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i Savaitės
įvykiai

KUNIGI UŽPUOLĖ IR ŽIAURIAI PRIMUSE
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 68

Per 8 m. daug ginčų kėlusi 
MX strateginė branduolinė ra
keta pasidarė operacine ir pir
moji 10 raketų grupė buvo 
išdėstyta požeminiuose bunke
riuose Wyomingo lygumose. 
Kiekviena jų yra ginkluota 10 
branduolinių užtaisų. Preziden
tas Reagan siūlė pagaminti tokių 
raketų bent 100, tačiau kongre
sas sutiko tik 50.

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
Kalėdų vakare S v. Petro bazili
koj laikomos mišios pirmą kartą 
buvo transliujamos per Lenkijos 
valstybinę televiziją. Popiežiaus 
sveikinimai buvo perskaityti 
daugiau kaip 50 kalbų, jų tarpe 
ir lietuvių.

Sovietų žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad Ukrainos Doneco 
rajone esančiose anglies kasyklo
se įvykęs sprogimas gruodžio 
24 pareikalavo daugelio žmonių 
aukų.

Hondūro ginkluotų pajėgų 
vadas gen. Humberto Regalado 
Hemandez įspėjo Nikaragvą, 
kad, jai dar kartą įsiveržus į Hon
dūro teritortiją, bus atsakyta gi
liu karo aviacijos puolimu.

New Yorko arkivyskupui kar
dinolui John O’Connor vykstant 
į ^Artimuosius rytus pareiškus, 
kad jis Izraely galės susitikti su 
Izraelio prezidentu, ministeriu 
pirm-ku ir užs. reik, ministeriu 
tik jų privačiuose butuose, o ne 
oficialiose būstinėse Jaruzalėj, 
žydų tarpe kilo didelio nepasi
tenkinimo,, nes jie .siekia kad ir 
neoficialiu būdu gauti Vatikano 
pripažinimą, kad Jeruzalė esanti 
Izraelio sostinė.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės savo sandėliuose laiko 
labai didelius žemės ūkio gami
nių pertekliaus kiekius, kuris jas 
galįs privesti prie bankroto: 
pav., sviesto turima 1.5 mil. 
tonų, jautienos — 75,0001., pie
no miltelių — 1 mil. t. ir javų 
— 17 mil. t.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega paskelbė amnestiją 
visiem prieš vyriausybę kovojan- 
tiem partizanam ir paragino juos 
grįžti į normalų gyvenimą. Jis 
taip pat paragino grįžti ir visus 
Hondūre prisiglaudusius 
pabėgėlius.

JAV vyriausybė už skolas per 
1984 m. sumokėjo 111 bil. dol. 
palūkanų, bet guodžiasi, kad, 
smunkant paskolų procentam, 
sumos už palūkanas stabilizuoja
si.

Kinijos Beijing mieste kilus 
gyventojų riaušėm, reikalauja- 
nčiom daugiau laisvės ir demok
ratijos, miesto valdy ba pažadėjo, 
kad per ateinančius miesto val
dybos rinkimus būsią pasiūlyta 
daugiau kandidatų į kiekvieną 
renkamą vietą.

JaV, nebūdamos tikros, ar jos 
pažeidžia 1972 m. su sovietais 
sudarytą ginklų apribojimo su
tartį, statydina du modernius ra
daro įrengimus — vieną Gren
landijoj ir antrą Britanijoj, nois 
Sov. S-ga ir siūlo sustabdyti jos 
radaro įrengimų statybą centri
niam Sibire prie Krasnojarsko, 
jei JAV sustabdys šių dviejų ra
daro įrengimų darbus.

Afganistano pabėgėliai Paki
stane, minėdami sovietų invazi
jos 7 m. sukaktį, įvairiuose mie
stuose degino sovietų vėliavas ir 
gen. sekretoriaus Gorbačiovo iš
kamšas.

Nuo sunkvežimio 
žuvo kunigas

Kužiai (Šiauliųraj.,). 1985 m. 
rugsėjo 16 d., einant šalikele, 
partrenktas pro šalį važiavusio 
sunkvežimio žuvo buvęs Kauno 
Kunigų seminarijos rektorius, 
Kužių parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Sirūnas. Telegramą 
apie kunigo mirtį Vatikanas gavo 
pavėluotai.

Kažin ar “pavėlavimo” 
priežastis nebus ta, kad kaip tik 
šiais metais kun. K. Sirūnas 
buvo bedievių puolamas už vai
kų katekizaciją —prieš pat mirtį 
už vaikų mokymų tikėjimo tiesų 
velionį įspėjo rajono vykdomasis 
k-tas.

Kun. K. Sirūnas. gavęs 
įspėjimą dėl vaikų katekizacijos 
paaiškino, kad ir toliau moky s 
vaikus tikėjimo, nes tai jo. kaip 
kunigo, viena iš svarbiausių pa
reigų.

-o- •

Be aprašytų atvejų už vaikų 
mokymą tikėjimo tiesų buvo te
rorizuojami — Alizavos parapi
jos klebonas Stasys Tamulionis, 
Leliūnų klebonas, Panevėžio vy
skupijos Konsultorių kolegijos 
narys kun. Petras Adomonis bei 
Sakių dekanato dekanas monsin
joras Juozas Žemaitis,

"Šis įspėjimas man kaip avan
sas, už kurį jaučiu pareiga ati
dirbti”, — ramiai pasakė J. G. 
S tanely tė.

Garliavos klebonas monsinjo
ras A. Gustaitis dėl vaikų kateki- 
zacijos buvo iškviestas į valdžios 
įstaigą ir į jų grasinimus atsakė: 
“Mokėm ir mokysime, nes 
mūsų šventa pareiga!”

Mokėm ir mokysim, nes tai 
mūsų šventa pareiga

Garliava (Kauno raj.j. 1985 
m. birželio 20 d. į Garliavos 
bažnyčią, kur buvo susirinkę 
Pirmajai Komunijai besiruošian
tys vaikai žinių patikrinimui, pri
sistatė Garliavos vyk. k-to pirmi
ninkas ir dvi moterys.

Pamatę susirinkusius vaikus, 
susirašė jų pavardes ir adresus, 
o Jadvygai Gemai Stanelytei su
statė aktą už vaikų mokymą. 
Vėliau vaikus su tėvais kvietė į 
Garliavos prokuratūrą ir ten apk- 
lausinėjo.

1985 m. liepos '1 d. į Kauno 
rajono prokuratūrą pas tardytoją 
Seibutį buvo iškviesta Jadvyga- 
Gema Stanelytė. Tardytojas kal
tino J. G. Stanelytę pažeidus 
įstatymą “Dėl Bažnyčios atskyri
mo nuo valstybės”. “Tikėti ne
draudžiama, tik mokyti tikėjimo 
negalima’ , —aiškino tardytojas.

-“Jeigu Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, tai kodėl valdžios pa
reigūnai braunasi į bažnyčią ir 
trukdo tikintiesiems? Sakote, 
tikėti nedraudžiama, tačiau pa
gal jūsų teikiamą teisę mes, ti
kintieji, privalome vaikščioti 
užsirišę bumas, kad gink. Die
ve. neištrūktų koks nors žodis 
apie tikėjimą Argi tai nepasi- 
tyčiojimas iš sąžinės laisvės?“ — 
kalbėjeTfardomoji.

“Matote, —tęsė Seibutis, — 
vaikai nepilnamečiai, jie dar ne
gali patys apsispręsti, todėl 
jiems ir negalima pasakoti apie 
Dievą“. — “Sutinku su tuo. kad 
jie negali apsispręsti, — atsakė 
J. G. Stanelytė, — bet tada, 
jiems negalima kalbėti ir prieš 
Dievą, o bedievybė vaikams pri
metama jau vaikų darželiuose".

1985 m. rugpjūčio 2 d. J. G. 
Stanelytė vėl buvo iškviesta į 
Kauno rajono prokuratūrą, šį 
kartą pas prokurorą Dobidą. 
Prokuroras pareiškė iškviestajai 
įspėjimą ir perspėjo, kad ateityje 
už pakartotiną vaikų katekizaciją 
bus keliama Baudžiamoji byla 
pagal LTSR BK 142 str. 2 d. ir 
ivaudžiama laisvės atėmimu iki 3 
metų.

tai

Baisūs teroras 
prieš kunigą

Kriokialaukis (Alytaus 
nas). 1985 m. rugpjūčio 22 d. 
naktį į Kriokialaukio parapijos 
kleboniją pas kun. Vaclovą 
Stakėną, TTGKK mVį pasibeldė 
dvi nepažįstamos moterys ir 
prašė kunigą vykti su religiniais 
patarnavimais pas ligonį. Kun. 
V. Stakėnui smulkiau pasiteira
vus, nepažįstamosios pasakė 
žinomos ligonės pavardę — 
Aleksandravičienės iš Daugirdų 
kaimo, pas kurią jis buvo 
lankęsis maždaug prieš mėnesį 
laiko.

Atvykusios paaiškino, kad ser
ganti motiną nenorėjusi išleisti 
savo dukters Marytės, ir kaip 
įrodymą, kad jos tikrai esančios 
ligonės giminaitės, atvykusios iš 
Prienų, nurodė net trijų arti
miausių kaimynų pavardes.

Kunigas pasiėmęs iš bažnyčios 
Svč. Sakramentą. įsėdo į mašiną, 
kurioje buvo minėtos dvi mote-

rajo-

rys ir jas atvežęs vairuotojas. Iš
važiavus iš gyvenvietės, vairuo- 

- tojas užgesino ilgas mašinos švie
sas ir sulėtino greitį, tuo metu 
kairėje kelio pusėje, viena ranka 
prisidengęs veidą nuo šviesų, 
mašiną pradėjo stabdyti aukšto 
ūgio vyriškis. Dešine kelio puse 
ėjo kitas vyras..

Kunigui paprašius nestoti, nes 
tikriausiai tai girti asmenys, o jis 
su savimi turįs Svč. Sakramen- 

.tlą, mašina vis tik tuoj pat susto
jo.

įšokę į mašiną, piktadariai 
užlaužė kunigui rankas už nuga
ros. Kunigui pradėjus aiškintis 
ir šauktis pagalbos, vienas iš 
vyrų užspaudė jam miego arteri
jas.

Kunigas atgavo sąmonę, kai 
mašina jau buvo gerokai pavažia
vusi. Piktadariai sunerimo. Kiek 
vėliau paaiškėjo kad nerimą 
jiems kėlė priešais atvažiuojanti 
mašina. Kunigui buvo pasakyta 
pasilenkti, o kai užpuolikams pa
sirodė, kad jis dar nepakankamai 
pasilenkė, stvėrė kunigą už plau
kų ir trenkė į priekinės sėdynės 
atlošą, tokiu būdu gerai apsvai
gindami ir sukruvindami veidą.

Viena iš moterų pareikalavo: 
“Auksas, pinigai arba gyvybė!” 
Kunigui paaiškinus, jog pinigų 

"Jis neturi, geriausiu atveju, kle
bonijoje rastų iki 400 rublių, mo-

(nukelta į 2 psl.)

os atstovo Washingtone Ir Lietuvos Diplomatijos 
Ik S. A. Bačklo žodis J Lietuvę, Jregistruotas Ame- 
Balse Naujųjų 1987 metų proga. „

Brangūs Tautiečiai, lietuvių veiksniai ir organizacijos
Nuoširdžiausiai sveikinu su savo veikla reiškėsi Vienoje pra-

Naujaisiais 1987 metais paverg- s idėjų šioje 1986.XI.4 d. Helsin- 
tos tėvynės brolius ir seseris Lie- kio akto peržiūros konferencijo- 
tuvos Diplomatinės Tarnybos ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone vardu. *

Sekdami tarptautinius įvykius 
matome, kas pasaulyje vyksta. 
Žinome Vakarų ir Rytų Bloko 
valstybių norą kalbėtis, surasti 
būdus, kaip derybų keliu 
išspręsti problemas, kurios įvai
riais klausimais iškyla. Vakarų 
valstybės, priešakyje su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis, 
laikosi dialogo taktikos su Sovie
tų Sąjunga norėdamos, kad So
vietų Sąjunga vykdytų jos pasi- 
ryštus tarptautinius pasižadėji
mus ir rodytų pozityvų bendra
vimo vaidmenį. Jos nori, kad So
vietų Sąjunga sumažintų ginklų 
gamybą, liautųsi kištis į kitų 
kraštų vidaus reikalus, gerbtų 
žmogaus teises.

Žvelgdami į mūsų tautos rei
kalus randame’, kad 1986 metais 
lietuvių veiksniai ir organizacijos 
ryžtingai siekė, kad pasaulis 
būtų supažindintas su lietuvių 
vargais ir su žiauria okupanto 
vykdoma priespauda Lietuvoje.

1986.4.15 d. Berne prasidėju
sioje Helsinkio Baigminį Aktą 
pasirašiusiųjų valstybių eksper
tų konferencijoje buvo patiektos 
informacijos apie Lietuvos gy
ventojų ryšių su užsieniais su
varžymą, pasimaty mų su užsie
niečiais apribojimą, grubų sovie
tų elgesį muitinėse, išskirtų šei
mų bei kalinių likimą. Toje kon
ferencijoje nekartą Amerikos de
legacijos pirmininkas pagal 
L. K. B. Kronikos .duomenis pri
minė Sovietams apie Pabal- 
tiečių, lietuvių sunkią padėtį. 
Ypačiai vieningai ir energingai

tikos

JAV LB Krašto valdybos pirmininko pavaduotojas inž. Vytautas Volertas Baltuosiuose 
Rūmuose sveikinasi su prez. R. Reagan ten vykusio priėmimo metu sovietų kalintam 
disidentui Yuri Orlovui pagerbti.

Andrei D. Sacharovas pa
reiškė, kad dei savo sveikatos 
būklės ir noro atnaujinti darbus 
fizikos srity, jis negalėsiąs būti 
centriniu asmeniu, apie kurį 
suktųsi Sov. S-gos disidentinis 
sąjūdis.

Demografai tvirtina, kad dar 
prieš šio amžiaus pabaigą rusų 
gyventojų skaičius Sov. S-goj pa
sidarys mažesnis kaip 50 proc. 
visų jos gyventojų.

50 iš Sov. S-gos į Izraelį, o 
paskui į JAV imigravusių žydų 
šiom dienom grįžo į Sov. S-gą, 
kur jie buvo iškilmingai sutikti. 
Tai jau trečioji grupė, bet sovie
tų šaltiniai teigia, kad norinčių 
grįžti į Sov. S-ga skaičius siekia 
1.000 asmenų.

Britanija ir Gvatemala atnau
jino diplomatinius santykius, ku
rie buvo nutraukti 1963 m. dėl 
kilusio ginčo, kam priklauso Be
lize, arba buv. britų Hondūras, 
kurį Gvatemala siekė savintis.

MAIŠTAUJA SOVIETŲ RAŠYTOJAS
Kontraversinis Sov. S-gos 

poetas Evgeni Jevtušenko Rusi
jos respublikos rašytojų kongre
se pasakė aštrią kalbą prieš 
literatūrinę cenzūrą, savigyrą, 
nutylėjimus ir privilegijas. Jis 
net išdrįso reikalauti atvirumo 
ir tiesos iš kitų laukiančio Gor
bačiovo tuos reikalavimus pri
taikyti ir literatūrai. Pagal poe
tą rašto žmonės, ir toliau skelb
dami ir garbindami nepriklau
somai nuo rašytojų socialiniam 
sovietų gyvenime vykstančius 
pasikeitimus, pasidarys niekam 
verti.

ne- 
to- 
pat

nyram būtų panaikinti.
Pagal jį sovietų rašytojai 

ignoravo sovietų pramonės 
bulėj imo, todėl jie taip 
neturi teisės tylėti, kada tais pa
čiais metais, nepaisant Lenino 
principų paveldėjimo ir vertin
gos ūkininkų žemdirbiškos iš
minties, jie neužtarnautai buvo 
paskelbti kulokais ir sutraiškyti 
po kojom. Negailestingi valy
mai sunaikino bolševikų gvardi
jos vadus, geriausius Raudono
sios armijos vadus, pramonės 
kadrus ir vadovaujančius Lenino 
minties atstovus.

je. Helsinkio Aktą pasirašiu
sioms valstybėms buvo pateikta 
memorandumai ir informacijos, 
prašant iškelti neteisėtos Lietu
vos okupacijos, suverenumo tei
sių sugrąžinimo lietuvių tautai 
klausimus, imtis reikiamų žing
snių, kad būtų paleisti dabar 
žiaurias bausmes atlieką Lietu
vos Helsinkio Grupės ir Tiki
nčiųjų Teisėms Ginti Komiteto 
nariai bei kiti sąžinės kaliniai, 
būtų sustabdytas Lietuvos tiki
nčiųjų persekiojimas ir diskrimi
navimas bei būtų nutraukta so
vietinė kultūrinė priespaudos ir 
nutautinimo politika. Lietuvių 
veiksniai gavo iš daugelio valsty 
bių atsakymus į memorandu
mus, kur buvo pasakyta, kad bus 
atsižvelgta į lietuvių prašymus.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatiniai atstovai Washing- 
tone Vienos konferencijos proga 
įteikė bendrą raštą Valstybės 
Dep-te, primindami dabartinę 
būklę sovietų okupuotose Balti
jos šalyse, kur grubiai laužomos 
žmogaus teisės nesilaikant So
vietų pasirašyto Helsinkio akto. 
Jie prašė, kad Vienos konferen
cijoje JAV delegacija reikalautų, 
jog Sovietų Sąjunga laikytųsi 
Helsinkio akto nuostatų.

Prisimintina dar, kad prezi
dentas Reagan savo 1986.XII. 10 
d. proklamacijoje 5589, liečia
nčioje Teisių Rinkinio Dieną, 
Žmogaus Teisių Dieną ir Savaitę 
1986 metais pažymėjo, jog So
vietų Sąjunga tęsia Lietuvos Ka
talikų priespaudą .ir pabrėžė, kad 
“Taika ir žmogaus teisių gerbi
mas yra neatskiriamas dalykas. 
Istorija rodo, kad negali būti tik
ros taikos be žmogaus teisių ger
bimo.”

Žengdami į Naujuosius 1987 
Metus turime galvoje, kad atei
nančiais metais, minėsime 600 
metų lietuvių tautos krikščio
nybės jubiliejų, kurį 3omoj Sv. 
Tėvas 1987.VI.28 d. iškilmingo
mis mišiomis švęs ir paskelbs ar
kivyskupą Jurgį Matulaitį palai
mintuoju. Tai reikšmingas lietu
vių tautai jubiliejus. Jį iškilmin
gai minint bus parodyta pasau
liui mūsų tautos saitai su Vakarų 
civilizacija ir lietuvių tautos 
asmenybė. Pridurtina, kad 
JAV katalikų vyskupų konferen
cija 1986.XI. 12 d. Wasbingtone

• vieningai priėmė rezoliucija, 
reiškiančią solidarumą su Lietu
vos vyskupais ir tikinčiaisiais, 
prašančią JAV vyskupus pa
skelbti 1987.VI.28 d. maldos 
dieną už persekiojamą Lietuvos 
bažnyčią. Šia rezoliucija kreipia
masi ir į Sovietų vyriausybę, kad 
ji pagal jos tarptautinius užsian
gažavimus gerbtų lietuvių žmo
gaus teises, patenkintų Lietuvos 
vyskupų prašymą grąžinti religi
niam naudojimui Vilniaus kate
drą, Šv.' Kazimiero bažnyčią Vil
niuje, kartu su Taikos Karalienės 
bažnyčia Klaipėdoje.

Baigiantis 1986 metams — 
Andrei Sakharovas gavo leidimą 
grįžti Maskvon, kur atsiradęs jis 
kreipėsi į Kremliaus valdovus, 
kad paleistų visus politinius kali
nius ir sustabdytų Sovietų žiaurų

(nukelta į 2 psl.)

Jis reikalavo teisės rašytojam 
pasižiūrėti j Stalino vykdytų 
valymų faktus, kolektyvizacijos 
blogumus, elito privilegijas ir 
sovietų visuomenės trukumus. 
Jis reikalavo, kad rašytojam 
teikiamos privilegijos, kaip slap
tas maisto ir kitų reikmenų da
lijimas, specialūs kuponai suve-

Esą sovietų istorija yra per
rašinėjama, draudžiama disku
tuoti Įvykius, kurie nesutampa 
su Kremliaus pažiūra. Daug so
vietinių pareigūnų, kaip Leni
nas, ir įvykių yra padaryti to
kiais šventais, kad jų negalima 
kritikuoti. Kny gose neišdrįstama 
išvardinti priežasčių. kurios

privedė prie daugelio partijai 
vadovavusių asmenų dingimo, 
o dažnai net nenurodoma jų 
mirties data.

Esą tik neslepiant ir neuž- 
glostant įvykių savam krašte, 
rašytojai turės moralinę teisę 
pasidaryti universalūs.

Žinoma, netenka laukti, kad jo 
balsas bus išklausytas (Litera
tu maja Gazeta iš visų jo rei
kalavimų paskelbė tik reikalas i- 
mą panaikinti literatūrinę een-. 
zūrą), 1x4 stebina prasisiveržu- 
si poeto drąsa.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Alytaus kraštotyros muzie
juje buvo atidaryta Alytaus ek
sperimentinio namų statybos 
kombinato darbininko, liaudies

savo kūrybinį darbų paskyrė pa
minklo autoriai - skulptorius 
Lietuvos liaudies dailininkas K. 
Bagdonas ir architektai P. Bui-

Maskvon, į didijį operos 
teatrų išvyko Vilniaus operos so
listas Vladimiras Prudnikovas. 
Solistas pakviestas ruošti Kočiu- 
bejaus vaidmenį Čaikovskio 
operoje "Mazepa". Spektaklį 
stato Algis Žiūraitis, Sergejus 
Bondarčiukas ir Nikalojus Benua 
iš Milano.

Vilniuje įvyko organizacinės 
komisijos Stasio Šimkaus gimi
mo 100-osioms metinėms pa
minėti posėdis. Komisijai vado
vauja komp. V. Laurušas. 
Minėjimas įvyks vasario 4 Lietu
vos Valst. akademiniam operos 
ir baleto teatre.

Savaitės ?
įvykiai $

Andrei D. Sacharovas, grįžęs 
iš tremties, pareiškė gerbiąs 
gen. sekretorių Gorbačiovą už jo 
pastangas pakeisti sovietų siste
mą, ir padrąsinti viešas diskusi
jas, Jis yra paraginęs gen. sekre
torių paleisti visus sąžinės kali
nius. kad prasidėjusieji naujieji 
metai pasidarytų jų išlaisvinimo 
metais.

Pagal žinovus Kazachstane 
įvykusios Alma Ata riaušės rodo, 
kad tautinė įtampa sudaro rimtą 
pavojų Sov. S-gai, kuri šiuo 
metu esanti vienintelė daugia
tautė imperija pasauly. Panašios 
riaušės šiame mieste vyko 1980 
m. pavasarį, bandant laidoti Af
ganistane žuvusius kazachus so
vietų, o ne mahometonų ka
pinėse. 1958 m. riaušes kėlė iš 
Sibiro tremties į namus grįžę 
čečenai-ingušai, bet sovietai 
tada įstengė jas nuslėpti.

Prezidentas Reagan, Sov. S- 
gos gen. sekretoriui Gorbačiovui 
nesutikus, kad abiejų valstybių 
vadai pasikeistų per televiziją 
transliuojamais Naujųjų Metų 
sveikinimais, savo sveikinimą 
Sov. S-gos gyventojam perdavė 
per Amerikos Balso radiją.

3000 JAV karių pradėjo ben
drus karo pratimus Hondūre, 
kur jie per 4 mėn. gerina pieti
niame Hondūre lėktuvų nusilei
dimo takus. Be to. atskiruose 
pratimuose Hondūre dalyvaus 
dar ir 4500 tautinės gvardijos ka
rių.

Uragvajaus parlamentas pri
ėmė įstatymą, suteikiantį amne
stiją kariam. 1973 - 86 m. apkal- 
tintiem žmogaus teisių pažei
dinėjimais. o Argentinos senatas 
pradėjo svasrstyti įstatymo pro
jektą. kurį priėmus būtų sustab
dytas teismo bylų kėlimas dėl 
įvykdytų žmogaus teisių pažeidi
mų.

Libano Revoliucinės teisingu
mo org-jos teroristai paleido jų 
prieš 9 mėn. pagrobtą prancūzų 
televizijos grupės narį Aurel 
Corner.

Už šnipinėjimą Izraeliui ap
kaltinti Jonathan ir Anne Pollard 
paprašė Izraelį suteikti jiems to 
krašto pilietybę.

— Lietuvos liaudies artistės 
Gražinos Apanavičiūtės kūry- 
lx)s vakaras įvyko centriniuose 
meno darbuotojų namuose 
Maskvoje. Solistė dainavo kame
rinio ir operinio žanro kūrinius, 
■akomponavo pianistas R. Bekū
nis. Solistė ir pianistas buvo ge
rai įvertinti.

— Klaipėdos jūrų prekybos 
uosto kultūros rūmuose įvyko 
naujo Lietuvos kino studijos do
kumentinio filmo “Tiltas per 
Baltiją" premijera. Filmo 
režisierius G. Skvamavičius, 
scenarijaus autorius E. Venckus.

— Klaipėdos Liaudies operos 
teatro kolektyvas pažymėdamas 
kūry binio darbo 30 metų sukaktį 
paruošė dvi naujas vienaveik
smes operas: G. Kuprevičiaus 
“Ten. viduje (.pagal M. Meter- 
linko to paties pavadinimo dra
mą) ir klaipėdiečio kompozito
riaus A. Remesos “Pakeisti širdį 
širdimi (libretas J. Mačiuke
vičiaus).

— "Linkava dainos ir šokių 
ansambliui prie kurio priklauso 
įvairaus amžiaus žmonės, buvo 
suteiktas liaudies kolektyvo var
das. Per keletą metų ansamblis 
paruošė tris programas: “Li- 
narūtė . “Oi tu rūta, rūta ir “Pi
ršlybos . Kolektyvui vadovauja 
S. Lovčikaitė.

— "Rasa" Lietuvos liaudies 
šokių ansamblis su dideliu pasi
sekimu gastroliavo Belgijoje ke
liuose miestuose. Programoje 
turėjo lietuvių ir kitų tautų dai
nas ir šokius.

— Lietuvos valstybinio aka
deminio operos ir baleto teatro 
nusipelnę baleto solistai Loreta 
Bartusevičiūtė ir Jonas Kataki
nas kartu su Maskvos baleto mei
strais dalyvavo Japonijos ir So
vietų Sąjungos baleto draugystės 
koncertuose.

— Kaune architektų namuose 
buvo eksponuota miesto jaunųjų 
architektų darbų paroda jau įgy
vendintų projektų, naujų pasta
tų ir įvairių kūrybinių sumany
mų. Dėmesį patraukė architektų 
R. Zinkaus ir D. Šarausko supro
jektuotas gyvenamasis namas su 
galerijomis Kaune, monolitinių 
ekraninių gyvenamųjų namų 
projektai.

ineistro Vytauto Jaručio kal
vystės darbų panxla. Ekspozici
joj buvo pateikta daugiau kaip 
pusė šimto šių metų kalvio die
nos laureato — kalvių kalvio 
kūrinių. Tai sumažintos 
skulptūrų, vėtrungių kopijos-, 
įvairios pastatų, jų interjero pa
puošimo detalės. Parodą papildė 
fotomenininko V. Stanionio nuo
traukos, plačiau supažindina
nčios su parodos autoriaus kūri
niais, kurie saugomi Liaudies 
meno draugijos fonduose, Kau
ne M. K. Čiurlionio muziejuje.

— Klaipėdoje, pietinėje uo
stamiesčio dalyje statoma 
kolūkinė turgavietė, kurioj žem
dirbiai galės prekiauti uždarame 
630 vietų paviljone, naudo
sis prekystaliais, šaldymo patal
pomis. Bus įrengta savitarnos 
parduotuvė, kavinė, 600 vietų 
automobilių stovėjimo aikštelė. 
Šalia pastaty tame‘viešbutyje gy 
vens iš tolimesnių rajonų 
atvažiavę žemdirbiai. Darbai jau 
pradėti.

— Panevėžio miesto gyvento
jus ir svečius aptamaujhsįjauji 
taksi automobiliai varomi dujo
mis. Jų yra astuoni ir dar numa
toma gauti šešis. Automobilius 
sky stomis dujomis aprūpina lai
kina kilnojamoji stotis prie mie
sto gamybinės dujofikacijos val
dybos. Dujos neteršia miesto 
oro, padeda taupyti benziną.

— Stanislovui Rapalioniui, 
lietuviškos raštijos kūrėjui, Ša
lčininkų raj. kolūkyje atidengtas 
paminklas. Rapalionis buvo 
gimęs prieš .500 metų netoli 
Eišiškių. Šiai sukakčiai atžymėti

vydasirj. Balkevičius. Paminklo 
atidaryme dalyvavo kultūros, 
mokslo ir visuomenės atstovai.

— Vilniuje, Lietuvos valsty
binėje filharmonijoje įvyko liau
dies artisto, menotyros daktaro, 
profesoriaus Juliaus Juzeliūno 
gimimo 70-mečiui skirto jo mu
zikos vakarų ciklo baigiamasis 
koncertas. Atlikta monumenta
lus kompozitoriaus kūrinys — 
simfonija-oratorija dviem cho
rams, dviem solistams, vargo
nams ir orkestrui “Gantus ma- 
gnificat”. Veikalas sukurtas prieš 
septynetą metų, pažymint Vil
niaus valstybinio universiteto 
400 metų sukaktį. Simfoniją-ora- 
toriją atliko Filharmonijos simfo
ninis orkestras, Kauno valstybi
nis Lietuvos televizijos ir radijo 
valstybinės konservatorijos cho
rai, nusipelnę artistai Aušra Sta
siūnaitė ir Vincentas Kuprys, 
vargonininkė Živilė Survilaitė. 
Dirigavo liaudies artistas Juozas 
Domarkas.

— Lietuvos aklųjų draugijos 
kamerinis choras, vadovaujamas 
prof. A. Jozėno, gastroliavo Uk
rainoje. Repertuare buvo lietu
vių ir rusų klasikų kūriniai. Kon
certe dainavo ir choro solistai.

— Režisieriaus Romualdo 
Juknevičiaus 80-metį nuo jo gi
mimo paminėjo Lietuvos akade
minio dramos teatro Mažojoje 
salėje, skirtame prisiminimų va
kare. Buvo pakviesti scenon su 
juo dirbę aktoriai ir parodytos iš
traukos iš jo režisuotų veikalų. 
Veikė foto paroda iš joi pastaty
mų teatruose.

S. L. K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

teris įsakė vy rams “paskaičiuoti 
kunigui šonkaulius”, “duoli 
pauostyti pistoletą ”, “pasvilinti 
padus” ir 1.1.

Tie, gerokai apdaužę, pasi
tyčioję, pareiškė, jog nuvežę į 
mišką, pririš prie medžio, o pa
tys grįš į kleboniją. Važiuojant 
pro gyvenvietę, užpuolikai kuni
gą prisvaigdindavo smūgiu į gal
vą arba užspausdavo miego arte
rijas.

Privažiavus mišką, mašiną pa
suko į miško keliuką, toli nuo pa

LIETUVOS KLAUSIMAS
statyti Lietuvos, Latvijos ir Esti-G YVĄ S

(atkelta iš 1 psl.)
karą Afganistane. Šis įvykis 
mums malonus prisimenant, kad 
Sakharovas 1975.XII. 12 d. 
lankėsi Vilniuje, kada ten buvo 
teisiamas Sergei Kovalevas ir at
simenant, kad Sakharovas, kartu 
su kitais rusais disidentais, 
parėmė 45 Pabaltiečių 1978. 
VIII. 23 d. pareiškimą Va
karų korespondentams Maskvo
je. kuriuo Pabaltiečiai kreipėsi į 
Sovietų valstybių pasirašiusiųjų 
Atlanto Chartą Vakarų ir Rylų 
Vokietijų vyriausybes bei į J.T. 
Gen. Sekretorių su prašymu at-

jos nepriklausomybę ir paleisti 
visus politinius kalinius, 
tikėkimės, kad Sakharovas ir da
bar rems Pabaltiečių aspiracijas.

Lietuvos klausimas 1986 me
tais buvo gyvas tarptautinėje 
arenoje. Naujuosius 1987 Metus 
sutinkame su viltimi kiek ryške
snio rytojaus. Brangūs broliai ir 
brangiosios seserys įžengiant į 
Naujuosius 1987 Metus linkiu 
Jums geriausios sėkmės ir tvir
tybės išlaikyti mūsų tautos gyva
stingumo dvasią, grindžiamą 
žmogaus teisių ir pagrindinių lai
svių principais.

grindinio kelio, pavažiavus su
stojo.

Nunešė savo auką į mišką, 
užpuolikai trenkė jam į veidą, 
nuplėšė bursą .su Švč. Sakra
mentu, surišo rankas ir kojas, 
kartas nuo karto klausinėdami: 
“Pasakyk, kur laikai auksą ir pi
nigus? •

Po to užkimšdavo burną sku
duru ir imdavo mušti, tačiau taip 
sumaniai, kad neliktų didelių 
mušimo žymių. Kurį laiką kan
kinę, ištraukdavo iš burnos sku
durą ir vėl klausinėdavo, tačiau, 
įdomiausia, kad mažiausiai 
kreipdavo dėmesio į jo atsaky
mus ir vėl iš naujo pradėdavo 
mušti ir tyčiotis.

Aktyviausios buvo moterys — 
jos nurodinėdavo, kaip ir už ką 
mušti surištą kunigą.

Pakankamai prikankinę, pali
ko savo auką su užkimšta burna, 
o kad skuduras neiškristų, bumą 
dar perrišo kojine. Be to, stipriai 
guma surišo kojas ir rankas ir 
įmetė kunigą į nedidelę miško 
duobę, tolokai nuo pagrindinio 
kelio.

Išvažiuodami piktadariai pasi
grobė bursą su Svč. Sakramentu 
ir visus kitus liturginius reikme
nis.

Kunigas Stakėnas milžiniško
mis pastangomis išsikrapštė iš

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokate*. >57 Larkflaid Road, Esat 
Northporttf, N.Y. 11791. Tat 516 368-3749. Namų tetefoM* vakarais 
tik išimtinai* atkala 516 757-9671. Naw Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th SLRichmond HHL N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2911.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Blvd., galima įsigyti 
llatuviškų Ir angllikų knygų apto Lietuvą* plokštelių, svofclnlmo kortelių, 
gintaro, balUnuky, juostų, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 200 - 2244.
--------------------------,----------------------------------------------------------------------------------
BUYUS FUNERALHOME. Mario Telx*ira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), tetof. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotu***. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos autunobdiųm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Boach, Ra., 
33706. 813 360 -5577. KENRELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Ava., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9303. WOODLAWN 
MEMORY GARDINS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, IncomaTuc pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 ■ 11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų teist 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SCttUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madiaon St, Rldgewood, N.Y. 11227. TefcL-821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž, E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 617753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT. - “Lietuvos Atsimi- 
nimai”, ketvirta d. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Štukas, Direkt, 
234 Sunltt Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadienlais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Ava., Bayjside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMl|VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR C0NNECTICUT VALST UO- 
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976 
1137966 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, ŲŪĖENS. X Y. 

PHONES(7J8) 326 - 1282 326 - 3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

Lietuvių meno ansamblis Dainava pastatė Clevelande "Lietuviškas vestuves". Nuot
raukoje jaunajai Z. Kušeliauskienei pina kasas A. Aleknaitė. Gastroles rengė LB 
Clevelando apylinkės valdyba. Nuotr V. Bacevičiaus

duobės ir nakties metu maždaug 
keturias valandas nuo suveržimo 
sutinusiomis iki kraujo pratrin
tomis rankomis ir kojomis 
šliaužė, ritosi iki pagrindinio ke
lio.

Apie 6 vai. ryto kelyje Alytus- 
Simnas. dešimtame kilometre 
nuo Alytaus jį rado į darbą sku
bantys žmonės. Kunigas 
Stakėnas buvo nuvežtas į Aly
taus miliciją.

Milicija neva ieškojo nusi
kaltėlių. l>et iki šiol neteko 
girdėti, kad būtų suradę. J kle- 
boniją tą naktį piktadariai 
negrįžo ir jokių pinigų neieško
jo.

Tikintieji įsitikinę, kad šis įvy
kis — tai sąmoningas bedievių 
teroras priršTTGKK ar kun. Va
clovą Stakt-ną.

VYTIS )
KELIONIŲ IR TURIZMO > 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪR A

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769-3300
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Pax et bonum! — Taika ir gėris!
Palaikydamas Šv. Tėvo Pau

liaus VI pradėtą tradiciją, taip 
pat ir popiežius Jonas Paulius II 
Naujų Metų dieną paskelbė 
tarptautine taikos diena. Ta 
pačia proga išleido ir specialų 
raštą.

Taika ir gerovė daugiau ar 
mažiau yra nuotaika, daugiau — 
dorybė ir idealas. Taikos įran
kiais galime būti mes visi.

-o-
Pasaulyje yra du milijoniniai 

miestai, kurie turi katalikų 
Bažnyčios šventųjų vardus: Sao 
Paulo Brazilijoje ir San Franci- 
sco Californ įjoję.

Paulius buvo žydas konverti
tas. kuris savo laiškais ir gyveni
mo kelionėmis Palestinoje ir ki
tur skelbė Kristaus mokslą pir
mame šimtmetyje.

Gi italas dijakonas Pranciškus 
savo gyvenimo pavyzdžiu Kili
ame šimtmetyje irgi skelbė Kri
staus mokslą ir nešė Evangelijos 
šviesą ir taiką iš Asyžiaus miesto 
per Italijos kelius į kitas šalis.

San Francisco miestas kaip 
misijų stotis buvo įkurtas 1769 
lapkričio 1 dviejų pranciškonų. 
Jį todėl ir pavadino San Franci- 
sčo vardu. Šv. Pranciškus yra to 
miesto globėjas. Jo sveikinimo 
šūkis buvo: "Pax et bonum'. — 
"Taika ir gėris'.’

San Francisco mieste po an
trojo pasaulinio karo paliaubų 
(1945 gegužės 8) buvo paskelbta 
Jungtinių Tautų Charta. Šv. 
Pranciškus yra Jungtinių Tautų 
Sąjungos globėjas.

-o-
Su posakiu — Pa.\ et Bonum!

— Taika ir Gėris! — sveikina 
tave Asyžiaus miestas, kai tu pir
mą kartą ant jo slenksčio dedi 
savo kojas...

Asyžius tai "altorius tekančiai 
saulei . Dantė savo "Dieviškoje 
komedijoje sako: "Tenai, kur 

skardis leidžias į atvangą / Pa
kalnę, gimė saulė palaimi...” — 
t.\. šv. Pranciškus Asyžietis, 
gimęs 1182 (Rojus, XI, 52).

Tačiau Asyžius pasidarė dide
lis ir amžinas tada, kai jame prieš 
8(X) metų gimė šv. Pranciškus. 
Nuo to laiko Pranciškus buvo 
Asyžius ir Asyžius — Pranciš
kus. Pranciškaus vardas Asyžių 
padarė mistiniu miestu,

Šv. Sostui prašant 1944 vo
kiečiai Asyžių paskelta ligoninės 
miestu ir taip išvengė karo nelai
mių. Dar net mūsų atmintyje 
nuostabiau, kad ginkluotoji ame
rikiečių kariuomenė, nenugalia
mai išsiskleidusi per Italiją, susi
laikė prieš Asyžiaus miestą.

Asyžius — “Dievo tvirtovė ir 
"naujoji Jeruzalė", kur Pa.x et 
Bonum! (Tres socii n. 26) — Tai
ka ir Gėris šviečia giedrumu ir 
ramumu. Čia balandžiai atsitu
pia piligrimui and pečių ir bur
kuoja.

Kasmet Asyžių vidutiniškai 
aplanko per milijoną žmonių. 
Tai piligrimai, turistai, smalsuo
liai. cinikai, mokslininkai, poe
tai. menininkai, dvasiškiai... Iš 
jų- apie 200.000 nakvoja 
Asyžiuje Maždaug 50 procentų 
lankytojų — protestantai.

Kas buvo tas Pranciškus? Kas 
buvo jo įkvėpimas?

Jis pats save vadino frater mi- 
nor — pažodžiui — mažesnysis 
brolis. Jis taip pat tą patį vardą 
davė ir tiems, kurie jį sekė. 
Mūsų laikais jie vadinasi pranciš
konai arba Mažesnieji Broliai, 
Pranciškus, kiekvieną sutikęs, 
traktavo tarytum asmenybe — 
būtų didesnė negu jis. Jis ir kiek
vienas iš jo brolių turėjo būti 
"vargšų ir ligonių, nusidėjėlių ir 
raupsuotųjų ir tų. kurie pakelėje 
elgetauja, draugas 1 Regula. 
9).

(nukelta i 4 psl.)

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis

Vadovaujant pirmininkui Teo
dorui Blinstrubui, gruodžio 12 
įvyko Amerikos Lietuvių Tary
bos '"Valdybos posėdis savoje 
būstinėje. Pirmininkas pranešė, 
kad nuvykęs į St. Petersburg 
vietos lietuviams turėjo apie Altą 
paskaitą ir veiklos reikalu pra
nešimą. Ten įvykusiame dr. K. 
Bobelio pagerbime, paskyrus 
jam Ellis Island medalį, pasvei
kino jį Alto vardu. Turėjo pasita
rimų su vadovaujančiais St. Pe- 
tersburgo Alto veikėjais. Chica- 
goje Altui atstovaudamas dalyva
vo Liet, mokytojų akademijoje. 
Telegramomis prašytas prez. R. 
Reaganas ir generalinis prokuro
ras E M eese. kad sulaikytų estą 
Kari Linną n no deportacijos į So
vietų Sąjungą.

Sekretorius inž. Grožvydas 
Lazauskas papasakojo, kad daly
vavo Cicero lietuvių Šv. Antano 
parapijos jubiliejaus iškilmėse, 
kur buvo ir iš Vatikano atvykęs 
arki v. P. Marcinkus. Painfornia-

Suredaguotas Alto statuto 24 
str. papildymas: Pastaba: lietu
vių kolonijose, kur negalima 
ALT skyriaus įsteigti iš lokalinių 
organizacijų, kaip 24 straipsny

vo, kad buvo telefonais susisiek
ta su Alto skyrių pirmininkais, 
prašant, kad organizuotų tele
gramų siuntinų. siekiant sulai
kyti estą Kari Linną nuo depor-

Šv. Ęranciškaus pirmas žinomas paveikslas, pieštas 1223, 
pavaizduoja Asyžietį, belaikantį pergamentą su lotynišku 
įrašu: “Pax huic domui” — “Taika šiems namams”

AMERIKOSLIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
tavimo į Sovietų Sąjungą. Pra
nešė, kad Lietuvių teisėms ginti 
komitetas plečia veiklą ir teikia 
paramą, kuriems gresia pilie
tybės atėmimas. Telkiamos 
lėšos. Gauta pora testamentinių 
palikimų. Jau ruošiamasi Vasario 
16 minėjimui Kongrese ir lietu
vių kolonijose.

Kun. J. Prunskis papasakojo 
apie dalyvavimą Chicagoje Lat
vijos šventėje, antibolševikinių 
tautų posėdyje, Jungtinių Tautų 
atstovo dr. Ritairos sukviestame 
etninių ir religinių grupių pasita
rime apie žmogaus ir sąžinės tei
sių laužymą. Pranešė, kad yra 
pakviestas kabelinės televizijos 
programoje kalbėti apie Kalėdų 
papročius. Papasakojo apie 
įspūdžius Vienos konferencijoje. 
Pranešė, kad jau paruošta penk
ta laida Alto knygutės “Lithua- 
nia”.

nurodyta, skyrių gali įsteigti ir 
pavieniai asmenys. Jam įsteigti 
reikia gauti ALT Valdytas suti
kimas.”

Telegrama prez. Reagan
Kilus pavojui, kad į Sovietų 

Sąjungą gali būti deportuotas 
estas Kari Linnas, Amer. Liet. 
Tarytas pirm. Teodoras Blin- 
strubas pasiuntė telegramą prez. 
Reaganui, prašydamas kad de
portaciją sulaikytų, nes tai būtų 
pradžia naujo holocaust ir tai ne
siderina su Pabaltijo įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimo 
politika. To pat turinio telegra
ma pasiųsta ir generaliniam pro
kurorui E. Meese. Altas telefo
nu paskambino savo skyrių pir
mininkams, kad tuo reikalu būtų 
siunčiamos telegramos Prezi
dentui ir Generaliniam Prokuro
rui.

Remia Amerikos Balso 
finansavimą

Atsiliepdamas į Amer. Lietu
vių Tarybos pirm. Teodoro Blin- 
strubo ir inf. vedėjo kun. J. 
Prunskio raštą, šen. Paul Simon 
atsiuntė Altui pranešimą, jog jis 
kreipėsi į Amerikos Balso vadovą 
Richard Carlson pabrėždamas 
reikalą, kad nebūtų mažinamos 
lėšos Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus transliacijoms, tokio pat 
turinio pranešimai gauti ir iš šen. 
Alan Dixon, kongr. F. Annun- 
zio, B. Gilman ir kt.

Su Jungtinių Tautų 
atstovu

S. m. gruodžio 5 d. Jungtinių 
Tautų atstovas dr. Angelo Vidai 
d’Almeida Ribeiro, rinko Chica
goje žinias apie žmogaus teisių 
laužymą įvairiuose kraštuose. 
Sukviesta tautinių grupių ir reli
ginių bendrijų veikėjai. Kun. J. 
Prunskis atstovavęs Amerikos 
Lietuvių Tarybai, ten paklausė, 
kodėl Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisija užtaria P. Afrikos 
juodukus, arabus, bet vengia pa
smerkti tikinčiųjų persekiojimo, 
vykdomo komunistų. Dr. Ribei
ro pareiškė, kad šiuo klausimu 
sunku surinkti daugumą. Kun. 
J. Prunskis viešai kreipėsi į žydų 
visuomenės atstovus, priminda
mas reikalą paveikti į OSI, į Tei
singumo departamentą, kad tie 

kuriems atimama pilietybė, 
nebūtų deportuojami į Sovietų 
Sąjungą.

Sąlankos Vasario 16 
minėjimams

Vasario 16 minėjimų proga da- 
lintinas sąlankas lietuvių kalba 
paruošė Alto informacijos įstai
ga, anglų kalba — adv. dr. Sau
lius Kuprys. Jos bus gaunamos 
iš Amer. Liet. Tarytas įstaigos.

I

Vasario 16 minėjimas 
kongrese

Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipėsi į senatorių Paul Simon 
ir į kongresmeną Frank Annun- 
zio, kad ir 1987 m. butų suruoš
tas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas senate ir 
atstovų rūmuose.

Susidomėjimas Alto 
leidiniais

Australijoje kyla pavojus, kad 
bus pradėtos bylos prieš vadina
mus kolaborantus su naciais, 
kaip JAV-se tokias bylas veda 
OSI. Siekdami gauti daugiau 
medžiagos, Australijos lietuviai 
prašė atsiųsti didesnį skaičių 
Alto išleisto spausdinio “Lithua- 
nia’s Jews and the Holocaust”, 
paruošto kun. J. Prunskio.

Havajų lietuviai stipriau orga
nizuojasi. Iniciatyvos parodo E. 
Bradūnaitė-Aglinskienė, o taip 
pat P. Baltis, kuris paprašė iš 
Alto didesnį skaičių leidinio 
“Lithuania”.

Ambasadorius priminė Skuodį

JAV delegacijos Vienos konfe
rencijoje pirm. amb. Warren 
Zimmerman lapkričio 14 d., 
kalbėdamas apie žmogaus teisių 
varžymą Sovietų Sąjungoje, pri
minė Sovietų delegacijai Lietu
vos Helsinkio komiteto ir Tiki
nčiųjų teisėms ginti komiteto 
narį Vytautą Skuodį, laikomą 
vergų stovykloje. Ambasadorius 
ryžtingai gina žmogaus teises. 
Pažymėtina, kad Alto pirm. Teo
doras Blinstrubas buvo pa
siuntęs prez. Reaganui telegra
mą, prašydamas gelbėti Lietu
vos disidentus, jų tarpe ir Chica
goje gimusį JAV pilietį V. 
Skuodį.

(nukelta į 4 psl.)
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Per ilgesnį laiką ir dalis lietuvių 
didikų pasidavė stačiatikybei. Jau Mindaugas bu
vo vedęs rusę stačiatikę, o jo sūnus Vaišvilkas buvo 
tapęs net stačiatikių vienuoliu. Stačiatikybę buvo 
priėmęs ir Mindaugo priešas kunigaikštis Dauman
tas. Stačiatikybės išpažinėjų buvo ir kunigaikščio 
Traidenio giminėje: jo keturi broliai buvo net labai 
uolūs stačiatikiai. Tačiau bene labiausiai buvo pa- 
sidavusios stačiatikybei didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių Gedimino ir Algirdo šeimos. Gediminas 
pats pirmąjį (o kai kas mano, kad ir antrąjį) kartą 
buvo vedęs rusę, tris savo sūnus — Normantą, Liu
bartą ir Jaunutį — buvo krikštijęs cerkvėje, dvi 
dukteris buvo išleidęs už rusų kuigaikšči ų. Pi
liau beveik visi jo sūnūs buvo vedę ruses stačiati
kes”. Algirdas pirmąjį ir antrąjį kartą taip pat 
buvo vedęs ruses stačiatikes. Iš pirmosios gimę

M Apie Gedimino seimo* santykius su stačtatikvbe plg 
K. Chodynitcki, Pr6by zaprowadzcnia chrze4eija6'twa na 
Litwie, ten pat. 311 psl.

motyvais spaude didžiuosius Lietuvos kunigaikš
čius. pavartodamos net grasinimus, nepriimti Va
karų krikščionybės ir dėl to yra prisidėjusios prie 
christianizacijos suvėlinimo.

5. Vokiečių ordino klastos

Vokiečių ordinas, laikydamasis vagiškosios Ro
mos imperijos valdovo — imperatoriaus keisto mi
sijų idėjos supratimo, būtent — kad misijų plotai 
yra kartu ir imperijos kolonijos ir kad pagonių 
krikščioninimas turi būti susijęs su jų užkariavi
mu. — nepakentė bet kokių kitų taikaus Lietuvos 
christianizavimo pastangų ar net darbo. Remda
masis imperatoriaus Fridricho 11 1226 m. padaryta 
ne tik Prūsų, bet ir tolimųjų Lietuvos kraštų, ku
riuos ordinas nukariaus, donacija, ordinas kaip tik
tai ir mane turįs išimtinę teisę į lietuvių žemes. Ta
čiau jis žinojo, kad kitų ir tai taikiu būdu hpkrikš- 
tyta Lietuva jau nebegales tapti jų valdoma vokiš
kosios Romos imperijos kolonija. Be jų pastangų 
krikščioniška tapusi, Lietuva būtų išmušusi kry
žiuočių ordinui ginklą iš rankų ir anuliavusi visas 
neteisėtai gautas teises j lietuvių žemes. Tada jie 
būtų turėję liautis su Lietuva kariauti ir visiškai 
išsižadėti vilčių kada nors ją užvaldyti. Tuo būdu 
greitas Lietuvos krikštas, o ypač kitų pastangomis 
pravestas, vokiečių ordinui buvo nepageidaujamas. 
Tai rodo kad ir šis faktas, jog nei po vieno, net 
gana sėkmingo savo žygio į Lietuvą vokiečiai ne
reikalavo jos krikštytis.

štai dėl ko jis (ordinas) nepripažino Lietuvos 
krikštijimo teisės niekam kitam ir štai kodėl viso
mis išgalėmis kliudė kitiems rūpintis Lietuvos 
krikštu, aplenkiant jį. šitokių kliudymo pastangų 
istorija yra užfiksavusi ne vieną. Štai, kada Vy
tenis paprašė Rygos arkivyskupą atsiųsti kunigų 
pranciškonų ir jiems buvo pastatęs bažnyčią, ordino 
riteriai atvykę šitą bažnyčią sugriovė ir, kaip Ge
diminas savo laiške popiežiui rašė, vykstančius į 

Lietuvą kunigus suėmė. Taip pat ir Gediminui 
ordinas kliudė susitarti krikšto reikalu su Rygos 
arkivyskupu, kuris rūpinosi taikiu Lietuvos chris- 
tianizavimu. Manoma, kad ordinas papirkęs že
maičius, kad šie, Gediminui pažadėjus krikštytis 
tarpininkaujamam Rygos akrivyskupo, pagrasintų 
didž. kunigaikčiui, susidėję su ordinu, išnaikinti 
visą jo giminę. Ordino riteriai nepraleido Gedi
mino pasiuntinių, vykstančių į Rygą pas ten su
stojusius popiežiaus legatus, atvykusius Lietuvos 
krikšto reikalu, ir pas patį Rygos arkivyskupą, o 
vieną iš pasiuntinių — Sedegalį — net nužudė 
Ašeradoje.

Algirdo ir Kęstučio laikais, kada Lietuvos val
dovų palenkimo krikštytis akcija buvo pasidariusi 
itin aktyvi, kada ją be kitų gana stipriai rėme ir len
kų karalius Kazimieras Didysis, ordinas, jausda
mas, kad šios akcijos laimėjimas (Lietuvos apsi- 
krikštijimas) gali galutinai pakirsti jo egzistencijos 
ir jo imperialistinių tikslų pagrindą, slapta susita
ria su tais pačiais lietuviais ir padeda, o gal net ir 
pakursto puldinėti lenkus. Šitie puldinėjimai, be 
abejo, turėjo sunkinti ir kliudyti lenkų pastangas 
tarpininkauti tarp popiežiaus ir lietuvių valdovų 
krikšto reikalu. Apskritai, to laiko neaiškūs mū
siškių santykiai su kryžiuočiais rodo, kad šie pa
starieji. patys būdami krikščionys ir dėdamiesi su 
pagonimis (mūsiškiais) prieš tuos pačius krikščio
nis (lenkus), bus sąmoningai ar nesąmoningai 
trukdę Lietuvai išspręsti krikšto problemą”.

Kaip nepageidaujama buvo ordinui kitų inicia- 
tvv'a Lietuvos christianizacijoje, rodo ir jo laiky
masis Jogailos ir Vytauto pastangų atžvilgiu įvyk- 
Jvti Lietuvos krikštą lenkų pagalba tr jo elgesys 
po Lietuvos krikšto. Ordino magistras ne tik atsi
sakė nuo Jogailos kvietimo būti vienu jo krikšto 
tėvų, bet dar ome skubiai organizuoti karo žygius 
į Lietuvą sukliudvti Jogailai išvykti j Lenkiją krikš-

” PIr P flcij' BanJvmai apkrikitvtt Lietuva 
ir Kęstučio laikai* ten pat 'V psl 

tvtis. Dar daugiau, ordinas, kaip manoma, bus 
sukurstęs sukilti prieš Jogailą ir jo vyriausiąjį brolį 
Andrių, Polocko kunigaikštį. Norėdamas, matyt, 
suklaidinti Romą, kurios greitas pritarimas Lie
tuvos christianizacijos projektui ir josios darbams 
buvo itin reikalingas, ordinas eme varyti stiprią 
propagandą V akaruose prieš Lenkiją, skelbdamas, 
kad krikščioniškoji valstybė ruošiasi susidėti su 
pagonimis.

Po oficialaus krikšto ordinas taip pat ne tik 
nesiliovė kariavęs prieš Lietuvą, bet dar kovų metu 
ypatingą savo pyktj stengėsi išlieti ant neofitų, 
juos be atodairos žudydamas, kai tuo tarpu tuos, 
kurie išsižadėdavo krikščionybės, paimdavo gyvus 
į nelaisvę. T uo jis, matyti, tikėjosi atgrasysiąs nuo 
krikšto visus tuos, kurie dar nebuvo jo priėmę 
Ordinas nevenge žudyti ir dvasininkų, kuriuos 
žygio metu užtikdavo Lietuvoje beskelbiančius 
Kristaus mokslą ir bekrikštijančius žmones. Net 
bažnyčios, pastatytos ar dar tebestatomos neofitų 
lietuvių reikalams, ir tos buvo be atodairos naiki 
narnos. Kartą. Vilniaus apgulimo metu, buvo už
pulta net procesija, einanti iš katedros, ir dau
gelis jos dalyvių sužeista bet užmušta; šių pastarųjų 
tarpe buvo net vienas pranciškonas.

Situos savo darbus, kuriais, matyt, sieke su 
naikinti Jogailos christianizacijos darbus Lietuvoje, 
ordinas, žinoma, stengėsi pateisinti melaginga pro 
paganda Vakaruose, įtikinėdamas juos, kad Lie 
tuvos valdovai esą abejotini krikščionys, kad pats 
Lietuvos krikštas buvęs netikras, kad lietuvių tikę 
jimas nesąs tikras, nes jie esą susirišę su rusais 
schizmatikais ir turį santvkių su nekrikščionimi* 
totoriais

Tuo būdu ordinas ne tik savo karais prieš'Lie 
fuvą, bet ir savo klastinga propaganda bei kitų 
chnsfianizacincs pastangas kliudvdamas vra pust 
dėjęs ne tik prie knkšctonvbės suvėlinimo Lietu- 
M'je, bet ir prie jos — ją jau lietuviams priėmus — 
nozicijų susilpninimo

Rus t/nugūiu'



4 • DARBININKAS • 1987 sausio 9, Nr. 1 1387 - LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI - 1987

KALĖDOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Kūčios Vasario 16 gimnazijoj 

— šeimyninė ir religinė šventė. 
Jai rūpestingai pasiruošė ne tik 
virtuvė, bet ir choras, kuriame 
gieda ir dainuoja per pusšimtis 
mokinių. Orkestre groja 16 mu
zikantų. Chorui ir orkestrui va
dovauja muzikos mokytojas Ar
vydas Paltinas. Mokiniai, vado
vaujami bendrabučio vedėjos 
Genės Venckuvienės, mokėsi 
eilėraščius deklamuoti. Viso 
renginio vadovas — evangelikų 
kunigas Fr. Skėrys. Šiemet jis 
suruošė 32-rą Kalėdų eglutę, pa
sirūpindamas lėšomis ir dovano
mis.

Kūčios gimnazijoj atšvęstos 
gruodžio 19, o gruodžio 20 moki
niai išvažiavo Kalėdų atostogų 
iki sausio 11.

Vakarą pradėjo kun. Fr. 
Skėrys lietuviškai ir vokiškai pa
sveikindamas per 170 svečių, 
mokytojų, mokyklos darbuoto
jų, mokinių ir vokiečių laikraščių

atstovų. Jis ir maldą atkalbėjo.
‘ Po visų sugiedotos giesmės 

“Tyli naktis” iš šv. Luko evange
lijos ištrauką paskaitė abitu
rientė Daiva Bartkevičiūtė. 
Uždegus Kalėdų eglutės žvaku
tes, gimnazijos direktorius A. 
Smitas supažindino svečius su 
mūsų Kūčių papročiais. 
Kalbėdamas lietuviškai priminė 
kenčiančius brolius ir seseris 
okupuotoje Lietuvoje, dėkojo 
gimnazijos geradariams.

Kuratorijos valdybos pirmi
ninkas Tėv. Alfonsas Bernatonis 
dėkojo vokiečių vyriausybei už 
dosnią paramą, kurios dėka 82 
mokiniai iš 12 kraštų šioje mo
kykloje gauna lietuvišką ir kri
kščionišką auklėjimą.

Dar kalbėjo ir sveikino ev. 
kun. Christ iš Giesseno, Hūtten- 
feldo katalikų kapelionas kun. 
Kemerer, Lampertheimo Sv. 
Andriaus katalikų parapijos kle
bonas kun. Hammerich, Hesse-

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBA INFORMUOJA
(atkelta iš 3 psl.)

Latvių dovana
Chicagos latviai savo Neprik

lausomybės paskeloiiTTo dienos 
minėjimo proga lapkričio 14 d. 
buvo sukvietę j savo būstinę tau
tinių grupių atstovus. Parodyda
mi ypatingą artimumą lietu
viams, jie dalyvavusiems gen. 
kons. V. Kleizai ir Alto atstovui 
kun. J. Prunskiui įteikė naujdi jų 
išleistą puošnų albumą “Latvia”.

Antibolševikinių tautų 
posėdis

Iš Miuncheno į Chicagą atvy
kus Antibolševikinio tautų bloko 
pirmininkei. “ABN Correspon- 
dence” redaktorei Slavai Stet- 
sko, lapkr. 15 d. buvo sušauktas 
pasitarimas pavergtų tautų atsto
vų. Dalyvavo aštuoniolikos pa
vergtų tautų atstovai. Iš lietuvių, 
atstovaudami Amerikos Lietu
vių Tarybai, dalyvavo kun. J. 
Prunskis, M. Marcinkienė ir V. 
Motušis. Kun. J. Prunskis papa
sakojo apie Vienos konferenciją. 
Si. Stetsko skatino ruoštis, kad 
laikui atėjus būtų nušluota ko
munistinė vergija.

Programos radijo 
valandėlėms

Vasario 16 d. minėjimų proga 
Amerikos Lietuvių Taryba 
ruošia programas radijo va
landėlėms. Trumpas kelių mi
nučių kalbas į juosteles įkalbės 
lietuvių kalba Alto pirm. Teodo
ras Blinstrubas ir buv. Chicagos 
Liet. Tarybos pirm. Matilda 
Marcinkienė, o anglų kalba gen. 
kons. Vaclovas Kleiza ir inž. An
tanas Rudis. Radijo valandėlių 
vedėjai, kurie nori šias progra
mas gauti, prašomi kreiptis į Alto 
centrą, pažymint, kokia kalba 
medžiaga pageidaujama.

Ginant Lietuvos reikalus 
kitų spaudoje

Plačiai skaitomas laikraštis 
"Chicago Catholic” gruodžio 5 
išspausdino kun. J. Prunskio 
straipsnį apie Vienos konferenci
ją, antrašte; “Lithuanian presen- 
ce felt at International conferen- 
ce”, Ukrainiečių laikraštis “The 
New Star išspausdino to pat au
toriaus straipsnį apie religinę 
priespaudą Lietuvoje "Under- 
ground Messages about Ensla- 
ved Catholics

Uolus laisvės reikalų 
gynėjas

Viktoras .Šeštokas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Linden. N.J.. 
skyriaus pirmininkas, labai uo
liai siunčia laiškus JAV Kongreso 
nariams bei kitoms instituci
joms. primindamas Lietuvos 
laisvės reikalus, gindamas estą 
Kari Linną nuo deportacijos į So
vietų Sąjungą, klausdamas, kaip 
vykdoma kongreso nuspręsto 
pagalba Afganistano kovotojams 
prieš Sovietų agresiją ir kt.

Premijos lituanistinės 
mokyklos auklėtiniams

Lituanistinėse mokyklose 
buvo pravestas Amerikos Lietu
vių Tarybos globojamas rašinių 
konkursas tema: “Ką aš žinau 
apie pavergtą Lietuvą". Premi
jas laimėjo Marius Tijūnėlis 
($1001; Vaiva Vygantaitė ($75) 
lankanti Chicagos aukštesniąją 
lit. mokyklą Jaunimo Centre; 
Aida Bublytė ($75) ir Rama Bu- 
blytė ($50), lankančios Clevelan- 
do “Šv. Kazimiero aukštesniąją 
lit. mokyklą ir Renata Šmulkš- 
tytė ($50), lankanti Dariaus 
Girėno lit. mokyklą Jaunimo 
Centre. Premijų mecenatas 
kun. J. Prunskis.Alto informaci
jos direktorius.

Pax et bonum! —
Taika ir gėris!
(atkelta iš 3 psl.)

Žmonės iš visų laikotarpių vi
sada galvodavo apie Pranciškų, 
kaip kažką kuris buvo sumanus 
gelbėti. Kiti galvoja, kad jo žavu
mo šaltinis ir įtaka buvo jo vidi
nis džiaugsmas. Tie, kurie pri
sidėjo priėjo, nešė liudijimą įvy
kiui, kad jis ėjo per gyvenimą 
tarytum būtų apsvaigęs džiaug
smu (1 C 80). Kada jis buvo 
sambūryje, žmonės jautė tary
tum jie būtų paimti į dangų. Net 
pamokslas apie atgailą jo burnoje 
tapo džiaugsmo himnu (1 C 77).

Jis taip pat buvo pilnas meilu
mo. kad net žvėrys, pametę savo 
bailumą, drįso su juo draugauti*. 
Jo atidus žvilgis pervėrė į pat vi
dines kiekvieno gyvo tvarinio gi
lumas.

"Jis bučiavo raupsuotus, su
sižiedavo su neturtu, pamoksla
vo paukščiams, draugavo su vil
ku. Jis pareini' medžio gabaliuką 
į petį, tartum grotų smuiku; mir
damas prašė, kada jį padėtų ant 
nuogos žemės .

Jis vilkėjo riterio geležinius 
šarvus ir išmainė į maišą; turėjo 
pinigų ir juos išdalino vargšams.
— Tapo vyras su ugnies širdimi.
— Ir sudegė meilės deginiu. 
Viešpačiui sukūrė “Saulės 
Giesmę ir mirė dainuodamas. 
Ir “Saulės Giesmė” nuaidėjo iki 
mūsų dienų kompozitoriaus Mo- 
lipiero.

Jis. kaip Betliejaus Kūdikėlio 
garbintojas, atgaivino Kristaus 
gimimo sceną; jis davė pradžią 
ir amžiną šlovę Kalėdų pra- 
kartėlei.

Paruošė T. Benvenutas
Ramanauskas, OFM

no darbo ir socialinių reikalų mi
nisterijos pareigūnas Panzer. 
Regierungsdirektor Reinhold 
Wicht. Buvo perskaityti raštu 
gauti gausūs sveikinimai.

Pasidalinta tradicinėm plot- 
kelėm ir sveikinimais. Sugrįžus 
prie stalų, pasistiprinta kūčių pa
tiekalais. Jų buvo 12, pagamintų 
l>e gyvulinių riebalų.

Plati ir graži buvo meninė pro
grama, pradėta religinio ir pa
triotinio turinio deklamacija. 
Tarp choro giesmių ir orkestro 
grojimo buvo perteikti geriausių 
mūsų poetų kūriniai, persunkti 
Kalėdų nuotaika ir tėvynės ilge

siu. Mišrus choras darniai pagie
dojo 5 lietuviškas ir vienų vokiš
ką giesmę, tarp jų ir kalėdinius 
sveikinimus astuoniomis kalbo
mis. Savo sugel>ėjimus parodė ir 
pradedančių orkestras. Gražiai 
skambėjo mergaičių chorelio 
dainos. Meninę programą 
užsklendė mokinių orkestras.

Kun. Fr. Skėrys dėkojo 
kalbėtojams, programos pa- 
ruošejams ir atlikėjams, 
virėjoms, aukotojams. Kalėdų 
senelis padalino dovanas.

Kūčias gimnazijoje aprašė trys 
vokiečių dienraščiai: “Mannhei-

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus
darbams remti gautos aukos nuo 1986.K.4 ligi 1986.XII.1

Po $1000.00: Damijonaitytė, Marija, Naperville, IL; Vytautas 
ir Jadvyga Didžiuliai, Fort Lauderdale, FL.

Po $500.001 Maryti Antanaitia-Shalins, Woodhaven, N.Y.; 
Agota Davis, Lindau, N J.; Kazimieras Mikoląjūnas, Chicago, IL,; 
dr. Rimvydas Sidrys, Streator, IL.

$400.00: Kazys ir Viktorija Kleivos, St. Petersburg Beach, FL.
Po $300.00: Justinas ir Elena Liaukai, St. Petersburg Beach.

FL; Vera McGinty, Edison. N.J.
Po $250.00: Antanas Antanaitis, Kings Park, N.Y.
Po $200.00: Edward Baltrūnas, Brooklyn. N.Y.
Po $100.00: Danutė Augienė, Putnam, Ct; Leonas Bagdonas. 

Grants Pass, OR; Leonas Barauskas, Melrose Park, IL; Jonas ir 
Stasė Barkauskai, Amsterdam, N Y; Teklė Bogušas, So. Boston, 
MA; Rober| Beris, Bloomfield Hills, MI; Algirdas Čepėnas, 
Chicago, IL; Juozas Čėsna, St. Petersburg Beach, FL; Eleonor 
Ciocys, Pawtucket, RI; Juozas ir Jane Daunorai, Odk Lawn, IL- 
Franciscan Friars of California, Oakland, CA; Emilija Gaškienė, 
Chicago, IL; Petras ir Jadvyga Gruodžiai, Chicago, IL; Helen Yan- 
tosh, Ranway, NJ; Prudencija Biėkienė-Jokubauskienė, Palos 
Hills, IL; .Juozas Karazija, Chicago, IL; dr. Bronis Kasias, Wyom- 
ing, PA; A ir Ona Kinduriai, Gulfport, FL; Walter Klosis, 
Maspeth, NY; Mečys ir Hilda Krasauskai, South Pasadena, FL; 
Lietuvos Vyčių centro valdyba, Fairfield, CT; Albina Lipčienė, 
Putnam, CT; Petras ir Jadvyga Maldeikiai, Hot Springs, AR; 
Leonas ir Izabelė Oksai, Los Angeles, CA; Juozas ir Ona Petrikai, 
St. Petersburg, FL; Antanas ir Dalilė Polikaičiai, Westlake 
Village, CA; Petras ir Anelė Povilaičiai. Great Neck, NY; Zenonas 
Prūsas, Chiillicotte, OH; Feliksas Putnus, Palos Heights, IL; Rose 
Romąjas, MariOn, CT; Marija ir Antanas Rudžiai, Blue įsi and, 
IL; Augusta Shtkus, Springfield. VA; Joeephine Saukaitis. 
Wayne, PA; Raymond & Mary Senkus, Stillwater, MN; Helen 
Sereichekas, Narraganset, RI; Jonas ir Antanina Starinskai, Dor- 
chester, MA; Cezaris ir Stasė Surdokai, Baltimorė, MD; Jonas 
Šepetys, Farmington Hills, MI; Algirdas ir Dana Šilbajoriai, Rich- 
mond Hill, NY; Kazys Šipaila, Hillside, NJ; Morta Užgirienė, 
Brookfield, IL; kun. Antanas Žvinklys, Hillsboro, WI.

