVO 41rENGIMJ
LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRĮ
su VINCO MIKOLAIČIO-PUTINO
5 veiksmų, 6 paveikslų drama

VALDOVAS
Režisierius ir dekoracijos —PETRAS MAŽELIS 
Kostiumai — EMA DOVYDAITIS

TAUTOS FONDO
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

įvyks gegužės 9 d., šeštadienį,
10 v.r. Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

9 vai. pamaldos vienuolyno koplyčioje už Tautos Fondo gyvus ir mirusius 
narius, rėmėjus ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

SUSIRINKIMO PROGRAMOJE:
Tautos Fondo tarybos, valdybos ir kontrolės komisijos pranešimai
VLIKO valdybos veiklos apžvalga ir ateities planai
Liudas Tamošaitis rodys skaidres iš 1986 mėty lapkričio mėn. įvykusių pabal- 
tiečių demonstracijų Vienoje

Maloniai kviečiame narius ir rėmėjus dalyvauti

Po programos šokiai ir bailus. Groja BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS
Melst? gamina EUGENIJA KEZIENĖ

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

Visos vietos numeruotos, Bilieto kaina — 10 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol. 
Jaunimo bilietai gaunami tik prie įėjimo. Patariama bilietus įsigyti iš anksto paštu, čekį 
atrankamai sumai su sau adresuota su pašto ženklu vokų siųsti Lithuanian RadloCiub 
vardu, 217 - 25 54th Avė. Bayside, N.Y., 11364

BILIETŲ PLATINTOJAI: NEW YORK (eres code 718)

NEW JERSEY (aroe code 201)

V. Gružas 423 >3317
Ž. Jurienė 441 - 7831
B. V. Labutis 847 - 5550

TAUTOS FOKDAS

R. Bitinas 351 - 7963 
(Ii New Jsrsey vyks autobusas)

R. Kezys 789 - 3300, 229 - 9134

V. VasHtsuskss 847 * 1286
VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9 -10 V. RYTO
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS




