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Nuvertė kryžių
Gargždai (Klaipėdos raj.). 

1985 pavasarį ne be Gargždų ta
rybinio ūkio direktoriaus Melde- 
rio žinios, prisidengiant meliora
cijos darbais, buvo nuverstas se
nas medinis pakelės kryžius, 
stovėjęs Kvietinių kaime.

Gegužės mėnesio pabaigoje 
tikintieji nuversto kryžiaus vie
toje pastatė naują. Neišbuvęs 
mėnesio, ir antrasis kryžius buvo 
nuverstas.

Marcinkonys (Varėnos raj.). 
1985 gruodžio mėn. Marcinko
nių ūkio direktoriaus įsakymu 
malkoms buvo supjaustytas nu
virtęs kryžius, kurį tikintieji (tie
sa, nerangiai) ruošėsi taisyti.

Neleido atvykti kunigui
Klaipėda. 1985 rugpjūčio 

17 Klaipėdos miesto ligoninės 
reaminaciniame skyriuje ne
aprūpintas sakramentais mirė 
tikintis Pranas Paulauskas. Van
da Paulauskienė sergančio 
žmona, primygtinai prašė budi
nčią gydytoją leisti atvykti kuni
gui, tačiau gydytoja neleido.

MŪSŲ KALINIAI

Iš kun. Alfonso Svarinsko 
rugpjūčio - rugsėjo mėnesių laiš
kų.

Praeita savaitė buvo saulėta ir 
šilta, ir šiandien labai šilta ir 
gera. Dėkingas Dievui už šias 
nuostabias dienas ir valandas. 
Pripratau džiaugtis ir mažu.

Dievo mintis kuria žmonijos 
istoriją, nors mes maži žmonės 
ir ne visada suprantame istorijos 
prasmę ir savo pergyvenimus. 
Bet jūs nesijaudinkite dėl 
manęs, nes aš pripratau stengtis 
viską pernešti krikščioniškai, — 
kaip palaimintasis Jobas.

Šiandien ypatinga diena Šilu
voje. brangi tikinčiojo širdžiai 
nuo 1612 metų. Visi šiandien 
vyksta į šią šventovę. Jau treti 
metai, kaip aš atskirtas nuo šių 
šventų vietų. Šiandien ir aš 
sudėsiu savo auką prie Šiluvos 
Dievo Motinos statulos.

Gera de A. Egziuperi citata. 
Jis prancūzų klasikas, verta jį 
skaityti. Aš džiaugiuosi, kad ši 
citata pasiekė jūsų širdis. Tikrai 
žmonės visą gyvenimą ieško ir 
negali rasti, dažnai patys kalti. 
Skraido padebesiais ir nemato 
po nosim. Laikas žmonėms ir 
tautoms grįžti prie Biblijos.

Išmokau džiaugtis ir mažu 
saulės spinduliu, gražiais 
saulėlydžiais, skurdžia gėlyte ar 
pageltusiu berželio lapu.

JAV ginklų kontrolės direkto
rius Kenneth Adelman apkaltino 
kongresą kišantis į vykstančias su 
Sov. S-ga derybas dėl vidutinio 
ir trumpų nuotolių branduolinių 
raketų pašalinimo iš Europos ir 
savo viešais pareiškimais silpni
nant prezidento Reagan sudary
tą planą. Gen. sekretoriui Gor
bačiovui jis prikišo atsisakymą 
tartis apie tokių raketų pašalini
mą ne tik iš Europos, bet ir iš 
Azijos.

JAV ir Nato valstybių kovos 
lėktuvai paskutiniu metu buvo 
aprūpinti moderniom ir leng
vom branduolinėm raketom 
B61, kurios esančios labai taik
lios ir pajėgios pramušti įtvirtin
tus raketų ir vadovybės bunke
rius ir galinčios būti iššaunamos 
iš labai žemai skrendančių liktu
mų-

Argentinos vyriausybės nusi
statymas kelti bylas žmogaus tei
ses pažeidusiem karininkam 
sukėlė karininkų sukilimus Cor- 
doba, Buenos Aires ir Salta įgulo
se, bet maištai buvo nuraminti 
nepavartojus ginklų. Dėlto iš pa
reigų atsistatydino armijos virši
ninkas gen. Hector Rios Erenu, 
o į jo vietą buvo paskirtas gen. 
Jose Dante Caridi.

Naujoj Zelandija įsakė per 7 
dienas išvykti Sov. S-gos amba
sados patarėjui Sergei S. Budnik 
už jo veiksmų nesuderinimą su 
jo pareigom, nes jis iš tikrųjų yra 
KGB agentas.

Graikijoj prie JAV karinės 
bazės Atėnuose kairieji teroristai 
išsprogdino susisiekimą palai
kiusį autobusą. 18 juo važiavusių 
amerikiečių buvo sužeista.

Čekoslovakijoj prieš 8 m. pa
sirašiusiam peticiją dėl žmogaus 
teisių katalikų kunigui Vaclav 
Maly buvo atimtas leidimas eiti 
kunigo pareigas. Per tą laiką jis 
vertėsi įvairiais fiziniais darbais 
ir tik dabar Vakaruose jam buvo 
parūpinta stipendija teologijai 
studijuoti.

Jugoslavijos policija susirėmė 
Kosovo provincijoj su demon
struojančiais dėl jų diskriminaci
jos 10,000 albanų kilmės gyven
tojų.

Sov. S-gos spauda Chemoby- 
lio katastrofos metines pa
minėjo, iškeldama gyventojų he- 
rojizmą ir pasiaukojimą, bet nie
ko nepaminėdama apie vyriau
sybės pastangas branduoliniam 
reaktoriam patobulinti, kad to
kia katastrofa vėl neištiktų. Bet 
visdėlto vyriausybė atsisakė ank
styvesnio plano pastatydinti ten 
du naujus reaktorius.
Pietų Afrikos kariuomenės da

liniai malūnsparniais puolė Zam
bijoj esančias P. Afrikos partiza
nų bazes Livingstone ir užmušė 
4 žmones bei sunaikino 2 pasta
tus.

PLO Palestinos tautinės tary
bos konferencija pasibaigė, 
priimdama eilę rezoliucijų, ku
rių viena reikalauja, kad Egiptas 
atsisakytų su Izraeliu sudarytos 
taikos, o, kol tai bus pasiekta, 
susilpninti su Egiptu santykius.

Egipto vyriausybė, atsakyda
ma į Palestinos tautinės tarybos 
Egiptui pareikštus priekaištus, 
uždarė Egipto veikiančias PLO 
įstaigas.

JAV Pači liko karo laivyno va
das adm. James Lyons pareiškė 
esąs tikras, kad Sov. S-ga remia 
Filipinuose veikiančius partiza
nus. .
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pati gamta švenčia Kristaus Ka
raliaus šventę, giedras dangus. 
Jaunų berželių šakos storai ap
snigtos, taip gražiai padabintos, 
kad nors statyk ant altoriaus. Ir 
nė mažiausio vėjelio — tylu, 
ramu, didinga. Prie Eucharisti
nio Karaliaus kojų sudėjau daug 
prašymų, o visų pirma — reika
lus tų, su kuriais dalintasi dva
sios ir kūno penu.

Šių metų Kristaus Karaliaus 
šventė man priminė įvilktuvių 
dieną. Prieš 30 metų šioje 
šventėje mano kursui — 24 nau
jiems klierikučiams — buvo 
įteiktas kunigiškas drabužis. Jis 
turėjo nuolat priminti, kad atsi
sakyta viso to, ką pasaulis laiko 
apglėbęs, kad tolimesnis gyveni
mas besąlygiškai pašvęstas Kri
staus ir artimo meilės tarnybai, 
kad nuo šiol didžiausiu rūpesčiu 
bus siekimas tikslo, kurį kun. J. 
Bosko išreiškė šūkiu: “Duok 
man, Viešpatie, sielas, o kitą pa
siimk!”

Įvilktuvių proga vyresniųjų 
kursų alumnai dovanojo pa
veikslėlius su gražiomis minti
mis, o dvasios tėvas — visiems 
po didelę Kristaus Karaliaus re
produkciją: stovi Viešpats prieš 
Pilotą surištomis rankomis, su 
erškėčių vainiku ant galvos, o 
veide, atrodo, viso pasaulio 
kančia. Argi anuomet įvilktu
vių džiaugsme galėjo kas nors gi
liau įsijausti, kad šitas Karalius (nukelta į 2 psl.)

Apreiškimo parapijos bažnyčioje balandžio 26 buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramen
tas, kurį gavo šie veikai: iš k. Vydas Marijošius, Tomas Gedminas, Julija Laukytė, 
Antanas Garbauskas, Tomas Liogys, Davis Berk, Austina Vainiutė, Yolanda Caraballo, 
Mindaugas Jurys. Už jų klebonas kun. Jonas Pakalniškis, vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, Tėv. Antanas Prakapas, OFM. Nuotr. P. Ąžuolo

Dvasioje ramus, tebūna šven
ta Jo valia. Norėtųsi vieno, kad 
tie, kurie turi galimybę dirbti, 
dirbtų iš visų jėgų, negailėdami 
nieko, net savęs paties, juk dar
bo daug.

Rašo kun. Sigitas 
Tamkevlčius

Nelaisvėje noris, kad laikas 
bėgtų kuo greičiau, tačiau aš 
dažnai mąstau apie tai, kad pri
valau norėti ne greito ir tuščio 
laiko bėgimo, bet kad tas laikas 
būtų naudingas ir man, ir tiems, 
kuriems paskyriau savo gyveni
mą. Todėl kiekvieną dieną auko
ju Dievui ir savo nelaisvę, ir ar
timųjų ilgesį, ir nuovargį, ir fizi
nius negalavimus, kai jų pasitai
ko, ir visa visa, ką galima paauko
ti, kad Viešpats būtų daugiau 
mylimas, kad žmonės artėtų prie 
amžinosios Tiesos ir Gėrio.

Šiandien pas mus nuostabiai 
gražus sekmadienis. Atrodo, kad

RUSĖ KITAMINTĖ APIE 
PADĖTJ SOV. SĄJUNGOJE

Praėjusių metų pabaigoje iš 
sovietinio darbo lagerio išlai
svinta rusė kitamintė poetė Irina 
Ratušinskaiapasiuntė laišką Mi
chailui Gorbačiovui, pasidžiaug
dama tremties bausmės panaiki
nimu akademikui Sacharovui, 
bet drauge atkreipdama dėmesį 
į tai, kad Sovietų Sąjungoje dar 
yra mažiausiai keturi tūkstančiai 
kitų žinomų politinių kalinių, 
kurie taip pat laukia išlaisvini
mo.

Džiugu, kad pavieniai kalina
mi asmenys atgauna laisvę, 
pažymi laiške Gorbačiovui poetė 
Ratušinskaia, bet to dar nepa
kanka. Reikia, kad visi politiniai 
ir sąžinės kaliniai būtų išlaisvin
ti. Ratušinskaia taip pat paragino

Kremlių suteikti daugiau laisvių 
intelektualam, nes be minties ir 
kultūros laisvės nėra įmanoma 
mokslo pažanga, kurios dabar 
siekia Sovietų Sąjunga.

Ratušinskaia ir jos vyras nese
niai lankėsi Londone, kur pasi
matė su britų ministere pirmi
ninke Thatcher ir kalbėjo spau
dos konferencijoje. I. Ratušin
skaia pasakojo apie nežmoniškas 
gyvenimo sąlygas sovietų prive
rčiamųjų darbų stovyklose, kur 
kaliniai yra laikomi net žiemos 
metu neapšildytose vienutėse 
arba kamerose ir gauna tik tiek 
maisto, kad nenumirtų nuo 
bado.

Atvykau į lagerį kaip jauna ir 
sveika moteris, pažymėjo Ra

iš savo būsimų karininkų parei
kalaus irgi nemažos aukos.

Bet viskas ateina savo laiku. 
Kaip labai esu dėkingas Dievui, 
kad prieš 30 metų šalia savęs 
turėjau puikius draugus — idea
listus. Visi degėme mintimi: da
bar lavintis, tobulėti, paskui 
dirbti iš peties. Mano kursas 
šūkiu pasirinko Marijos Pečkau- 
skaitės - Šatrijos Raganos 
žodžius: “Kilti ir kelti”, o globėju 
— Šv. Pranciškų Ksaverą.

Kas tada galėjo pasakyti, kad 
šis globėjas ne vienam iš mūsų 
pasiūlys dalintis savo idealais ir 
ne vieną iš kurso pakvies į misi
jas.

Šv. Kalėdose daug ką norėčiau 
aplankyti. Viešpats kunigystės 
metais man davė tiek daug drau
gų, geradarių, pagelbininkų, 
bendraminčių. Jiems visiems 
Kalėdų šventėje noriu paspausti 
ranką, pasveikinti, pasakyti 
“ačiū” už pavyzdžio šviesą, už 
visokeriopą pagalbą, už suprati
mą ir atsiliepimą į skelbiamą 
žodį, Betliejaus Kūdikis telaimi
na, šimteriopai teatlygina vi
siems ir teduoda gerus 1986-sius 
metus. 1985 lapkritis.

V. Petkui leido pasimatyti 
su savaisiais

Permė. 1985 balandžio 19 
Viktorui Petkui buvo leista pu- 
santros valandos (per stiklą ar

Patikrinęs pasus, milicijos in
spektorius teiravosi kodėl aš 
neįsidarbinau Vilniuje. Jam 
paaiškino, kad manęs grįžusios 
iš Sibiro nutrėmimo, nepriėmė
dirbti net parduotuvės valytoja 
ir todėl įsidarbinau Paberžės 
bažnyčios pagalbine darbininke.

Sumokėjus valstybei pajamų 
mokestį, uždirbu per mėnesį 
apie 27 rublius. Čia pat parodo 
mano kelių metų finansų skyriui 
apmokėtus pajamų mokesčių 
kvitus. Paaiškinama, kad mano 
darbo pažyma P. Žiupsniui buvo 
atiduota 1985 birželio 24, per 
kooperatyvo įgaliotinių susirin
kimą ir kad pats Žiupsnys tos 
mano pažymos tekstą visiems 
garsiai perskaitė. Tai girdėjo visi 
susirinkime dalyvavę 13 įgalioti
nių.

“Man reikia naujos Nijolės 
Sadūnaitės darbo pažymos”, — 
nenusileido milicininkas. 
“Buvęs mūsų milicijos inspekto
rius turėjo Nijolės darbo pažymą 
ir ji turi būti jos byloje”, — aiš
kino inspektoriui. “O man reikia 
naujos Nijolės Sadūnaitės darbo 
pažymos!” — užsispyrė at
vykėlis. Į klausimą, kiek kartų 
per metus galima imti vis naujas 
darbo pažymas, neatsakoma.

Kiek patylėjęs inspektorius 
paklausė, pagal kokį straipsnį 
buvau teista. “To mes nežino
me, nes Mordovijos lagerio ad
ministracija Nijolei negrąžino 
nuosprendžio nuorašo, nors ji 
kelis kartus raštu prašė jį 
grąžinti. Kai po nutrėmimo 
sugrįžo į Vilnių, 1981 birželio 11 
parašė pareiškimą LTSR Au
kščiausio teismo pirmininkui, 
prašydama išduoti teismo nuo
sprendžio nuorašą. Į jos pareiš
kimą atsakė LTSR aukščiausio 
teismo pirmininko pavaduotojas

tušinskaia, o praėjus trejiem me
tam buvo tikra, kad neišgyven
siu iki metų pabaigos.

Jos vyras, iš savo pusės, iš
reiškė nuomonę, kad dideli eko
nominiai sunkumai verčia dabar 
Sovieų Sąjungą daryti kai kurių 
nuolaidų Vakaram. Jis įspėjo Va
karus nesiliauti reikalavus, kad 
Sovietų Sąjungoje būtų prave
stos demokratinės reformos. Tik 
laisvojo pasaulio viešosios nuo
monės spaudimo dėka gali įvykti 
pasikeitimai Sovietų Sąjungoje.

Islandijos parlamento rinki
mus kraštą valdžiusių dešiniųjų 
partijų koalicija pralaimėjo, ir 
min. pirmininko Steingrimur 
Hermannsson vadovaujamas mi- 
nisterių kabinetas atsistatydino. 
Šiuose rinkimuose vadovaujantį 
vaidmenį įsigijo už moterų teises 
kovojantis Moterų susivieniji
mas, išrinkdamas 12 atstovių.

M. Ignotas, kad antrą kartą nuo
sprendžių nuorašai šios katago- 
rijos bylose neišduodami**.

Pagaliau milicijos inspekto
rius pasakęs, kad dar ne kartą
teks susitikti, neatsisveikinęs 
išėjo. Pokalbis tęsėsi apie pusva
landį. Jam išėjus, prie brolio 
pribėgo 9 metų dukra Marija ir 
prisiglaudusi pasakė: ‘Tėveli, 
kaip mane išgąsdino tas milici
ninkas, kuris už durų rėkė: mili
cija, milicija, milicija...” O mane 
apkabinus Marija dažnai klausia: 
“Ką jie tau padarytų, jei tave pa
gautų? Aš tave labai myliu ir kas 
vakarą už tave meldžiuos”. — 
“Būk rami, Marija! Nekaltų vai
kų malda galinga ir todėl man 
bus tik tai, kas yra visų geriau
sia,” — atsakau. Jos didelėse 
tamsiose akyse baimė išnyksta ir 
ji nusišypso.

Vargšas milicijos inspektorius 
dar ne kartą terorizavo, šan
tažavo brolį ir jo žmoną. Negana 
to, jis sumanė pagąsdinti ir devy- 
nerių metų dukrą Mariją. 1985 
lapkričio 1 brolį paguldė į ligo
ninę. Diagnozė: inkstų ir aidų 
tuberkuliozė. Tų metų lapkričio 
mėnesį, kai brolio žmona dirb
davo po pietų iki 21 vai., o dukra 
Marija būdavo namuose viena, 
ateidavo milicininkas ir 
daužydavo duris garsiai rėkda
mas, kad įleistų.

Po pirmo gąsdinimo, sugrįžusi 
iš darbo mama rado dukrelę la
bai išsigandusią ir užsidariusią 
tualete. Marija pasakė, kad 
atėjęs milicininkas labai šaukė ir 
daužė duris, todėl ji pasislėpė 
tualete, kad jos kambaryje, jei 
užsidegtų šviesą, nepamatytų.

Kitą kartą po gąsdinimo mama 
rado ją sėdinčią po rašomuoju 
stalu. “Čia pat, ant "grindų, 
stovėjo stalinė lempa, o Marija 
ruošė pamokas. Nors akys dar 
buvo sklidinos baimės, ji nu
sišypsojo mamai ir pasakė: “Ma- 
myt, reikia grūdintis!.. Aš nebe
bijau to milicininko, tegul jis 
daužo mūsų duris ir šaukia už 
jų...”

Trečią kartą su Marija buvo 
moteris, kuri padėjo remontuoti 
butą. Kai milicininkas ėmė 
daužyti duris ir šaukti, moteris 
atidarė ir jį įleido. Milicininkas 
čia pat užsipuolė moterį: “Ar 
nežinai, kad čia gyvena antiso- 
vietiniai žmonės? Kam jiems 
dažai buto sienas?” Moteris ra
miai atsakė, kad jai visų žmonių 
sienos vienodos... Po to milici
ninkas teiravosi, kur yra brolis, 
esą jam reikia atvykti į tardymą 
ir t.t.

Iš Vilniaus miesto antros ligo
ninės 1985.XI.27 brolis buvo 
perkeltas į Tuberkuliozės mok
slinio tyrimo klinikas, kur buvo 
gydomas iki 1986 sausio 8. Nuo 
1986 sausio 9 gydėsi Respubli
kinėje Kulautuvos tubserkulio- 
zinėje senatorijoje, ir kur buvo 
išrašytas 1986 birželio 20. Galu
tinė diagnozė: inkstų ir kairės 

‘ akies tuberkuliozė.
Tai pasėka nuolatinių peršali

mų, pusantrų metų jam dirbant 
priverstinį darbą statybose. Te
bus visos tos kančios didesnei 
Dievo garbei ir sielų naudai! 
Brolis ir jo žmona visai pasivedė 
Dievo valiai! Ir teveda mus Ge
rasis Dievas savuoju keliu! Da
bartiniu metu brolis dirba Vil
niaus tarprajoniniame augalų ka
rantino punkte techniko parei
gos. Mėnesinis atlyginimas 105 
rubliai.

(Bus daugiau)

Iš JAV į Jugoslaviją deportuo
tam buv. Kroatijos vidaus reik, 
ministeriui Andrija Artukovic 
mirties bausmės vykdymas buvo 
atidėtas neribotam laikui dėl jo 
menkos sveikatos.

Portugalijos prezidentas Ma
rio Soares paleido parlamentą ir 
paskelbė naujus rinkimus liepos 
19
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Biržų restauruotos pilies 
dalyje j naujas erdvias patalpas 
persikėlė rajono centrinė biblio
teka. Čia yra erdvi skaitykla,vai
kų literatūros skyrius, muzikinis 
ir komplektavimo skyriai, kiiy^ų 
saugyklos, įrengta salė, kurioje 
numatoma rengti literatūriniai 
vakarai, konferencijos ir susitiki
mai su žymiais žmonėmis.

— Klaipėdoje miesto jauni
mas renkasi j “Bilduko kavinę, 
kur vakarais vyksta liaudies uni
versiteto muzikos fakulteto

Paryžiuj yra spausdinama 
Lenkijos Solidarumo unijosvado 
Lech \Valensa biografinė knyga.

Šri Lankos 15 proc. gyventojų 
yra Tamil genties, kurie savo re
ligija ir papročiais yra artimi in
dam. Jų vykdomi terorizmo 
veiksmai, siekiant nepriklauso
mybės, tiek išaugo, kad tuo su
sirūpino ir Indijos min. pirmi-

užsiėmimai, koncertuoja valsty
binės konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų meno kolektyvai. Nu
matoma įkurti vokalinį instru
mentinį ansamblį, roko klubų ir 
šokių kolektyvų.

— Vilniuje, Dailės fondo salo
ne atidaryta tradicinė tarprespu
blikinė karikatūrų paroda 
“Homo sapiens — 5”, rengiama 
kas treji metai. 75 karikatūristai 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Leningrado bei Kaliningrado 
miestų eksponuoja daugiau kaip 
2(X) įvairia technika atliktų dar
bų. Pirmoji premija “Auksinio 
danties teko dailininkui A. 
Cvirkai, antroji — “Sidabrinio 
danties” — latvių karikatūristui 
A. Liepiniui ir trečioji—“Bron
zinio danties’ — N. Voroncovui 
iš Leningrado. Grupei autorių 
įteikti diplomai.

— Lietuvos valstybinės kon
servatorijos salėje buvo sureng
tas nusipelnusio meno veikėjo, 
profesoriaus Jurgio Karnavičiaus 
kūrybos vakaras. Daugelį metų 
J. Karnavičius buvo Konservato
rijos fortepiono katedros profe

sorius, daugiau, kaip tris dešimt
mečius šios aukštosios mokyklos 
rektorius. Jo buvę auklėtiniai 
sėkmingai reiškiasi įvairiose mu
zikos srityse. Vakare buvo atlikti 
J. Karnavičiaus ir pasaulinių kla
sikų kūriniai, kuriuos atliko pro
fesoriaus sūnus, tarptautinio R. 
Schmnann konkurso diploman
tas, M. K. Čiurlionio konkurso 
laureatas, Konservatorijos vyre
snysis dėstytojas Jurgis Karna- 
vičius ir pastarojo žmona, operos 
ir baleto teatro solistė, tarpre
spublikinio konkurso laureatė 
Sigutė Stonytė.

— Kauno dramos teatre pasta
tyta šiuolaikinio amerikiečių 
dramaturgo S. Shepard pjesė 
“Pakastas vaikas”. Režisavo Vy
tautas Balsys, dailininkas Ado
mas Jacovskis, muzika Vidmanto 
Bertulio . Pagrindinius vaidme
nis atlieka liaudies artistė Rūta 
Staliliūnaitė, Viktoras Valašinas, 
jauni aktoriai Ingeborga 
Dapkūnaitė Sakalas Uždavinys.

— Vilniuje tris dienas gastro
liavo Kinijos Liaudies Respubli
kos — Liaoningo provincijos Pe
kino operos jaunimo trupė. Jau
nieji kinų aktoriai Akademinio 
operos ir baleto teatre parodė 
dvi programas.

— Telšiuose, Kultūros 
rūmuose atidaryta Žemaitijos 
zonos liaudies meistrų taikomo
sios dailės paroda. Apie 300 au
torių iš Klaipėdos, Telšių ir kitų 
eksponuoja apie pusę tūkstančio 
— medžio drožinių, mezginių, 
audinių, pynimo, keramikos ir 
kalvystės darbų, įvairių pa
puošalų iš metalo ir gintaro.

— Panevėžio eksperimenti
niame medžioklės ir žūklės 
ūkyje pastatytas fazanų augini
mo kmpleksas. Šiems karališ
kiems paukščiams įrengta 20 
tūkstančių vietų paukštidė, 
pašarų ruošimo cechas. Čia yra 
ir administracinis korpusas, pa
galbinės patalpos. Panevėžiečiai 
medžiotojai augina Fazanus ir 
laukines antis. Kasmet išperina
ma po 7500 fazanų ir 2700 lauki
nių ančių.

— Maskvoje, Krasnogvardei- 
sko rajone buvo atidaryta lietu
vių autorių foto paroda. Ekspo
nuota apie 400 fotografijų, tai — 
A. Macijausko, R. Rakausko, A. 
Sutkaus, J. Vaicekausko, R. 
Požarskio ir daugelio kitų viduri
niosios kartos ir jaunesnių auto
rių nuotraukos. Atstovauta vi
siems fotografijos žanrams: por
tretui, peizažui, fotosiužetui.

S.L.K.

VALDAI C. DUOBA, lietuvi* advokates. 357 LarfcfleM ReacL.East 
HorthportH, N.Y. 11731. TeL 515 353-3740. Namų tetekąs tetarėte 
tik išimtinais atvejai* 510 757-2671. New Yofto ofisas Uto patslposs? 
M - 01114th SL.RIchmond HM, N.Y. 11416. Tat 713 441-25T1.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angį likti knygų apie Lietuvą, plokštelių, svekhilnso kortelių, 
gintaro, baltinukų, Juostų, Įvairių suvenyrų.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P*way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingu lalftotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Tobteira, Jr. laidotuvių dktttorlus, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wll*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., SL Petersburg Baach, Fla., 
33706. 313 360 - 5577. KENRELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, SL Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. MCOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th SL, S. SL Petersburg, Fla. 33707. 813 345, 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠiO Real Estete, namų pardavimas, visyrūSlų apdrtHfc 
dlmai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLČRT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. Tulei 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kiijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS-JGMAS, sav. Winter GarMsn Tavom. 
1883 Madison SL, Ridgewood, N.Y. 11227. TMftAZl - 6440. Salė vestu
vėms Ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvintelfteM*. Pirštos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ninkas Rajiv Gandhi. Jis pasik
vietęs Tamil vadus, ragino juos 
pradėti tartis su savo vyriausvbe 
dėl tarpusaviu santvkiu.

Lenkijos policija, artėjant 
Darbo žmonių šventei ir Lenki
jos gegužės 3 d. konstitucijos su
kaktuvėm, žodžiu įspėjo apeSOO 
buv. Solidarumo unijos veikėjų 
neorganizuoti prieš vyriausybę 
nukreiptų demonstracijų.

Teisingumo departamentas, 
spaudžiamas Amerikos žydų or
ganizacijų, uždraudė Austrijos 
prezidentui Kurt VValdheim 
įvažiuoti į JAV dėl jam vis karto
jamų kaltinimų už jo veiklu tar
naujant Hitlerio armijoj. Austri
ja dėlto atšaukė savo ambasado
rių Thomas Klestil pasitarimam 
ir draudimų pavadino nesupran
tamu. Sov. S-ga dėlto apkaltino 
sionistus, keršijančius Kurt 
\Valdheim už jo ankstyvesnes 
pastangas pasiekti taiką Arti
muosiuose Rytuose.

Pakistanas paprašė skubos he
liu išnuomoti jam elektroninės 
žvalgybos lėktuvų įskridim am 
iš .Afganistano kontroliuoti. To
kius lėktuvus nuomojau! ne
reikėtų prašyti kongreso sutiki
mo.

Italijos senato prezidento 
Amintore Fanfani sudaryta 
mažumos vyriausybė negavo 
parlamento pasitikėjimo, ir pre
zidentas Francisco Cossiga pa
leido parlamentą ir paskelbė 
naujo parlamento rinkimus 
birželio 14.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Ttionson McKin-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 69

(atkelta iš 1 psl.)

telefonu) pasimatyti su savai
siais. Iš eilės 5 kartus, t.y., 2.5 
metų kalinimo laiku, kalinio arti
miesiems nebuvo leista atvykti į 
pasimatymus. Priežastys buvo 
aiškinamos trafaretiniu atsaky
mu: “Nusikalto lagerio režimui”. 
Laiškų iš V. Petkaus taip pat iš
tisus metus nebuvo gauta.

Viename iš paskutiniųjų 1983 
metų laiškų V. Petkus rašė, jog 
lageryje operuoto veido skau
smai atsinaujino, pastoviai 
maudžia visų galvų. Reikia dide
lių pastangų, kad galėtų atlikti 
priverstinį darbų.

Neleidžiant pasimatyti ir 
nutrūkus susirašinėjimui, buvo 
manoma, kad V. Petkaus sveika
ta stipriai pašlijusi. Balandžio 19 
artimieji nustebo, kai pasimaty
mų kambaryje išvydo neblogai 
atrodantį V. Petkų. Paklaustas, 
“kada ir kur gydeisi, kokia šiuo 
metu savijauta?” V. Petkus pa
prašė artimųjų, grįžus į Vilnių, 
padėkoti Aušros Vartų Marijai 
už sugrųžintų sveikatų. “Nebuvo 
vilties išlikti... Kai pradėjau 
prašyli, po mėnesio pasijutau 
pasveikęs... Dabar esu visiškai 
sveikas”, kalbėjo kalinys.

V. Petkus išreiškė viltį, kad, 
dangiškajai Motinai globojant jis 
dar pamatysiųs Lietuvų. (Pokal

Lietuvių įdubo St. Petersburgo mišrus choras repeticijoj.
Nuotr. V. Bacevičiaus

gom seselėm. Iš lt.: O- Mikelevičienė, LB apyl. pirm. A. 
Armalis, J. Tauras L. Jankauskienė, B. Juozapavičienė, A. 
Dūda, E. Grigaliūnienė, R. Balkuvienė. Nuotr. V Bacevičiaus

bio klausėsi 5 lagerio darbuoto
jai).

1985 spalio 14 V. Petkui prik
lausė dar viena pasimatymas. 
Prieš išvykimų V. Petkus, jo ar
timieji gavo lagerio administra
cijos pranešimų, kad pasimaty
mas neįvyks. Priežastys nenuro
dytos.

IŠ “KRONIKOS” 
ARCHYVO

Sųrašas Telšių vyskupijos ku
nigų, nužudytų arba kentėjusiu 
sovietų kalėjimuose ir neįtrauk
tų į Broniaus Kviklio išleistų kny
gų “Lietuvos Bažnyčia, Telšių 
vyskupija 11. (1980 Chicaga):

Tragiškai žuvę 1941 
birželio mėnesį:

1. Vaclovas Dambrauskas, ka
nauninkas, Kuršėnų klebonas.

2. Jonas Novickis, kanaunin
kas, Viekšnių dekanas.

3. Benediktas Vanagas, 
Ubiškės klebonas.

Lageriuose kentėjo
L Vladas Abromavičius — 

nuo 1949.III.25 iki 
1958. VIII. 22.

2. Benediktas Andriuška.
3. Stanislovas Butvytis — nuo

1948. XII. 17 iki 1956.ill.24.
4. Brunonas Bagužas — nuo

1949. VIII.30 iki 1956.VII.27.
5. Bronislovas Bumeikis — 

nuo 1961 iki 1965.
5. Juozapas Butkus — nuo 

1949.11.24 iki 1956. VII.27.
7. Jonas Gaidelionis.
8. Bronislovas Gudmonas — 

nuo 1949.IX.30 iki 1956.XI.30.
9. Aloyzas Januškaitis.
10. Jonas Jurgutis — nuo 

1950.1.21 iki 1956.VIII.27.
11. Antanas Kaubrė — nuo 

1949. IV. 2 iki 1956. V. 19.
12. Antanas Krencius.
13. Jonas Latvis — nuo 

1947.1.26 iki 1947.V. 11 ir nuo 
1948.VIII. 12 iki 1955.IV.7.

14. Juozapas Mantvydas — 
nuo 1951.1.31 iki 1956. X.6.

15. Juozapas Martusevičius — 
nuo 1951.IV.19 iki 1954.XI.16.

16. Aleksandras Narkevičius.
17. Juozapas Olšauskas — nuo 

1948.1^28 iki 1956.V. 15.
18. Petras Paišys — nuo 1950 

iki 1956IV.
19. Antanas Puodžiūnas — 

nuo 1947 iki 1956.VII.9.
20. Stanislovas Pupleigis — 

nuo 1949 iki 1954,XI.19.
21. Stanislovas Rimkus suim

tas 1940 ir miręs iš bado lagery
je.

22. Juozapas Stasiulis — nuo
1945 rv.4 iki 1956.VIII.27.

23. Leonas Šapoka — nuo 
1947.IV.4 iki 1956.VII.27.

24. Liudvikas Šarkauskas — 
nuo 1946. XII. 25 iki 
1955. VII. 12.

25. Konstantinas Šleinius — 
nuo 1948.11.23 iki 1956.IV. 18.

26. Vladas Taškūnas.
27. Justinas Urbanavičius.
28. Stanislovas Vaitelis — nuo 

1949.X.9 iki 1955.IX.3.
29. Vincentas Vėlavičius — 

nuo 1948.V.2 iki 1956.VII.30.
30. Antanas Viskanta — nuo 

1948.V.30 iki 1956.XI.18.

Kunigai, kuriems buvo 
atimta teisė dirbti savo 

pareigose:
1. Valentinas Šikšnys — 1 me

tams.
2. Adomas Mileris — 1 me

tams.

SOVIETINĖJE MOKYKLOJE
Skaudvilė (Tauragės raj.). 

1985 kovo 4 Skaudvilės vidu
rinės mokyklos direktorius 
Bružas, pavaduotoja Beišldenė, 
mokytojai — Jancevičius, Jance- 
vičienė, Eituvienė — tardė mo
kinius, mažesniuosius tiesiog 
virkdė, kam jie vasario 24 daly
vavo gyvojo rožančiaus perdavi
me Tauragėje. Kai kuriems mo
kiniams buvo sumažintas elgesio 
pažymys.

Saldutiškis (Utenos raj.). 1985 
spalio mėnesyje Saldutiškyje 
buvo laidojamas vietos klebonas 
kun. Juozapas Masalskis. Prie 
pat šventoriaus yra vidurinė mo
kykla. Kad mokiniai pertraukų 
metu neužeitų į bažnyčių, neiš
girstų pamokslų, nepamatytų 
vyskupo, mokytojai užrakino 
mokyklos duris: tuomet užrakin
ti mokiniai iššoko pro langų.

Bagaslaviškis (Širvintų raj.). 
1985 lapkričio 1 Bagaslaviškio vi
durinės mokyklos direktorė Ele
na Pakalnienė už tai, kad jos 
sūnus, atostogaudamas pas se
nelę, Gelvonų bažnyčioje 
priėmė Sutvirtinimo sakramen
tų, buvo atleista iš darbo.

Toliau šiame Kronikos nume
ryje minimi pogrindžio leidiniai 
— trys Aušros numeriai ir su
rašomi visi kaliniai, kurie dabar 
sėdi už savo religinius įsitikini
mus.

Tuo ir baigiame Liet. Kat. 
Bažnyčios Kronikos Nr. 69 spau
sdinimų. Numeris išleistas 1986 
metais Lietuvoje. Originalas 
turėjo viršelį ir 21 mašinėle rašy
tų puslapį. Iš originalo spaudai 
parengė ir perrašė Lietuvių In
formacijos Centras, 351 High- 
land Blvd., Brooklyn, N., Y. 
11207.

non Securitles Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
pirkti ir parduoti akcija*, bonus, options, fondus, commod Ities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Su internuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” -VICN 90.5 FM, 
Worcester, Mas*., girdima tečiadienials nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St, Aubum, MA 0150" Tel. 617753-7232.

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žibury*, sekmadieniais 9 -10 
vaL ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 2t7 - 25 54thAve., Bayskle, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

ra sol i no
* MEM0RIALS

.. 66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
PHON'ES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALĖ

KVECAS
.I0K.S 

1933 +1 976 
>79’

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 Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 • 3300
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Apie kalinius...
Sovietų Sąjungos naujasis dik

tatorius, komunistų partijos gen- 
sekretorius Gorbačiovas, su savo 
naujuoju “glasnost”—persitvar
kymo šūkiu “užbūrė” vaka
riečius. Ypatingai jue žavisi me
čia: spauda, televizija ir liberali
nis sparnas. Jie įvairiais būdais 
perša mintį, kad jau ateina gere
sni laikai ir nauja Gorbačiovo po- 
litinė-taikos linija, ekonominio 
persitvarkymo būtinumas, net ir 
blaivėjimo pastangos ir pilietinių 
laisvių suteikimas kai kuriems 
kaliniams — ypač Sacharovo iš 
naminio arešto paleidimas, rodo 
naują partijos kryptį, kuri yra 
remtina.

Bet ne visi amerikiečiai tokie 
naivūs ir tuo tiki. Yra ne tik tais 
“gražiais pažadėliais” abejoja
nčių, bet ir net tuo “glasnost” 
netikinčių.

Vienas tokių abejojančių yra 
A. M. Rosentahl. Jisai The New 
York Times 1987 balandžio 23 
laidoje parašė puikų straipsnį 
“The Forgotten Prisoners”.

Apie tuos užmirštuosius, pu
sbadžiu maitinamus ir įvairiom 
bausmėm fiziškai bei psichiškai 
naikinamus pasmerktuosius lėtai 
mirčiai kalinius prabilo įtakingas 
žurnalistas įtakingame laikrašty

je. Apre^^mnestavimą sovietai 
-tienori nei kalbėti, nei girdėti.

* Jisai paduoda tik dvidešimties 
kalinių pavardes, nors tame Per
mės sunkaus rėžimo lageryje yra 
šimtai politinių kalinių iš visos 
sovietų imperijos. Kai kurie ten 
laikomi jau dešimt metų ir tik 
mirtis iš lagerio juos išlaisvina.

Alfabetinis tų kalinių sąrašas: 
Azat Arshakyan, Gunars Astra, 
Leonid Borodin, Balys Gajau
skas, Mykolą Horbal, Mikhailo 
Horyn, Vitaly Kalynychenko, 
Ivan Kandyba, Lew Lukyanen- 
ko, Vasil Mazurek, Ashot Nava- 
sardyan, Mart-Olav Nikius, Vya- 
cheslav Ostgroglyad, Vasil Ov- 

sienko, Viktoras Petkus, Grigory 
Prikhodko, Petro Ruban, Se- 
muyon Skalich, Enn Tarto, Fyo- 
dor Trufanov.

Tai įvairių profesijų žmonės 
— mokytojai, rašytojai, darbi
ninkai ir kitokie, kurie priešingi 
Sovietinei sistemai. Kaip iš pa
vardžių galima spręsti tai latvių, 
estų, ukrainiečių ir kitų tautybių 
asmenys.

Atskirai minimas Balio Gajau
sko 35—rių metų kalinimas ir 
Petro Rubano trečią kartą paso- 
dinimas už Laisvės Statulos 
medžio drožinį.

A. M. Rosenthal siūlo tiems 
amerikiečiams, kurie pasitiki 
Gorbačiovo “gerumu” rašyti 
laiškus kalinių paleidimo reikalu 
pačiam Gorbačiovui, kuris yra 
KGB tiesioginis viršininkas arba 
patiems kaliniams. Bet čia pat 
pastebi, kad kaliniai tokių laiškų 
gali negauti, bet KGB raportuos, 
kad kažkas rūpinasi kalinių esa
ma padėtimi.

Disidentai supranta, kad paša
linė pagalba iš laisvojo pasaulio 
yra jiems didelė moralinė pa
spirtis ir, svarbiausia, kad jie 
nėra pamiršti.

Išvadoje — reikia rašyti, nes 
nei vienas kalinys iš VS-398/36-1 
lagerio nebuvo pakeistas, kai 
pasklido paskalos, kad amne
stuota 140 disidentų.

Apie Helsinkio sutartį ir ar 
Maskva vykdo tuos susitarimus 
galima gauti informacijų rašant: 
Helsinki Watch Committee, 36 
West 44th St., New York, N.Y. 
10036 arba Center of Democra- 
cy 358 West 30th St., New York, 
N. Y. 100001.

Kaliniams rašyti tokiu adresu: 
USSR — 618263 Permskaya 
oblast, Chusovskoy raion, pose- 
lok Kuchino, uchr. VS-389/36-1

Už tokį išsamų ir tikrai vertin
gą straipsnį tų kalinių reikalu ir

Analizuojant Pasaulio lietuvių 
anketą, ypatingas dėmesys kryp
sta į 10-35 m. amžiaus jaunąją 
kartą. Tai už tėvynės ribų gimu- 
sioji karta. Jos tik 2.4% yra gimę 
Lietuvoje.

Iš jaunosios generacijos gauta 
933 užpildytų anketų, t.y. be
veik trečdalis visų Pasaulio lietu
vių anketų (viso gauta 3078). 
ankstyvesnės^ vien jaunimui 
skirtos studijinės anketos, pla
tintos Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresų proga, nepasiekdavo 
nei pusės šios anketos jaunimo 
skaičiaus: 1972 m. — 435, 1976 
m. — 406, 1983 m. — 289. Anos 
anketos buvo naudingos jaunimo 
padėčiai nušviesti. Šioji Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės suorga
nizuota anketa dar vertingesnė 

.savo skaičiumi, paliestų sričių 
apimtimi bei galimybe jaunimą 
palyginti su viduriniąja bei vyre
sniąja kartomis.

Nors buvo skelbta anketą pil
dyti nuo 15 m. amžiaus, gauta ir 
iš jaunesniųjų, ypač JAV ių ir 
Kanados. Vžpildžiusieji anketą 
pasiskirsto pagal amžių: 10-14 
m. — 84 (9.4%); 15-17 m. — 166 
(17.6%); 18-20 m. — 123 
(13.2%); 21-25 m. — 177 (19.0% > 
ir 26-35 m. — 379 (40.6%).

Pagal kraštus (dėl nedidelio 
jaunosios kartos skaičiaus kai ku
riuose kraštuose, šiame ap-

atvirą pasisakymą įtakingame 
NY Times laikrašty je gerbiamam 
A. M. Rosenthal priklauso gili 
padėka. Būtų gražu, jei mes pa
rašytume asmenišką dėkingumo 
laišką už aktualaus reikalo supra
timą. Jam reiktų rašyti: Mr. A. 
M. Rosenthal, c/o The Netc York 
Times, 229 West 43rd St., New 
York, N.Y. 10036.

Vasario 16 gimnazijos jauniausieji muzikantai pasirodymo 
metu. Iš k. pirmoje eilėje: V. Lemkė, A. Lepaitė, J. Toraitė, 
B. Toraitė, antroje eilėje: B. Vlodekas, A. Malinauskas ir R. 
Klimaitis. Nuotr. M. Šmitienės

— ----- ■ ■ — '■

JAUNOSIOS KARTOS TAUTINĖ SĄMONĖ
Pasaulio lletmlŲ ankstos duomsnys

PROF. DR. KĘSTUTIS TRI MAKAS

skaičiavime kai kurie kraštai 
sudėti į kontinentus): JAV —460 
(49.4%), Kanada — 181 (19.4), 
Australija —100 (ĮO.7%) , Euro
pa (Anglija ir V. Vokietiją) -95 
(10.2%), Pietų Amerika (Argen
tina, Brazilija ir Urugvajus) — 
72 (7.7%).

Pagal lytį; moterų — 56%, 
vyrų — 44%.

Daugumas dviejy tautybių
į klausimą, kuo jie save laiko, 

atsiliepė 903. 12% pasisakė es^ 
gryni lietuviai; daugiau kaip 
trečdalis (37%) — daugiau lietu
viai negu gyvenamojo kraštotau- 
tyliės; trečdalis (32%) — lygiai 
lietuviai, lygiai gyvenamojo 
krašto tautybės-, ir tik 2% —gry
nai gyvenamojo krašto tautybės.

Taigi, didžiulė dauguma 
(86%) šios jaunosios, nebe Lietu
voj gimusios kartos žmonių laiko 
save dvitaučiais, bendrai 
paėmus, daugiau lietuviais, 
negu gyvenamojo krašto tau
tybės (vidurkiu 4.7% etninėssą- 
monės skalėje 7 reiškia grynas 
lietuvis,-ė; 6-5 —daugiau lietu
vis negu gyvenamojo krašto tau
tybės; 4 — lygiai, lygiai; 3-2— 
daugiau gyvenamojo krašto tau
tybės; 1 — grynai gyvenamojo 
krašto tautybės).

Jaunesni — lietuviškesnės 
sąmonės

Jaunesnio amžiaus grupės vi
ršijo jaunosios kartos vidurkį 
(4.7) lietuviškos sąmonės krypti - 
mi: 10-14 m. — vidurkiu 5.1;1>- 

17 m. ir 18-20 m. amž. — 4.9. 
tuo tarpu vyresnės 21-25 m. ir 
26-35 rri. amž. grupės nebebuvo 
daug ką lietuviškesnės (4.5) už 
tuos, kurie būtų tautiškai pasida
linę lygiai per pusę.

Tas pat matosi ir procentuose. 
Jaunesnėse grupėse didžiausi 
procentai (42-47%) buvo tų, ku
rie turėjo daugiau lietuviškos są
monės, o vyresnėse grupėse (35- 
38%) — tų, kurie buvo etniškai 
pusiau pasidalinusios sąmonės. 
Šiose vyresnėse grupėse taipogi 
gausiau (18-19%) tų, kurie save 
laiko daugiau gyvenamojo krašto 
tauty bės; jaunesnėse tokių šiek 
tiek mažiau (11-17%).

Visa tai lyg rodo, kad arčiau 
vaikystės esąs jaunimas save lai
ko labiau lietuviais, negu nuo 
vaikystės nutolstąs ir tuo pačiu į 
krašto aplinką labiau įsitraukiąs 
bei jos labiau paveikiamas vyre
snysis jaunimas, kurio bent dalį 
lietuviškos sąmonės laikui 
bėgant, perima gyvenamojo 
krašto tautybė.

Kuriuos kraštuos jaunimas 
lietuviškesnis

Anketą užpildžiusi jaunoji 
karta JAV-ėse (vidurkis 4.9), Ka
nadoj (4.7) ir Europoj (4.65) laikė 
savęs kiek daugiau lietuviais 
negu gyvenamojo krašto tau
tybės; Australijoj (4.4) stiprokai 
krypo į “lygiai-lygiai” etninę są
monę; Pietų Amerikoje (3.7) nuo 
“lygiai-lygiai” etninės sąmonės 
vidurkis ėmė svertis gyvenamo
jo krašto tautybės link. Jaunosios 
kartos lietuviškasis sąmoningu
mas kiekviename krašte 
maždaug atitiko to krašto bendrą 
lietuviškąją padėtį.

Amžiaus atžvilgiu nebuvo vie
nodumo. JAV-ėse trys jaunesnio 
amžiaus grupės (10-14, 15-17 ir 
18-20 m. amž.; vidurkiu 4.9-5.2) 
yra lietuviškesnės sąmonės už 
vyresniąsias grupes (21-25 ir 26- 
35 m. amž.; vidurkiu 4.6-4.8); 
taipogi Kanadoj (jaunesnį 5.0- 
5.4, vyresnį 4.2-4.4); be to ir Pie
tų Amerikoj (jaunesni 3.8-4.3; 
vyresni 3.1-3.5). Australijoj tarp 
jaunesnio ir vyresnio jaunimo 
nėra skirtumo, o Europoj yra at
virkščiai: jaunesni (4.5) yra šiek 
tiek silpnesnės lietuviškos są
monės už vyresnius (4.7-4.8).

Dešimtai 10-20 m. amž. jau
nuolių JAV-ėse iriKanadoj pake
lia ne tik savo kraštų jaunimo, 
bet ir visos jaunosios kartos lie
tuviško sąmoningumo lygį. Prie 
to stipriai prisideda šimtas 26-35 
m. amž. jaunų moterų JAV-ėse. 
(jų etninis vidurkis 4.9). JAV- 
ėse šios jaunos moterys ir 15 - 
17 m. amž. mergaitės yra reikš
mingai lietuviškesnės sąmonės 
už berniukus ir jauhus vyrus. Ki
tuose kraštuose tokio skirtumo 
tarp vaikinų ir mergaičių nėra.

Lietuviškosios jsęmonės 
priežastys (

Jaunosios kartos \ aKfdvai 
pažymėjo sekančias pnęžastij, 
paveikusias juos, kad Aie laiko 
save pilnai ar dalinai lietuviais. 
Šios priežastysJįae{Jausdinamos 
paties jaunimo joms teikiamos 
svarbos tvarka.

1. Tėvai, t.y. pats faktas, kad 
jie turėjo tokius, t.y. lietuvius 
tėvus, apsprendė tai, kad jie pil
nai ar dalinai save laiko lietuviu,- 
aite. Net 315 tėvus laikė svar
biausia priežastim, 87 — antra 
svarbumu, 49 —trečia svarbu
mu. Jokia kita priežastis nebuvo 
suminėta tokio didelio jaunuolių 
skaičiaus, nei.'—Jokiai kitai 
priežasčiai nebuvo suteikta tokia 
pirmaujanti reikšmė.

3. Auklėjimas, t.y. užaugini- 
mas ir išauklėjimas lietuviškai. 
Jokia kita priežastis nebuvo tokio 
gausaus skaičiaus jaunuolių su
minėta kaip antra svarbumu — 
201. Kaipo svarbiausia, ji buvo 
suminėta 75, o trečia svarbumu
— 102 jaunuolių.

3. Lietuvių kalba — palaikyta 
svarbiausia priežastim — 53, an
tra svarbumu — 144, trečia — 
120.

4.. Bendravimas su lietuviais: 
svarbiausia — .50, antra svarbu
mu — 80, trecia svarbumu — 
168.

5. Asmeninis apsisprendimas: 
svarbiausia — 57, antra svarbu
mu — 54, trečia — 113 (apie šią 
priežastį žr. skyrelį žemiau).

6. Gimimas tautoj ar krašte te
buvo suminėtas nedaugelio jau
nuolių: kaipo svarbiausia
priežastis — 33, antra svarbumu
— 19. Tai suprantama: gimę ki
tame krašte, nesijaučia gimę lie
tuvių tautoj arba nejaučia, kad 
tauta yra jų lietuvybės priežastis

(nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOJE

Kunigų lietuviškumas, bent jų lietuvių kalbos 
mokėjimas nebuvo neaktualus nei Lietuvos valdo
vams, nei Lietuvos vyskupams. Karalienė Jadvyga 
tuojau po Aukštaičių krikšto įsteigė prie Prahos 
universiteto lietuviams kunigams ruošti bendrabutį, 
o Jogaila iš dalies tuo pat tikslu atnaujino ir pra
ploto Krokuvos universitetą (1400). Nors pirmąja 
institucija lietuviai visai nepasinaudojo, tačiau ant
rojoje nemaža jų bus baigę aukštuosius mokslus. 
.Jogaila Krokuvos universitete mokė savo lėšomis 
daug lietuvių ir rusų. Daugelis iš jų. gavę baka- 
laureato, magistro ir daktaro Lipšnius, įsišvęsdavo 
kunigais ir gimtąja kalba skelbė savo tautiečiams 
katalikų tikėjimą"’'"’*.

Ypatingai didelę įtaką kunigų lietuviškumui ga
lėjo turėti Vytautas. Jis daugiausia yra pastatęs

Katino (lietuviai). Jono Čeko ir Hinčos Rervaldo
(vokietis) ir Petro (lenkas); kiti galėįo boti lenkai arba Ke
tu v mi (kilę it Lietuvos). (P!r. Jo Pokka a ihrrest litwy. 
t p , 25 — 24 pd )

**• A .Alekna. Katalikų Bažnyit.i I letuvoįe. 45 psl

bažnyčių (35), įkūręs parapijų ir vienuolvnų. Bū
damas ir jų fundatorius, jis. anų laikų teise, 
galėjo pats rinktis j <ias vietas ir kandidatus bei sta
tyti jiems sąlygas. Neįtikėtina, kad Vytautas. taip 
atkakliai kovojęs dėl Lietuvos atsiejimo nuo Lenki
jos. nebūtų kreipęs dėmesio į kunigų politinį jam 
lojalumą ir lietuvių kalbos mokėjimą. Dėl vys
kupų — tai yra aiškiai žinoma, kad jis stengėsi 
juos turėti jam pačiam, o tuo pačiu ir Lietuvai pati
kimus ir, be to. lietuviškai mokančius. Skinant 
vyskupus, į lietuvių kalbos mokėjimą buvo Ypatin
gai atsižvelgiama. 1 aip, vyskupo Jokūbo ir Mo
tiejaus elekciįos bei prezentacijos dokumentuose jų 
lietuvių kalbos mokėjimas pabrėžiamas greta kitų 
teigiamų privalumų.

Vyskupų lietuviškumas Vytautui buvo rciLt 
lingas dėl to, kad jis juos, be kitko, norėjo turėti 
ir savo politikos rėmėjais. Dėl to, matyt, Vytintas
ir stengėsi pats juos pasirinkti. lokius savo paM 
rinktuosius vyskupus Vytautas, kaip žinoma, pri
imdavo į kunigaikščio tarybą, kur jie užimdavo pir 
mųjų senatorių vietas ir padėdavo rūpintis krašto 
reikalais; jie dalyvaudavo suvažiavimuose bei sei
muose ir remdavo Vytautą didesniuose jo žygiuose.

Kai kurie jų parodė net nuostabų Lietuvos rci 
kalų supratimą ir net jų gynimo uolumą. 1 oks 
buvo ypač pirmasis Žemaičių, o vėliau Vilniaus vys 
kūpąs Motiejus. „Vyskupas Motiejus, be abejo, 
yra viena šviesiausių XV amžiaus Lietuvos asme 
nybių: didelio proto, aukšto išsilavinimo, tikrai 
karštas lietuvis patriotas .... Lietuvos savarankiš 
kūmo bei jos teisių gynėjas, nesutaikomas lenku 
priešas"*1. „Vyskupas Motiejus karščiausiai Vy
tautą užstojo ir rėmė visas jo pastangas būti kara
liumi ... Po Vytauto mirties vyskupas Motiejus rė
mė Švitrigailą, kaip kovotoją už Vytauto imperiją, 
susilaukdamas Jogailos ir Zigmanto I nemalones

” .4 .4apr»4tA. Jogaila. ?S0 p«l 

l’arčavo seime (1446) karštai ginčijosi su lenkais 
Jei Lietuvos nepriklausomybės ir Podolijos bei 
Lucko žemių grąžinimo. Taibuivo didelis Vytauto 
politikos rėmėjas, daug jam reiškęs valstybės ir 
Bažnyčios reikaluose"”. Vyskupas Motiejus, per
sikėlęs iš Žemaičių į Vilnių(1121). nemokančių lie
tuviškai neprileisdavo prie iurnigystės šventimų, o 
kunigu neskirdavo į parapijas*3 Lietuvius prote
gavo prieš lenkus net Lucku ir Podolijos srityse”.

Taigi vyskupai ir šiaip dvasininkai, kad ir nebū
dami visi lietuviai, vis dėlto bent Vytauto laikais 
nebuvo ir lenkiškumo bei lenk ų kultūros propaga- 
toriai*'. Reikia neužmiršti,h<d tais laikais, be to, 
tautinis elementas kultūrinėje, c> ypač religinėje sri
tyje nefigūravo. Jis ėmė reikštis žymiai vėliau, kai 
visuose kraštuose, renesanso sroves poveikyje, imta 
daugiau dėmesio kreipti (tautybę ir tautiškumą.

2. Lenkų dvasininkų infliacija ir lietuvių lenkėjimas

Po Vytauto mirties dvasininkų tautybes klausi 
mas Lietuvoje ėmė pamažu pati kitą forma. Pundą 
cijos bei pafronato teises ir dabar, kaip ir Vytauto 
laikais, lietuvio ir Lietuvos interesus saugančio val
dovo rankose būtų galėjusios tik patarnauti pačiu 
lietuviu dvasininkų tautinei orientacijai gilinti. >» 
atėjusiems iš svetur bent mleissti ignoruoti vietines 
kalbos ir nesiskaityti su valstyb»iniais Lietuvos rnte 
resais. Tačiau. Lietuvos valdovams esant kartu u 
lenku karaliais ir daugiau be-paisant lenkų, negu 
lietuvių interesų, šios teiųs pasidarė ginklas, .-.t

a 5 5(ificrfe(rv ten pat, ■•71 prl
I'Ir W R«skupAw \X ikn\kxl».

1 l’etrt'bure IW. 42 psl
•' Tie Miic«’»x. I llstvn.ie liti XII f Opera XIV, 155 pd ).
n Tai visu stiprumu tvirtini* W zIKenham (jMf Tols 

k.i a ihrzcst I itwv, t p . 24 1! J»sl) Priekaištus d<H pir 
mu>ų Lietuvi* sssluipų poloniudnė-s politikos jis laiko esant 
rtsklri’tuv v.iku 'iu kronikų, vpiv«s.u nepatikimos Kvbunro 
krv»nikr*v

gręžtas prieš pačius lietuvius ir Lietuvos interesus. 
Jau Kazimieras, didysis Lietuvos kunigaikštis (nuo 
1440 m.), tapęs ir Lenkijos karaliumi (1447—1492), 
ėmė šią teisę naudoti Lenkijos dvasininkams skirti 
į Lietuvos kapitulas ir klebonijas. Jis tai darė net 
prieš savo paties 1447 m. gegužės 2 d. suteiktą Lic 
tuvai privilegiją, kuria buvo pažadėta neužleisti j<> 
kios katedrų ir kolegiatų vietos asmenims, atvyku
sioms iš kitų kraštų. Šitos privilegijos nepaiso ir 
Kazimiero įpėdiniai — kiti Lenkijos karaliai, taip 
pat skirdami i jų, kaip d. Lietuvos kunigaikščių, 
fundacijos vietas Lietuvoje kunigus iš pačios Len
kijos.

Lenkų dvasininkų infliaciją lengvino dar ir ta 
aplinkybė, kad tais laikais Lietuvos valstybei pri
klausė daugiausia lenkų gyvenamas Palenkės kraš
tas, iš kurio kilę lenkai dvasininkai visai teisėta’ 
vadinas, neprasilcnkdami su 1447 m. privilegija, ga
lvio užimti Lietuvoje bet kokias bažnytinės hie- 
tarchijos vietas. Ir reikia pasakyti, kad jie užim
davo ne tik pačios Palenkės, Bielsko ir kitų lenkiš
kųjų Vilniaus vyskupijos sričių bažnyčias, kurių 
W ame amžiuje buvo jau 70 (iš 150 visos Vilniaus 
n skupijos bažnyčių), bet ir svarbiausias kapitulos 
bei pačių lietuviškųjų sričių parapijines vietas. Mat. 
ne. turėdami daugiau galimumų lankyti arčiau jų 
esantį Krokuvos universitetą, galėdavo ten įsigyti 
reikalaujamas svarbesnėms vietoms užimti mokslo 
kvalifikacijas.

•Dėl visų šių aplinkybių lenkų dvasininkų skai
čius. o tuo pačiu ir įtaka Lietuvoje turėjo vis di
dėti. Šita iii įtaka Lietuvai turėjo būti itin nenau
dinga. Ypač karalių bei d. L. kunigaikščių skirtieji 
lenkų kunigai, jausdamiesi nepriklausomi ne tik 
nuo ganomųjų, bet ir nuo vietos vyskupų, nerasda
vo reikalo nei vietinės kalbos mokytis, nei pasi
duoti Lietuvos vyskupų drausmės reikalavimams. 
Parapijų bei pastoracijos reikalais jie taip pat be
keik nesirūpino* juos turėdavo atlikti jų samdytieji 
vikarai. .

(Bus daugiau

l
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MARIJOS ŠVENTĖJE
Lietuvos vyskupai, susirinkę 

Romoje, 1951 metais gegužės 13 
dieną paaukojo Lietuvą ir viso 
pasaulio lietuvius Nekalčiausia
jai Marijos Širdžiai ir paskyrė 
gegužės 13 dieną NEKA
LČIAUSIOS MARIJOS ŠIR
DIES LIETUVOS KARALIE
NĖS NUOLATINĖ ŠVENTĖ.

Jau 36-ji metai gegužės 13 die
na yra švenčiama, kaip VISO 
PASAULIO LIETUVIų MAL
DOS IR ATGAILOS DIENA 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR PA
SAULIO TAIKĄ.

Popiežius Jonas Paulius II šie
met Naujųjų Metų proga pa
skelbė Šventuosius Marijos me
tus. Šventieji Marijos metai pra
sidės šiais metais Sekminių 
šventėje ir baigsis 1988 m. Mari
jos dangun paėmimo šventėje.

Be to, šie metai Lietuvai yra 
ypatingai svarbūs, nes šiemet 
birželio 28 d. viso pasaulio lietu
viai ir Lietuva minės 600 metų 
Lietuvos krikšto sukaktį. Taip 
pat lietuviai su džiaugsmu laukia 
birželio mėnesio 28 dienos iškil
mių, kada arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis bus paskelbtas palai
mintuoju.

Mes, lietuviai, turėtume ypa
tingai pagerbti Nekaltai 
Pradėtąją Dievo Motiną, nes 
Lietuva yra vadinama Marijos
žeme.

Šiuo metu dideli pavojai 
gręšia Lietuvai, todėl gegužės 13 
dieną pakelkim savo mintis prie 
Visatos Karalienės Nekalčiausios 
Širdies ir visi vieningai maldau- 
kim, kad Ji užtartų mūsų tautą 
pas savo Sūnų ir sutelktų jai 
laisvę ir pasauliui taiką.

JAUNOSIOS KARTOS
TAUTINĖ SĄMONĖ

■ atkelta iŠ 3 p.si

(verta čia paminėti, kad vyre
snioji karta, kurių didžiulis pro
centas yra gimęs Lietuvoj, svar
biausia savo lietuviškos sąmonės 
priežastim laiko gimimą tautoj ar 
krašte, ar ne savo tėvus).

7. Kitos jų pačių nurodytos 
priežastys tebuvo suminėtos tik 
išimtinais atvejais: 9 — antra 
svarbumu. 9 — trečia svarbu
mu.

Apsisprendimas dažniausias 
21-25 m. amžiuje

Lietuviškosios sąmonės 
priežasčių svarbos sąraše asme
ninis apsisprendimas yra po ke- 
letos kitų — penktoje vietoje. 
Tai rodo, kad jaunosios kartos di
desnė dalis juto jų tautinę są
monę esant daugiau aplinkybių 
bei sąlygų padėka, o ne asmeni
nio apsisprendimo rezultatų. 
Matyti, kad nedažnai pasitaiko 
kudirkiškų tautinių “atsiverti
mų”, bet, taipogi gal negausu 
stipriau sąmonėn įrėžtų apsi
sprendimo atvejų. Tai nereiškia, 
kad lietuvybės pasirinkimas 
mažai jaunime figūruoja. Jo yra. 
Tik jo reikšmė, matyt, jaunime 
nėra tiek lietuviu būti, kiek tokiu 
išlikti. Apsisprendžiančiųjų 
rečiau 10-17 m. amžiaus tarpe 
(14 -16%), o svarbiausia savo lie
tuvybės priežastimi savo ap- 
sispręndimą laikančių tik 3%. 
Tie procentai kyla ir pasiekia ze
nitą 21-25 m. amžiaus periode, 
kur jau 30.5% sakėsi, jog jų pačių 
apsisprendimas yra viena jų lie
tuvybės priežasčių, o 11% — 
svarbiausia, vyresnėje, 26-35 m. 
amžius, kaip ir 18-20 m. amžiaus 
grupėje lietuvybei apsisprendu- 
siųjų (25-27%) kaip ir apsispren
dimą svarbiausia priežastim lai
kančiųjų (6%) procentai mažėja.

Panašūs, tik kiek mažesni pro
centai 21-25 m. amžiaus jaunime 
apsisprendusiųjų už gyvenamo
jo krašto tautybę patvirtina, kad

Kviečiu visas šeimas ir pavie
nius asmenis pasiaukoti Švč. 
Jėzaus ir Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai ir visu gyvenimu, dar
bais ir maldomis garbinti Jas, 
kad tuo atsilygintume už įžeidi
mus.

Kartu kviečiu visus kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį priim
ti Marijos prašytą ŠV. KOMU
NIJĄ KAIP ATGAILOS KO
MUNIJĄ, aukojant Ją už Lietu
vos laisvę ir pasaulio taiką.

JAV prezidentas R. Reagan 
savo kalboje Portugalijos parla
mente 1985 m. gegužės 9 dieną 
yra pasakęs: “MALDOS PA
PRASTŲ ŽMONIŲ, PANAŠIAI 
KAIP IR FATIMOS VAIKŲ 
TURI DAUGIAU JĖGOS 
NEGU DIDŽIULĖS ARMIJOS 
IR PASAULIO POLITIKAI.”

Kiekvienas gegužės 13 dieną 
atšvęskime Nekalčiausios Mari
jos Širdies — Lietuvos Kara
lienės šventę. Ši šventė tebūnie 
viso pasaulio lietuvių šauksmas į 
Dangų, prašant Lietuvai reli
ginės ir tautinės laisvės.

Kun. Albertas Kontautas,
Lietuvių Mėlynosios 
Armijos Sąjūdžio 
Dvasios Vadas

LOS ANGELES, CALIF.
Gavėnios rekolekcijoms vado

vavo kun. Jonas Duoba, marijo
nas iš Chicagos. Parapiečiai gau
siai lankė vakarinius pamokslus 
ir pamaldas. Velykų rinkliavos 
metu parapijai suaukota 14,000 
dol.

to amžiaus periodas yra ryške
snis etninio apsisprendimo, o 
kartais gal ir tautinės krizės lai
kotarpis.

Išvados
Peržvelgus Pasaulio lietuvių 

anketos duomenis, liečiančius 
jaunosios kartos lietuvišką są
monę. ryškėja šie faktai:

L Šioje už Lietuvos ribų gi
musioje ir augusioje generacijo
je didžiulė dauguma (86%) save 
laiko dvitaučiais, t.y. dalinai gy
venamojo krašto, dalinai (papra
stai kiek daugiau) lietuvių tau
tybės.

2. 12% (t.y. vienas iš 8-9) save 
laiko grynais lietuviais.

3. Tėvai paties jaunimo yra 
pripažinti svarbiausia priežasti
mi. kodėl jie save laiko lietu
viais.

4. Pagal paties jaunimo pri
duodamą svarbą (tokia eilės tvar
ka), auklėjimas, lietuvių kalba ir 
bendravimas su lietuviais taipogi 
yra jų lietuviškos sąmonės 
priežastys.

5. Asmeninis apsisprendimas 
yra rečiau minima ir mažiau 
svarbia laikoma lietuviškos są
monės priežastis.

6. Jaunajame jaunime iš 
JAV—ių ir Kanados lituanistinių 
mokyklų pastebimas teigiamas 
lietuviško šiltadaržio efektas: 
t.y. iš visos jaunosios kartos lie- 
tuviškiausi, tik dar neužgrūdinti 
ir be svaraus asmeninio apsi
sprendimo.

7. Jaunosios kartos dvitautėj 
sąmonėj su vyresniu amžiumi 
palaipsniui mažėja lietuviškumo 
persvara gyvenamojo krašto tau
tybės naudai.

8. Apsisprendimo elementas 
lietuviškam identitetui (kuo save 
laiko) dažnėja ir svarbėja su 
amžiumi ir pasiekia zenitą 21-25 
m. amž. tarpe vyresniuose vėl 
imdamas retėti ir nustoti svar- 
lx)s. Šis 21 - 25 m. amžiaus tarpas 
yra ne išimtinis, bet gyvesnis 
tautinio apsisprendimo laikotar
pis.

Aušros Vartų Marija

Bernardo Brazdžionio, iški
laus lietuvių poeto ir įvairių pre
mijų laureato, o taip pat sulauku
sio 80 m. amžiaus, pagerbimas 
vyks gegužės 9 - 10. Šeštadienį 
6 vai. vak. apie poetą laureatą 
kalbės rašytojas ir taip pat lau
reatas Antanas Vaičiulaitis. Pa
sveikinti atvyksta LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida Bu
blienė ir iš Baltųjų Rūmų Linas 
Kojelis. Bus išklausoma komp. 
Broniaus Budriūno nauja kanta
ta, sukurta pagal B. Brazdžionio 
eilėraštį ‘ Per pasaulį keliauja 
žmogus”. Dalyvaus choras, soli
stai Birutė Vizgirdienė ir Anta
nas Polikaitis. Pianinų palydės 
muz. Raimonda Apeiky tė. Sek
madienį suma bus aukojama 
poeto B. Brazdžionio intencija. 
Pamokslą pasakys iš New Yorko 
atskridęs kun. dr. Leonardas 
Andriekus, OfM, daugelį metų 
buvęs Lietuvių Rašytojų Drau
gijos pirmininkas.

Motinos diena minima 
gegužės 10. Bus ir speciali mišių 
novena.-

Romo Kalantos tragiškos 
mirties 15 metų sukakties 
minėjimas įvyks gegužės 17, 
sekmadienį. 12:15 vai. popiet 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Paskaitininke Rūta Klevą 
Vidžiūnienė apibūdins R. Kalan
tos gyvenimą ir mirties aplinky
bes. “Gintarės”, mergaičių cho
ras, atliks meninę programą su 
dainomis ir eilėraščiais. 
Minėjimą rengia Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos Los Ange
les klubas.

Prel. J. A. Kučingio, ilga
mečio šios parapijos klebono ir 
ugdytojo, 50 metų kunigystės ju
biliejus minimas gegužės 31. 
Koncelebracinėse mišiose šalia 
sukaktuvininko dalyvaus vysk. 
V. Brizgys, daug kunigų, bu
vusių prelato vikarų ir mokinių, 
o taip pat prel. Petras Butkus iš 
Australijos. Pamokslą pasakys 
kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
“Darbininko” redaktorius.

Susipažinimas su šių metų 
abiaturientais įvyks Šv. Kazi
miero parapijos salėje birželio 
13. Iš anksto reikia registruotis 
pas Rimą Petraitį.

Tradicinė Lietuvių diena, 
rengiama Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos, įvyks birželio 21. Me
ninę programos dalį atliks soli
stai Aldona Stempužienė ir An
tanas Pavasaris. Ta proga Geno
vaitė Popelienė iš Brooklyn, 

N.Y., atveš dail. Adolfo Gedvilo 
medžio darbų parodą.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties minėjimas bus pa
minėtas savoj parapijoj kartu su 
lietuviais, švenčiančiais ta su
kaktį Romoje ir Lietuvoje 
birželio 28. Bus prisimintas ir ar- 
kivysk. Jurgio Matulaičio paskel
bimas palaimintuoju. Los Ange
les katedroje Lietuvos krikšto 
sukaktuvių minėjimas įvyks 
lapkričio 22, sekmadienį, 10:30 
vai. Koncelebracinėms mišioms 
vadovaus arkivysk. Roger Moho- 
ny. Jis pasakys ir pritaikytą pa
mokslą. Iškilmėse dalyvaus lai
svojo pasaulio lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, kiti vy
skupai, prelatai bei kunigai. Visi 
lietuviai kviečiami tą sekmadienį 
rezervuoti lietuviškoms iš
kilmėms.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos salės grindys buvo atnau
jintos prieš Velykų šventes. Tas 
darbas atsiėjo 5,492 dol. — 
L.Ž.K.

RADIJO LAIDŲ 
KONKURSAS

JAV LB Kultūros Taryba skel
bia lietuviškų radijo laidų kon
kursą priminti Lietuvos krikšto 
šešių šimtų metų sukaktį.

Tema: Mindaugo, Lietuvos 
aukštaičių ir žemaičių krikštai.

Trukmė: 55 - 60 minučių. Ori
ginalus įrašas turi būti juostoje, 
pilno tako 7.5 rmp greičio. Tin
kamo techniško lygio transliaci
jai per radiją.

Medžiaga temai: Krikštų isto
rija, minėjimai Vilniuje ir Vati
kane, muzika, poezija, beletri
stika, draminė kūryba.

Premijos: Pirmoji — 1,000 
dol., antroji — 600 dol., trečioji 
— 400 dol.

Dalyviai: Visos JAV lietuvių 
radijo programos.

Data: Paskutinioji data įteikti 
konkurso komisijai juostą — 
1987 spalio 23 (pašto antspau
das).

Komisijos sudėtis ir adresas 
bus paskelbti vėliau.

Teirautis galima telefonu (216) 
481-8854.

JAV LB Kultūros Taryba

— Arvydas ir Nelė Paltinai 
Margučio rengiamame koncerte 
gegužės 10, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Ghicagos Jaunimo Centre 
atliks naujai paruoštą pramogi
nių dainų repertuarą.

MIAMI, FLA.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Įsteigėjo Vlado Putvio 

pagerbimas

Miami Lietuvių klubo salėje 
1987 kovo 29, Aušros šaulių kuo
pa, vadovaujama pirmininko 
Mykolo Vitkaus, surengė Šaulių 
Sąjungos steigėjo Vlado Putvio- 
Putvinsko pagerbimą.

Įnešus vėliavas, prisiminus ir 
pagerbus už Lietuvos laisvę 
žuvusius, po Amerikos himno, 
buvo pakviesta prelegentė, ilga
metė visuomenininke ir garbės 
šaulė Gunda Kodatienė paskai
tai.

Jinai, artimai pažindama ir net 
giminystės ryšius turinti su Vla
do Putvio šeima, labai vaizdžiai 
ir smulkmeniškai pasakojo šio 
žymaus asmens biografinius 
bruožus, jo išsamią veiklą Lietu
vos gerovei ir nuopelnus Šaulių 
Sąjungai.

Paskaita buvo dėmesingai išk
lausyta ir palydėta gausiai susi
rinkusiųjų plojimais.

Pasibaigus minėjimui Dainos 
choras iš netolimos Juno Beach 
lietuvių kolonijos atliko lietuviš
kų dainų gražų koncertą. Daina
vo vyrų, moterų ir mišrus cho
rai, vadovės Irenos Manomai- 
tienės vadovaujami.

Dainuota J. Bendoriaus, St. 
Gailevičiaus, St. Graužinio, A. 
Mikulskio, J. Stankūno, J. Švedo 
ir kitų lietuvių kompozitorių 
kūriniai.

Minėjimui tinkamus 

EKSKURSIJA J LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ

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

J ŠIĄ KELIONĘ ĮSKAITOMA:

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

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

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

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

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

ir kitas jdomias vietas.
— Ekskursiją lydės Baltlc Tours savininkai Birutė 

ir Algis Mitkai

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

Kad užsitikrinus vietą, užpildžius žemiau prideda
mą atkarpą su 119 dol. užstatu, prašom siųsti:

BALTIC TOURS
293 Aubum St.
Newton, MA 02166 Tel.: (617J-965-8080

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

PAVARDĖ ......................................................................

ADDRESAS .................................................................. .

MIESTAS ................  „..........................................

TELEFONAS: Namų............ Darbo...............

Vykstu Boston...............New York....... .

Sekcija: Rūkantiems........ Nerūkantiems........

eilėraščius padeklamavo M. So
doms ir O. Šalčiūnienė, o pra
nešinėjo D. Augūnienė.

Kuopos pirmininkas padėkojo 
programos atlikėjams ir atvyku
sioms į šį renginį. Minėjimas 
baigtas vėliavų išnešimu ir Lie
tuvos himnu.

Sekė vaišės. Jų metu kuopos 
narys Povilas Mikšys buvo pa
sveikintas 80 metų sukakties 
proga ir jam sugiedota Ilgiausių 
metų. Buvo priminta, jog prie 
kuopos priklauso 60 narių ir pa
minėjo naujai įstojusius.

Vaišes paruošė O. Jonikienė 
su savo talkininkėmis — dr. G. 
Stepulionienė, S. Radvilaite ir 
A. Kereševičiene.

Aušros kuopos valdybą suda
ro: pirmininkas Mykolas Vait
kus, vicepirmininkas Jonas 
Žebrauskas, sekretorė ir kultūri
nių reikalų vadovė Gunda Koda
tienė, iždininkas Pijus Lapin
skas, vėliavų vadovas Petras 
Stikūnas.

Miami klubo vadovybėje yra 
— Elena Jonušienė — pirmi
ninkė, Albinas Liau gminas—vi
cepirmininkas, Gunda Koda
tienė — sekretorė, Pijus Lapin
skas — iždininkas, Liudas An
drius — iždininkas-sekretorius, 
Frank Sabai — maršalka. Direk
toriai: pirm. Paulius Leonas, 
Zigmas Ramanauskas, Juozas 
Maurukas, Juozas Gruzdąs, Jo
nas Vaičekonis, Helen Sabai, 
Eugenija Kereševičiene ir Alek
sas Zigmantas.

Darnus sugyvenimas jaučia
mas tarp čia veikiančių lietuviš
kų organizacijų.

(p.m.)
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BERNARDO BRAZDŽIONIO
SUKAKTUVINĖ AKADEMIJA

Susidaręs specialus komitetas 
gegužės 9 Los Angeles mieste 
rengia Bernardo Brazdžionio pa
gerbimą — akademiją, ryšium 
su jo 80 metų sukaktimi. Iš
kilmės vyksta Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje.

Pirmoji dalis skirta koncertui, 
Pradžioje bus atlikta kantata 
“Per pasaulį keliauja žmogus”, 
žodžiai Bernardo Brazdžionio, 
muzika — kompozitoriaus Bro
niaus Budriūno.

Šią kantatą atlieka Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos choras, 
solistai: Birutė Vizgirdienė, An
tanas Polikaitis, vyrų kvartetas: 
dr. Emanuelis Jarašūnas Bro-

nius Sėli ūkas, Antanas Polikai
tis, Rimtautas Dabšys. Akompo- 
nuoja Raimonda Apeikytė, diri
guoja kompozitorius Bronius 
Budriūnas.

Mano protėvių žemė — 
žodžiai Bem. Brazdžionio, mu
zika Br. Budriūno, atlieka 
minėtas vyrų kvartetas. Diriguo
ja kompozitorius Br. Budriūnas, 
akomponuoja R. Apeikytė.

Po pertraukos bus akademinė 
dalis. Žodžiu sveikina Lietuvos 
gen. garbės konsulas Vytautas 

Čekanauskas, Ingrida Bublienė 
— Kultūros Tarybos pirmi
ninkė, Linas Kojelis, JAV Prezi
dento specialus asistentas. Raštu .

sveikinimus skaito programos 
vedėja Violeta Gedgaudienė.

Alė Rūta supažindins su Anta
nu Vaičiulaičiu, kuris kalbės apie 
Brazdžionio poezijos pradmenis 
ir derlių. Užbaigai žodį tars 
Benį. Brazdžionis.

Vaišių metų bus sveikinimai 
žodžiu ir raštu.

Gegužės 10, sekmadienį, 
10:30 v. r. Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje pamaldos. Pa
mokslą sako poetas Tėv. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, solo ir 
choro giesmės, kurių žodžius pa
rašė Bem. Brazdžionis. Vargo
nais groja kompozitorius Br. Bu
driūnas.

Šiai šventei rengti komitetą 
sudaro: Angelė Nelsienė — pir
mininkė, Aldona Audronienė, 
Stasė Korienė, Salomėja Sa-

----- leenė;— Dalia Černienė, Rūta 
Klevą Vidžiūnienė, Vytenis Vil
kas, Vilius Zalpys.

PADĖKA
Kovo 21 Kultūros Židinyje 

įvyko sėkmingas ir iškilus Darbi
ninko koncertas, palikęs visiems 
kuo gražiausius įspūdžius.

Darbininko laikraštis pirmiau
sia dėkoja Los Angeles vyrų 
kvartetui: pirmininkui dr. Ema
nueliui Jarašūnui, nariams — 
Broniui Seliukui, Antanui Poli- 
kaičiui, Rimtautui Dabšiui ir jų 
pianistei muz. Raimondai Apei- 
kytei. Jie patys savo noru atvyko 
į Kultūros Židinį ir čia atliko kon
certą Darbininko naudai, neim
dami jokio honoraro.

surūpindamas paties koncerto 
rengimu ir pravedimu.

Nuoširdžiai dėkojame Vandai 
ir Vytautui Vebeliūnams, kurie 
savo dideliuose ir ištaigiuose na- 

. muose priėmė kvartetą ir per- 
nakvydino dvi naktis.

Taip pat dėkojame Eugenijai 
Kezienei ir jos šeimininkių šta
bui: Onai Barauskienei, Marytei 
Menčiūnienei, Uršulei Povilai- 
tienei, Onutei Povilaitytei ir Vi
talijai Šližienei. Jos parūpino 
maistą publikai, pamaitino kvie
stinius svečius ir kvartetui davė 
puikią vakarienę.

Dėkojame Onai Juozėnienei 
ir Kęstučiui M iki ui, kurie su
rengė kvartetui puikius prieš
piečius.

Nuoširdžiai dėkojame Romui _ 
K eži ui ir jo kelionių biurui Vytis, 
kuris įdėjo daug triūso, tvarky
damas iu kelionės reikalus, be-

LVISUR
— Iš Romos gautas praneši

mas, kad inž. Antanui Rudžiui 
yra suteikiamas Šv. Gregorijaus 
ordinas, o Marijai Rudienei — 
Pro Ecdesia et Pontifice. Ordi
nai bus jiems įteikti š.m. 
gegužės 24 d. Romoje. Tą dieną 
Rudžiai dalyvaus prel. Lado Tu- 
labos 75 metų amžiaus sukakties 
šventėje. Marija Rudienė yra da
bartinė Balfo pirmininkė, o An
tanas Rudis yra žymus lietuvių 
katalikų veikėjas. Rudžiai gyve
na Chicagoje.

CLEVELAND, OHIO
Knygos sutiktuvės

Bronio Railos naujos knygos 
“Tave mylėti tegalima iš tolo 
sutiktuvės bus gegužės 17. sek
madienį, 4 vai. popiet Clevelan- 
do Lietuvių Namų salėje.

Knygą aptars rašytojas ir poe
tas Tomas Venclova. Knygos su
tiktuvėse dalyvaus ir.autorius.

Rengia Tėvynės Garsų radi
jas.

Bažnyčios šventinimas
Lietuvos krikščionybės 600- 

taisiais jubiliejiniais metais at
naujintos Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčios Cleve- 
lande šventinimo iškilmės vyks 
gegužės 23 - 24.

Gegužės 23. šeštadienį. 6:30 
vai. vak. šv. Kazimiero statulą 
pašventins vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Statula įrengiama 
prie parapijos mokyklos įėjimo 
iš Marcella gatvės pusės. Šven
tei vadovauja ir ją globoja Šv. 
Kazimiero lituanistinė moky kla 
ir jaunimas. z

Gegužės 24,- -sekmadienį, 10 
vai. ry to atnaujintos Dievo Mo
tinos bažnyčios šventinimas ir 
mišios. Pagrindinis koncele- 
brantas Clevelando vyskupijos 
valdytojas vysk. Anthony M. Pil
la. Su juo koncelebruoja vysk. 
Paulius Baltakis. OFM. vysk. 
Vincentas Brizgy s bei svečiai ku
nigai.

Mišių metu gieda Dievo Mo
tinos parapijos choras, vadovau
jamas muz. Ritos Kliorienės. ir 
solistė Aldona Stempužienė.

Šventinis koncertas didžiojoje 
salėje vyks 11:30 vai. ry to. Pro
gramoje: solistė Aldona Stem
pužienė, Dievo Motinos parapi
jos choras, vadovaujamas muz.

Ritos Kliorienės, ir pianistas An
tanas Smetona. Atliekama Lud- 
wig van Beethoven chorinė fan
tazija. Kūriniui pritaikyti poeto 
Bernardo Brazdžionio eilėraščio 
"Klajūnui žodžiai.

Programoje taip pat dalyvauja

ir Grandinėlė, vadovaujama 
Liudo Sagio. specialiame šventi
niame šokyje “Pabaigtuvių vai
nikas .

Po koncerto vaišės svetainėje.
M.Ž.

ARGENTINOS LIETUVIAI 
SVEIKINA POPIEŽIŲ

skaičių. Pav., 
dvimėnesinis 
“...žmonių ne 
tiek, kiek buvo tikėtasi".

Įdomus buvo Šv. Tėvo susiti
kimas su lenkų bendruomene 
Buenos Aires mieste, Luna Par
ko stadijone, kur tilpo apie 
15.000 žmonių, jų tarpe apie 30 
lietuvių. Lenkai buvo pakvietę 
Aleksandrą Artūrą Mičiudą su 
žmona atsisėsti specialioj vietoj, 
prie tako, pro kurį Popiežius 
atėjo.

Popiežiui praeinant, A. A. 
Mičiudas pasveikino jį lietuviš
kai: “Sveikas atvykęs Šventasis 
Tėve, lietuviai labai myli Tave”.. 
Jonas Paulius II atsakė: “Gerai,

Jono Pauliaus II apsilankymas 
Argentinoje praėjo triumfališ- 
kai. Jis ten išbuvo balandžio 6 - 
12, aplankė 8 svarbesnius mie
stus, patraukdamas milžiniškų 
masių dėmesį. Minios rinkosi 
stadijonuose ar didesnėse 
gatvėse, kaip pav., per Pasaulio 
jaunimo suvažiavimą Buenos Ai
res miesto didžiojoj 9 de Julio 
Avė.. kur dalyvavo apie 2 milijo
nai žmonių. Įvykiai buvo tran
sliuojami per visus televizijos ka
nalus ir juos stebėjo apie 80% 
visų Argentinos gyventojų, o jų 
yra 30 milijonų.

Komunistuojančių laikraščių 
propaganda stengėsi įvykius su
menkinti, mažinant dalyvių

vienas lietuvių 
laikraštis rašė: 
visur susirinko

gerai”. Dialogas ispanų kalboje 
tęsėsi taip: “Kas jūs esate, kam 
atstovaujate?” “Aš esu argenti- 
nietis, lietuvių sūnus, ir Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto atstovas Argentinoje. Tai 
Vlikas, kuri Jūs pažįstate.” 
"Taip, taip. Dabar Lietuvai su
kanka 600 metų savo krikščio
nybės. Bus didelė šventė šiais 
metais Romoje. Atvažiuokite ir 
Jūs. Norėčiau pamatyti Jus Ro
moje. Labai svarbu. Bet ko lau
kiate, lietuviai, dabar?” “Mūsų 
tėvų krašto Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės, ir taip pat at
gauti pilnai Vilniaus arkivysku
piją.” Aišku, aišku, taip, taip, 
gerai, gerai...Laukiu Jūsų Ro
moje.
Šį įvykį plačiai transliavo įvairių 
kraštų televizija, rašė spauda ir 
transliavo radijo stotys Argenti
noje.

— Dėkojame pardavinėjusiorn 
bilietus prie salės durų: Jadvygai 
Vytuvienei, Danutei Mikulsky- 
tei, Renatai Alinsldenei, Aušrai 
Sabalienei, Sofijai Skabeikie- 
nei, Birutei Mikalauskienei, 
Malvinai Klivečldenei.

Dėkojame Jonui Mikalauskui, 
Stasiui Karmazinui, Petrui Juk- 
niui už durų kontrolę.

Dėkojame Živilei Jurienei, 
kuri parūpino reikalingas gėles 
koncertui.

Dėkojame visur talkinusiai 
Renatai Baliūnaitei, jauniesiems 
broliams Keziams — Ričardui ir 
Vytui, Jurgiui Sližiui, kurie dir
bo bare ir šiaip visur talkino.

Tik tokiu bendru darbu gali
me surengti didesnio masto ren
ginius.

Dėkojame ir gausiai publikai, 
kuri atėjo pasidžiaugti iškiliu 
kvartetu ir paremti savo laik
raštį. Dėkojame visiems, kurie 
bet kuo prisidėjo prie šio 
sėkmingo koncerto surengimo.

Darbininkas

r

— “Laiškų Lietuviams” žur
nalo “metinė - - šventė- įvyks. 
gegužės 17 Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

— Clevelande atnaujintos 
Motinos Nuolatinės Pa- 
šventovės šventinimas

gegužės 24. Dalyvaus

Dievo 
galbos 
įvyks 
vysk. A. M. Pilla, vysk. P. Balta- 
<is, OFM, ir vysk. V. Brizgys.

— Mariaus Katiliškio kūrybai 
skirta vakaronė įvyks gegužės 
15, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Jaunimo Centro ka
vinėje. Bus sutinkama dr. Viole
tos Kelertienės redaguota kny
ga Išėjęs negrįžti. Mariaus Ka
tiliškio kūrybos ištraukas per
teiks Antras Kaimas. Vakaronę 
ruošia Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas.

N. Y. ŠAULIŲ KUOPOS 
LITERATŪROS KONKURSAS 
PRATĘSIAMAS

Susidomėjimas New Yorko 
šaulių kuopos paskelbtu romano 
ar novelių rinkinio reikalu yra 
nuostabiai didelis. Yra gauta eilė 
pageidavimų su priekaištais, kad 
šiam konkursui paskirtas termi
nas yra per trumpas dėl tinkamo 
kūrinio paruošimo^ _____ _ -

Kuopa, atsižvelgdama į gautus 
pageidavimus, nutarė šio kon
kurso terminą prailginti iki š.m. 
lapkričio 1 d.

Konkurso premija 1000 dol.

Dar kartą primename, kad ku
rinio tema laisva, patriotinė, su 
krikščioniškos minties atspalviu.

Knygos dydis — nemažiau 200 
mašinėle rašytų puslapių. 
Mašinėle rašoma dvigubu tarpu 
tarp eilučių ir rašoma tik vienoje 
lapo pusėje.

Rankraštis pasirašomas slapy
vardžiu. Tikroji autoriaus pa- 
vardėturi būti atskirame uždara
me voke, ant kurio užrašomas 
autoriaus slapyvardis.

Premijuotas kūrinys lieka 
kuopos nuosavybė su teise išlei
sti atskira knyga kuopos vardu.

Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
Kęstutis K. Miklas, 71 Farmers 
Avė., Plainview, N.Y. 11803.

JAV LIETUVIŲ

JAUNIMO SĄJUNGOS

VASAROS STOVYKLA
BIRŽELIO 7-14 d.

Dainavos stovyklavietėje, Michigan 
Kviečiamas visas Š. Amerikos 

jaunimas tarp 18-35 mej4

RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja
1987 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

— Tautybių komitetas Toron
to “The Globė and Mail” dien
raštyje vasario 2 d. laidoje iš
spausdino puslapio dydžio skel
bimą “Protect the Innocent”. 
Tuo protestuojama prieš vadina
mą nacių koloborantų medžioklę 
JAV OSI pavyzdžiu ir norima, 
kad tai būtų veikiama pagal Ka
nados ' fstatyrnūš, " nesiremiant ’ 
Sovietų Sąjungos įkalčiais ir pa
dirbtais dokumentais, kurie 
stengiasi nutildyti emigrantų ir 
mažumų veikla Kanadoje.

NR. 8701

NR. 8702

NR. 8705

NR. 8706

Gegužės 8—gegužės 23 d. 
Iš New York’o 
Iš Chicagos
Kelionės maršrutas: 1 nak4 K^’/oje, 
10 naktų LIETUVOJE ' jcįl >Stockholme

Liepos 3 d. 
Iš New York’o / Boston’o 
Iš Chicagos 
IšCleveland’o 
Iš Detroito 
IšTampa’os 
Iš Los Angele<į$ Uatle j,
Sutrumpintos^.ionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $170.00

<5°

NR. 8703

NR. 8704

$1,895.00
$1,995.00

$1,795.00
$1,895.00
$1,869.00
$1,889.00
$1,949.00
$1,995.00

Rugplūčlo 14 d.
Iš New York’o / Bostono 
Iš Chicagos 
IšCleveland’o 
Iš Detroit o 
IšTampa’os 
Iš Los Angeles /Seattle 
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Stockholm'e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

$1,825.00
$1,925.00
$1,895.00
$1,915.00
$1,969.00
$2,025.00

Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o / Bostono
Iš Chicagos
IšCleveland'o
Iš Detroit o
IšTampa’os
Iš Los Angeles Seattle
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje.
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

KITOS KELIONĖS

$1,695.00
$1,795.00
$1,769.00
$1,789.00
$1,839.00
$1,895.00

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.

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

Stovykla baigsis su bendru

JAV LJS SUVAŽIAVIMU
birželio 13, šeštadienį.

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIMOKYTI, 
PASTOVYKLAUTI!

Kreiptis:
JAV LJS VASAROS STOVYKLOS KOMITETAS

P.O. BOX 1071, NEW YORK, N.Y.. 10276

NR. 8707

Liepos 11-24 d.—LATVIJA
Iš New York’o
Maršrutas; 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga

Rugplūčlo 1-16 d. —MENO IŠVYK*
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Mas^ Leningradas,
1 naktis Stockholm’p'įoP^ rielsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive v3

$1,695.00

Lapkričio 6—lapkričio 22 d.—OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapeštas 3 naktys. Copenhaga 
3 naktys. Viso 10 operos ir baleto spektaklių

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius. mastą Lietuvoje. įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų

Pageidaujam tolimesnių kelionės detahų prašome kreiptis, pasiųsime brošiū
ra.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams

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

— Dail. Alfonsas Dargis, ta
pytojas dekoratorius, grafikoje 
pasižymėjęs spalvotais medžio 
raižiniais, iš JAV grįžo V. Vokie
tijon ir apsigyveno Friedrichsha- 
fene prie Konstancos ežero, kur 
žada tęsti savo kūrybinį darbą. 
Jo kūrinių parodą šį pavasarį su
rengs Konstancos universiteto 
meno galerija, — ___

— Dr. Petras V. Kisielius pa
rašė laišką “Chicago Tribūne”, 
kuris atspausdintas balandžio 15 
d. laidoje. Laiške rašoma, kad 
daugelis krikščionių per Velykas 
sėdės prie televizijos ir žiūrės 
kaip prieš 2000 metų liūtai 
draskė žmones. Sovietų Sąjun
goje ir dabar yra karas prieš Die
vą, okupuotoje Lietuvoje KGB 
persekioja ir žudo kunigus, pvz., 
kun. J. Zdebskį, Laurinavičių ir 
kitus, ištrėmė į Sibirą kunigus 
Svarinską, Tamkevičių, Matu
lionį, pasauliečius Gajauską, 
Petkų ir kitus. Autorius atsi
prašo, kad savo mintimis “su
drumstė” krikščionims Velykų 
ramybę...

— Skaudienės Elenos, buvu
sios Rušėnaitės, gyvenusios 
Stumbriškyje, duktė Karanau- 
skienė Emilija. Povilo, ieško 
dėdės Juozapo arba Jono vaikų. 
Jei yra gyvų, prašoma atsiliepti 
adresu: Lietuva, Panevėžys. Da
nutės gatvė Nr. 20, Karanau- 
skienė Emilija.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Kielaitė, Providence, 
R.L, J. Kaspariūnas, St. Pett - 
sburg, Fla. Užsakė kitiems: Po
vilas Jančauskas. Gulfport, Fla
— K. Klaucke. Stratford. Conn., 
E. Kalvynas, Worcester. Mass. 
— N. Pockevičius, \Vorcester, 
Mass. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi* 
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol Atnaujinant
— visiems 20 dol metams.
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DAYTONA BEACH, FLA.

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

1987 M KELIONĖS Į LIETUVĄ
15-20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje2, Liuksemburge 1

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 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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje I, 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

10-15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

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

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

13 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1.559

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Leningrade 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

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

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

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

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

11-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
11 dienų — Lietuva ir. Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1.579
Kelionė 915VV — 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 j Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURNST. 

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

Ši nedidelė, !x*t labai gražiai 
įsikūrusi lietuvių kolonija, 
plačiai pasklidusi trisdešimties 
mylių Atlanto pakraščiu. Verbų 
sekmadienio savaitgalyje turėjo 
priešvelykinį dvasinį susikaupi
mų. Konferencijas lx*i pamok
slus sakė, mišias aukojo ir iš
pažinčių klausė pakviestas sve
čias kun. Viktoras Dabušis iŠ St. 
Petersburg, Fla. Jo dvasiniais 
patarnavimais pasinaudojo visos 
plačios apylinkės lietuviai — Or- 
mond Beach, Ponce Inlet. Del- 
tona, Daytona Beach i kt.

Ta pačia proga Lietuvos kri- 
kščionybės 6(X) metų jubiliejaus 
minėjimui centrinio komiteto 
užsimotiems darbams paremti 
šios apylinkės lietuviai suaukojo 
367 dol.

Misijos dvasiniais reikalais 
rūpinasi kun. dr. Kazimieras 
Ruibys, o jam uoliai talkina dr. 
Vytautas Majauskas.

Po pamaldų sekmadienį, ba
landžio 12, parapijos salėje, gau
siai susirinkusiems lietuviams, 
buvo pristaty ta nauja knyga — 
Dalilos Mackial ienės romanas 
“Beržas už lango . Knyga turėjo

DEXTER PARK
PHARMACY |gį 

‘58’’ Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

“Bridges — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išei\ i joje. Žurnalų reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 8 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn. N.Y 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietuviškai neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems.

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages

Agronome* Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plaatininlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

Numerle, gatvė ...............................................................................—

Miestą*, valstija, Zlp .................................................................. .......

didelį pasisekimų. Kiek autorė 
buvo jos atsivežusi, visi egzem
plioriai buvo išpirkti. Čia pat no
rintieji gavo ir autorės autogra
fus.

kvd

LAKE WORTH, FLORIDA

Jono ir Kastulės Štarų 
sukaktis

Gražiai atšvęsta Kastulės ir 
Jono Štarų 50 metų vedybinė su
kaktis, kurių surengė jų sūnus 
Antanas, dukros Alvyra ir Irena 
su šeimomis.

Kun. Vytautas Pikturna at
naujinęs jubiliatų santuokos pa
sižadėjimus įteikė Šv. Tėvo raš
tiškų palaiminimų.
Į šių iškilmingų puotų 

suvažiavo daug giminių iš įvairių 
miestų ir kviestinių svečių.

Puikioms vaišėms vadovavo 
Juozas Arštikis, paragindamas už 
sukaktuvininkus pakelti šampa
no taures ir sugiedoti Ilgiausių 
metų.

Buvo pasakyta eilė kalbų, pri
menant jų nueitų bendro gyveni
mo kelią, visuomeninius darbus,
kurie Jono atlikti Worcesteryje 
steigiant Maironio Parkų ar atvy
kus Floridon ir plačiai įsijungus 
į bendruomeninę veiklų, kuri 
gražiai klesti per Lake Worth ir 
Juno Beach lietuviškas gyven
vietes. Paskaityta gausūs sveiki
nimai, gauti iš Lietuvos ir kitur, 
perskaityta jų garbei sukurta 
poezija, įteikta vertingos dova
nos ir smagiai pasilinksminta.

Baigiantis vaišėms Jonas savo 
ir Kastulės vardu nuoširdžiai 
padėkojo už surengtų puotų- 
šventę savo vaikams, įsigiju- 
siems profesines specialybes ir 
turinčius jau savo šeimyninius li
zdelius, kun. V. Pikturnai, vi
siems juos sveikinusiems, apdo
vanojusiems ir atvykusioms 
svečiams juos pagerbti.

Atsisveikinant linkėta Starams 
sulaukti deimantinio jubiliejaus.

P. M.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Pu žino, 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, pavarde .......... .........................................-.........................

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

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

Kiek išleidžiame svečiam, 
vaišėm, o kiek skiriame Lietuvos 
vadavimo reikalam?

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

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.
Sv. Kazimieras — 2 dol.
Visos knygos tik dabar gautos. 

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

Pranešant adreso pasikeiti
mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION
KELIONĖS | LIETUVĄ

1 98 T
12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

*
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8 Birželio 29 Rugsėjo 6
Gegužės 21 Liepos 9 Rugsėjo 3
Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
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
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų ištaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadieni 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 jnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinj švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS

□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas 
  35.00
□ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai . 150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ....... 35.00
□ Signataro Petro Klimo “IŠ MANO ATSIMINIMŲ” 
  13.00
□ Prez. A. Smetonos raštai “PASAKYTA PARAŠY
TA” ....................................................................... 11.00

Ši skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas 
pažymėti.

Kaina JAV doleriais.

J. KAPOČIUS, P.O. BOX95, SO. BOSTON, MA 02127 
TELEF. (617) 282 - 2759

Vardas, Pavardė

Adresas

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 57 milijonai • dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėj* nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai; 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios informacijos.
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DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

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

Spaustuve......(718) 827-1350
Vienuolynas . . .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.) (718) 827-9645 
Salės adm (718) 235-8386

Kultūros Židinyje šį savaitga- 
lą: gegužės 8. penktadienį, 8 vai. 
vak. jaunimo šokiai, gegužės 9. 
šeštadienį, 10 vai. ryto. Tautos 
Fondo metinis narių susirinki
mas.

Tėv. Leonardas Andriekus. 
OFM. savaitės gale vyksta į Los 
Angeles, Calif., kur dalyvaus 
poeto Bernardo Brazdžionio su
kaktuvinėje akademijoje, kuri 
bus gegužės 9, o sekmadienį, 
gegužės 10, jis Sv. Kazimiero 
bažny čioje pasaky s pamokslą.

Eucharistijos garbinimo atlai
dai Apreiškimo parapijos 
bažny čioje gegužės 3 praėjo la
bai iškilmingai. Į mišparus 5 v. v. 
susirinko gana daug žmonių, da
lyvavo 15 kunigų. Mišparus 
gražiai atgiedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko Vik
toro Ralio.

Los Angeles dramos sambūris 
svečiavosi Xew Yorke ir gegužės 
2 Kultūros Židinyje su dideliu 
pasisekimu suvaidino Myko
laičio-Putino dramą “Valdovas”. 
Tai buvo Laisvės Žiburio pavasa
rio renginys, sutraukęs labai 
daug publikos. Plačiau apie vai
dinimą bus kitame Darbininko 
numeryje.

Dr. Juozas Girnius, gyvenan
tis Bostone, rengiamoje akade- 
mijoj-simpoziume kalbės apie 
a. a. prof. Antaną Maceiną su ku
riuo teko ilgus metus bendrauti. 
Minėjimas įvyks birželio 7 
Kultūros Židinyje 5 vai. popiet. 
Rengia N. Y. Lietuviai Fronto 
Bičiuliai.

Lietuvių Bendruomenės ryti
nio pakraščio rajoniniame su
važiavime 1987 gegužės 2 d . 
Nevv Britaine, Connecticut, iš 
Nevv Yorko dalyvavo šie asme
nys: A. V akselis, LB apygardos 
pirmininkas, V. Padvarietis, M. 
Klivečkienė, T. Pranciškus 
Giedgaudas, J. Pažemėnas ir B. 
Bieliukas.

Lietuviška finansine 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 paruošimą ir užre- 
kordavimą. Kvalifikuotas asmuo 
turėtų progą pakilti į vadovauja
nčią poziciją augančios finan
sinės institucijos organizacijoj. 
Susidomėję asmenys prašomi at
siųsti kv alifikacijų apibūdinimą į 
Darbininko redakciją, 341 High
land Blvd, Brooklyun. N.Y. 
11207. ant voko užrašy ti “Com
puter Knovvledge .

Dr. Marytė ir Aleksandras 
Žemaičiai, Leonia, N.J., Darbi
ninko koncerto proga spaudai 
remti ir naujam romanui leisti 
paaukojo 200 dol. Darbininko 
redakcija nuoširdžiai dėkoja.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y., organizuoja ek
skursiją su dviem autobusais į 
Doylestovvn, Pa., Our Lady of 
Czestochovva šventovę birželio 
13. Autobusai išvyks nuo V. At
simainymo bažnyčios ir Marytės 
Šalinskienės laidotuvių namų. 
Kelionės kaina 15 dol.Rezerv aci- 
jas priima Elena Matulionytė 
718 326 - 3398, Marytė Šalin- 
skienė 718 296 - 2244, Jonas 
Adomėnas 718 497 - 5212. 
Mišias aukosvysk. Paulius Balta
kis. OFM.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y., organizuoja ek
skursiją su šešiais autobusais į 
Atlantic City birželio 19, penkta
dienį. Autobusai išvyks nuo M. 
Šalinskienės laidotuvių namų ir 
V. Atsimainymo bažnyčios 8 vai. 
ryto. Kelionė autobusu, pietūs 
ir teatro vaidinimas kainuos tik 
5 dol. Rezervacijas priima Elena 
Matulionytė718 326 - 2298, Ma
rytė Šalinskienė 718 296 - 2244. 
Jonas Adomėnas 718497-5212.

Ričardas ir Kristina Sabalytė 
Krulikai,. gyvenę Long Island, 
N.Y., neseniai persikėlėj Flori
dą. Naujas jų adresas yra: 1264 
Alhambra Drive, Fort Myers, 
FL. 33901. Balandžio 17 jie su
silaukė antros dukrelės Giedrės 
Elenos. Pirmoji dukrelė Viktoria 
džiaugiasi savo sesute.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
tederalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas. 
Lithuanian National Founda
tion, Ine.. P. O. Box 21073, 
\Voodhaven. N.Y. 11421.

PIRŠLYBŲ BIURAS
Kam vienai - v ienam vargelį 

vargti, jei jį galima pasidalinti su 
mylimu partneriu. Nurodykite 
savo ir pageidaujamo asmens 
charakteristikas, amžių ir savo 
adresą, messurasime jums gyve
nimo draugę-draugą. Mūsų 
adresas: VEDYBŲ BIURAS, 
9141 Carlyle Avė., Surfside, 
Florida 33154 USA

Arūnas Čiuberkis, Linda Pak- 
ri ir Dan McKereghan gegužės 
ir birželio mėnesiais pradės nau
ją teatro sezoną Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 570 Bnx>ine st , 
N.Y. Spektakliai vyks penkta
dieniais 8:30 v. v. Iškilmingas ati
darymas penktadienį, gegužes 
8. Atidarymui reikalingos rezer
vacijos (212) 673 - 5636. Birželio 
5 penktadienį p;Lsinxlys Rajec
kas ir Intraub, kurių spektaklis 
pavadintas: Movement Theatre. 
Thick Slhny Whisper, Improvi- 
sational-bicsed Experimental 
Soundscapes. Bilietai: 8 dol. ati
darymui, 6 dol. kitiem spektak
liam.

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.

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

Pietinės Nevv Jersey pirmas 
etninis festivalis įvyks gegužės 
16, šeštadienį, nuo 11 vai. ryto 
iki 5 vai. popiet Student Center 
Building, Glassboro State Colle- 
ge, Glassboro, N.J. Dalyvaus 
įvairių tautų atstovai su tau
tinėmis programomis, dirbi-. 
niais, maistu, kultūrinėmis paro
domis, festivalis vyks bet kokiam 
orui esant. Įėjimas ir automobi
lių pastatymas nemokamai. Šį fe
stivalį rengia Nevv Jersey valsti
jos Department of State, Etni
nių reikalų įstaiga ir Nevv Jersey 
tautybių patarėjų komisija bei 
Glassboro kolegija. Dėl smulke
snių informacijų kreiptis telefo
nu 609 984 - 7145.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje buvo įdėta 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus centrinio komiteto posėdžio 
dalyvių nuotrauką. Ten įsibrovė 
korektūros klaida — Loreta Stu- 
kienė buvo pavadinta ne ta pa
varde. Lž klaidą atsiprašome.

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
bimą Darbininke.

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

Nevv York Times radijo stotys 
WQXR AM 1550 ir FM 96.3 
gegužės 15 nuo 12:04 iki 1 vai. 
|x>piet **In the Listening Room” 
jau 17 metų vedamų stočių pro
gramų direktoriaus Robert Sher- 
man programos ribose transliuos 
įvairių tautų klasikinės muzikos 
kūrinius. Jų tarpe bus ir lietuvių 
kompozitorių kūriniai, atliekami 
lietuvių muzikų.

Birutė Saldukienė, geologė, 
skaičiusi paskaitą Liet. Moterų 
Klubų Federacijos Nevv Yorko 
klubo surengtoj Atvelykio po
pietėje, dar Nevv Yorke svečia
vosi visą savaitę. Svečiavosi pas 
savo bičiulius Filomeną ir An
drių Ignaičius ir pas dr. Stasę 
Bintakienę-Kent Woodhavene. 
J Washingtoną išvyko gegužės 5.

SPORTO ŽAIDYNIŲ 
KELRODIS

Sporto Žaidynės šiemet įvyks 
gegužės 16 -17 Long Island apy
linkėse. Visos sporto salės leng
vai pasiekiamos Long Island 
greitkeliais.

Į Nevv York Institute of Tech
nology važiuoti Long Island 
Expwy, išsukti šiaurėn į 39N iš
važiavimą (Glen Cove Rd) iki 
25A kelio. Ten pasukti į dešinę 
(rytų pusėn). Įvažiavimas į N.Y. 
Institute of Technology neužilgo 
po dešinei. Mašinom pastatyti 
daug vietos prie “Sports Com- 
plex“ pastatų.

Į Nevv York State University 
Old VVestbury College važiuoti 
Long Island Expvvy. iki 41N arba 
Northern State Pkvvy iki 35N iš
važiavimo ir pasukti šiaurėn. 
Laikantis kairės, pasukti į 107 
kelią. Pervažiavus Jericho Tpke, 
State University rajonas netru
kus kairėj pusėj. Ten ieškoti 
“Physical Education and Recre- 
ation Center”.

J St. Dominic’s Higli School 
važiuoti taip pat, kaip į State 
University, bet paėmus 41N ar 
35N išvažiavimą į šiaurę, laikytis 
dešinės, kad patekus į 106 kelią. 
Mokykla yra Oyster Bay mieste
lyje, ant Buntis Avė. ir Anstice 
St. kampo. St. Dominic’s gimna
zijos rajone yra ir katalikų 
bažnyčia, kur galima šeštadienį 
vakare ar sekmadienį dalyvauti 
pamaldose.

Nevv Yorko ir apylinkių lietu
viai kviečiami atsilankyti į žaidy
nes šeštadienį, gegužės 16, kai 
rungtynės vyks visose trijose 
vietose, o ypatingai kviečiami at
važiuoti į N. Y. Institute ofTech
nology sekmadienį, kai tenai nuo 
10 vai. ryto vyks vyrų krepšinio 
ir moterų bei vyrų tinklinio 
baigmės rungtynės.

SPORTO ŠVENTĖ NEVV YORKE
ĮVYKS GEGUŽĖS 16-17 LONG ISLAND SPORTO SALĖSE

ŠEŠTADIENĮ nuo 9 vai. rungtynės N. Y. STATE UNIVERSITY OLD VVESTBU
RY COLLEGE, N.Y. INSTITUTE OF TECHNOLOGY in Old VVestbury Ir ST. DOMI
NIC’S HIGH SCHOOL, Oyster Bay.

Programoj — krepšinis, tinklinis, plaukimas, racketball ir šachmatai.

SEKMADIENĮ nuo 10 vai. ryto krepšinio ir tinklinio finalai N.Y. Institute 
of Technology.

Dalyvaus Baltimorės, Bostono, Chicagos, Cicero, Clevelando, Detroito, Ha
miltono, Londono, New Yorko, Philadelphijos ir Toronto lietuvių sporto klubai.

SPORTO ŠAIDYNIŲ IŠVAKARĖSE
1977-tais metais Nevv Yorke 

buvo 27-tosios ŠALFAS Sąjun
gos sporto žaidynės. Jos įvyko su 
dideliu organizaciniu pasiruoši
mu ir entuziazmu. Pirmos vietos 
medaliais tada pasipuošė vyrų A 
klasės krepšinyje Bostono LPD 
Sporto Klubas, vyrų B — Chica- 
gos Lituanica, Jaunių A — Chi
cagos Neris, Jaunių B — Nevv 
Yorko LA Klubas, Jaunių C — 
Chicagos Neris. Krepšinio 
varžybose dalyvavo 27 koman
dos.

Praėjo 10 metų, ir sporto žai
dynės vėl vyksta Nevv Yorko apy
linkėje — netolimam Long 
Island rajone. Nors sumažėjo ko
mandų ir dalyvių skaičius, bet 
entuziazmas tebegyvuoja. Vieni 
sporto klubai užgęso, kiti stojo į 
jų vietą. Komandos atvyksta iš 
Baltimorės, Bostono, Chicagos, 
Cicero, Clevelando, Detroito ir 
Philadelphijos. Neatsilieka ir 
Kanada. Iš tenai dalyvauja Ha
miltono, Londono ir Toronto 
lietuvių sporto klubai.

Kas šiemet laimės pirmąsias 
vietas?Vyrų A krepšinyje geriau
sią galimybę turi Nevv Yorko 
Lietuvių Atletų Klubas — žaidy
nių šeimininkai. Didžiausi jų 
varžovai gali būti Toronto Aušra 
(pernykštis meisteris) ir Detroi
to, arba Hamiltono Kovas. Vyrų 
B krepšinis — daug komandų ir

ŠACHMATAI
S. Amerikos lietuvių pirme

nybės įvyks gegužės 16-- 17 
Kultūros Židinyje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y.

Pirmo rato pradžia gegužės 
16, 10 v. r. Registracija ten pat 9 
v. r. Arba iš anksto pas E. Staknį, 
tel. 718 523 - 8517.

Iš Nevv Yorko ir Nevv Jersey 
apylinkės jau užsirašė Z. Buzni- 
kas, P. Dičpinigaitis, L. 
Kudžma, dr. G. Kumpikaitė, J. 
Malinauskas, A. Sakalas, A. Si
monaitis, E. Staknys ir J. Vil- 
pišauskas.

Dr. Algirdo Nasvyčio atmini
mo pereinamoji taurė bus įteik
ta 37-tųjų žaidynių laimėtojui. Si 
taurė įsteigta ir padovanota po
nios Nasvytienės 1982 m. Taurę 
perima nugalėtojas iki kitų žai
dynių. Iki šiol laimėtojai buvo: 
dr. K. Jakštas, Chicagoje, 1984; 
E. Staknys, Nevv Yorkas 1985; 
A. Simonaitis, Nevv Yorkas ir T. 
Bulockus, Califomija.

Įvairius dokumentus verčia į 
rusų kalbą Regina Savickaitė- 
Bork, 84 - 20 96 Street, Woodha- 
ven, N.Y. 11421, tel. 718 805 - 
3612.

daug galimybių. Jaunių A — 
kova tarp Toronto ir Chicagos 
klubų. Jaunių B... deja, nėra pa
kankamai varžovų. Jaunių C 
grupėje dalyvauja tik Nevv Yor
kas, Hamiltonas ir gal būt Bosto
nas. tik pirmos trys vietos užpil
dytos.

Tinklinio vaizdas kiek liūdne
snis. Dėl vyrų grupės pirmos 
vietos greičiausia susikibs Bosto
no Grandis su Baltimorės LA 
Klubu, nebent Clevelando Žai
bas ar Chicagos Neris atsiveš sti
presnes komandas. Moterų tink
linis silpnokas, nes užsiregi
stravę tiktai trys komandos — 
Baltimore, Bostonas ir Nevv Yor
kas. Nežada pasirodyti nei Cle
velando Žaibas, nei kadaise bu
vusios Cicero komandos, nei pa
galiau Chicagos Neris — moterų 
ir mergaičių tinklinio tvirtovė... 
Dar blogiau su mergaičių ko
mandomis, kur Nevv Yorko LAK 
galės tiktai tarpe savęs parungty
niauti.

Salia kamuolio varžybų dar 
vyks ir plaukimo, šachmatų bei 
racketball pirmenybės. Dalyvių 
nedaug, apie laimėtojus beveik 
neįmanoma spekuliuoti, bet vi
sos trys šakos vertos lygiai tiek 
dėmesio, kaip ir tinklinis ar kre
pšinis.

Tačiau dėmesio centre, kaip 
ir visada, bus vyrų A klasės kre
pšinis. Ypač šiemet, minint 50 
metų sukaktuves, kai 1937 me
tais Rygoje LIETUVOS rinktinė 
laimėjo Europos meisterio titu
lą. Tas laimėjimas buvo pakarto
tas 1939 metais Kaune, o po to 
— žuvo Lietuvos nepriklauso
mybė, tačiau nežuvo krepšinis. 
Žalgiris — lietuvių krepšinio ko
manda, skina laimėjimus Sovie
tų Sąjungoj ir visam pasaulyje. 
Nors mes rusų, bet krepšinis 
mūsų. Lietuvių komandos 
laimėjimai turi ne tik sportinę, 
bet ir politinę reikšmę, nes Lie
tuva, nors ir prispausta okupaci
jos, bet nėra nugalėta.

Su šia mintim vyksta ir šių 
metų žaidynės Nevv Yorke — 
Long Island apylinkėj. Visuo
menė kviečiama atsilankyti į 
sporto sales ir pasidžiaugti lietu
viais sportininkais, suvažiavu
siais iš įvairių Amerikos ir Kana
dos vietovių. Ypač kviečiama nu
važiuoti ir pažiūrėti krepšinio 
bei tinklinio finalinių rungtynių, 
kurios įvyks sekmadienį, 
gegužės 17, 10 vai. ryto Nevv 
York Institute of Technology, 
Old Westbury patalpse. Jas 
lengva rasti, važiuojant 25A ke
liu į rytus, gražioje VVestbury 
apylinkėje. Tikimės ir Jus tenai 
susitikti. Ą]g §.

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 metu lapkričio mėn. įvykusių pabal- 
tiečlų demonstracijų Vienoje

Malonini kviečiame narius ir rėmėjus dalyvauti

TAI TOS FONDAS

Šeštadienį, gegužės 16, 9 vai. vakaro Kultūros Židiny 
bus sportininkų Ir svečių

SUSIPAŽINIMO VAKARAS IR ŠOKIAI
Gros BROLIŲ KEZ1Ų orkestras, veiks maisto 
ir gėrimų užkandinė. Įėjimo auka 5 doleriai.

VISUS KNIEČIA ATSILANKYT
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