Po $75.00: Juozas Plikaitis, Chicago, IL; P. ir S. Staneliai.
St. Petersburg Beach, FL.
$70.00: Terese Bakšinskaitė, Gulfport, FL.

$60.00: Juozas ir Eugenija Pt^emėnai, Queens Village, NY.
Po $50.00: Eleonora Aleliūnas, Pittsburgh, PA; Kazimieras 

Aukškalnis, Eugene, OR, Apolinaras Bagdonas, Chicago, IL; 
Adolfas ir Ona Baliūnai, Chicago, IL; Vladas ir Lilė Bložės, 
Strongville, OH; Bronė Čižikaitė, Chicago, IL; Eleonora Demikis, * 
Hartford, CT; Romo Kalantos šaulių kuopa, St. Petersburg, FL; 
Petras ir Jadvyga Kliariai, Euclid, OH; Juozas ir Magdalena 
Kriaučiūnai, Putnam, CT; JAV Lietuvių Bendruomenės Brighton 
Parko apylinke/ Chicago, IL; JAV LB Brocktono apylinkė, 
Brocktou MA; M. ir S. Marcinauskai, Shelton, CT; Antanas ir 
Zuzana Mažeikos, Treamore Island, FL; Jurgis ir Regina 
Mikailos, Seminole, FL; ALRK Moterų s-gos 42 kupĘa, Grand 
Rapids, MI: Jonas Pupininkas, St. Petersburg Beach, FLfApoĮoni- 
ja Radzivanienė, Richmond Hill, NY; Ona Raštikiene, Meiliose 
Park, IL; Antanas ir Bronislava Reventai, Gulfport, FL; Vacys 
ir Ona Rociūnai, Independence, OH; Albinas ir Laima Ruigiai, 
Los Angeles, CA* Kazimieras Sapeika, Waterbury, CT; Bronius 
Staniškis, Detroit, MI; Ona Stankus, Westland, Ml; Ona Stumb
ras, Richmond Hill, N Y; V. Švabas, Chicago, IL; Ona Ščiukaitė, 
Chicago, IL; Antanas ir Joana Vaičiulaičiai, Bethesda, MD; 
Aleksandras ir Irena Vakseliai, Richmond Hill, N Y; Jonas ir Ada 
Valauskai, St. Petersburg, FL; Elena Venclova, Berwyn, IL.

$30.00: Joseph & Pauline Martunas, Minersville, PA.
Po $25.00: Bronius ir Stasė Bobeliai, Woodhaven, N.Y.; Kazys 

Bradūnas; Chicago, IL; Vincas ir Viltis Butvydai, Parsipany, NJ; 
Albertas ir Genovaite Čižauskai, Falls Church, VA; Bladas ir 
Zuzana Daukantai, St. Petersburg Beach, FL; Stasys ir Sofija 
Durickiai, Gulfport, FL; Ada Elvikis, Chicago, IL; Viktorija Gali
nis, Richmond Hill, NY; Laimutė Griniūte, Chicago, IL; 
Kazimieras Jankūnas, Lodi, NJ; Antanina Juknevičiene, 
Brockton, MA; Vitas ir Aldona Katinai, Richmond Hill, NY; 
Leonas ir P. Krajauskai, St. Petersburg, FL; V. Kuzmickas, 
Waterbury, CT; Kazys ir Brone Markai, Melrose Park, IL; Ona 
Matušaitierie, Worcester, MA; Stasys ir Elena Mikniai, New Lon 
don, CT; Vacys ir Ona Mikuckiai, Vista, CA; Mykolas ir Elena 
Naujokaičiai, Upland, CA; Marija Noreikiene, Oak Lawn, IL; 
Bronius ir Česlovą Paliuliai, Dorchester, MA; Antanas ir 

‘Veronika Petruliai, Danville, IL; John Romas, Metuchen, MI; Ig
nas. ir Jane Sk ir gaudai. San Diego, CA; Alfonsas Stankaitis, 
Wethersfield, CT; A. Styra, Cleveland, OH; Konstancija 
Štuopienė, Chicago, IL; Juozas ir Malvina Švarcai, Wickliffe, OH; 
George Tumasonis, Elmhurst, NY; Aleksas ir Brone Urbonai, St. 
Petersburg, FL; Anna Uždavinys, Canton, MI; Juozas ir Elona 
Valiniai, North Haven, CT; Valerijonas Vitkus, Rochester, NY.

Po $20.00: Mykolas ir Danguolė Banevičiai, W. Hartford, CT;
T. ir A. Campbell, St. Petersburg, FL; Antanina Cejauskaa, 
Omaha, NE; Leonardas Čėsna, St. Petersburg Beach, FL; Vin
cas Dovydaitis, Palm Beach, FL; Jonas ir V. Gliosai, St. 
Petersburg Beach, FL; Antanas Gailiušis, Philadeiphia, PA, 
Aleksandra Gylys, Olympia, WA; Jonas Jankauskas. Chicago; 
IL; Elena Jasaitienė, Dės Plaines, IL; Petras ir Ona Jonikai, 
Riverside, IL; Juozas ir Genė Juškos, St. Petersburg Beach, FL 
Anthony Kundrote, Worcester, MA; Vladas ir Kastutė Kartenai, 
St. Petersburg Beach, FL; Valerus Kundrotiene, Pigeon, MI; Juli
ja Leščinskienė, Dorchester, MA, Marįja LuAiene. Woodhaven, 
N Y; Edmond Meškya, Center Harbor, NH; Bernadeta 
Miliauskaite. Worcester, MA; V. Pūras, Grand Rapids, MI; Mrs 
G. Rockus, Oak Park. IL Ignas Siabėinskas. St. Petersburg Beach. 
FL; Teresė Stankūnas, So Boston, MA; Mrs. Stomma, Croton 
Hudson, NY; Juozas ir Janina Šarūnai, St Petersburg Beach, FL; 
V. Šarka, Omaha. NE; V. Širmulis. Chicago, IL; Vaclovas Valys, 
Cleveland. OH; Apolonia Wedrycka, Croton Hudson, NY.

$15.00: P u- K. Keblinakai, St. Petersburg Beach, FL

— “Kontakt”, lenkų leidžia
mam žurnale Paryžiuje, Nr. 10 
yra du straipsniai liečiantieji lie
tuvius ir estus. Pirmasis straip
snis yra K. Almeno “Ką lietuviai 
galvoja apie lenkus?““ ir “Atviras 
laiškas iš Estijos”, kurį pasirašė 
mokslininkų grupė.

— Chicagos skautų ir skaučių 
rengiama Kaziuko mugė bus 
kovo 8 Jaunimo Centre.

mer Morgen”, "Lampertheimer 
Zeitung” ir “Darmstaedter 
Echo” ir išspausdino tos šventės 
nuotraukų. i l.

— Spaudos balius įvyks N ikos 
pokylių salėje sausio 24 Chicago- 
je. Programą atliks Los Angeles 
Vyrų kvartetas ir pianistė Rai
monda Apeikytė. Rengia A. L. 
Tautinė sąjunga.

— Floridoje, St. Petersburge, 
Lietuvių klube buvo paminėta 
Korp! Neo Lithuania 64-rių su
kaktis iškilminga akademija ir 
pokyliu.

— Sofijos Pacevičienės kera
mikos “Raku” darbai buvo išsta
tyti Runnymede bibliotekoje 
Toronto, Canadoje, nuo lapk
ričio 1 iki 30 dienos.

Po $10.00: Violeta Abariūtė, Detroit, MI; Edwin Ambrozė, 
Mineola, N.Y.; Kostas ir Marcelė Arai, St. Petersburg, FL; Stasys 
ir Elena Bakučiai, St. Petersburg Beach, FL; Paulius Balčiūnas, 
Mission Viejo, CA; A. ir E. Baliūnai, Madeira Beach, FL; Vincas 
ir Aldona Bartuškoe, Willoughby Hills, OH; V. F. Beliajus, 
Denver, CO; Edwaryi & Marianne Cinaolia, Wilmington, DE; 
Albina Čepėmenė, Worcester, MA; Vytautas ir Stasė Česnavičiai, 
Jamaica, NY; Juozas Dabrega, Brockton, MA; Vada va Dėdinienė, 
Worcester, MA; Petras Didelis, Philadeiphia, PA; Stasys ir 
Felicita Dimgailos, Hot Springs, AR; Stasys ir Marija Erlingiai, 
Dearbom Hts., MI; B. Gaižauskas, St. Petersburg Beach, FL; 
Juozas ir Vanda Gasparai, Chicago, IL; A. ir K. Genčiai, Seminole, 
FL; Jonas Grėbliauskas, St. Petersburg Beach, FL; Antanas ir 
Jadvyga Griniai, Detroit, MI; A. ir J. Jadviršiai, Chicago, IL; 
Kazys Jakštas, Wisconsin Delis, WI; Danutė Jankienė, Redford, 
MI; Feliksas ir Janina Jarašiai, St. Petersburg Beach, FL; Gražina 
Jasinskas, So. Pasadena, FL; Mary Yesukevich, Hamden, CT; An
thony & Elizabeth John, North Dartmouth, MA; John & Nonica 
Kaveftt, Toms River, NJ; Alfonsas ir Julė Kepeniai, Pompton 
Lakęs, NY; Bronius Kovas, Nonvood, MA; Mečys ir Elena 
Krasauskai, So. Pasadena, FL; Bronius ir Josephina Krokiai, 
Philadeiphia, PA; Aldona Krulikienė, St. Petersburg Beach, FL; 
Petras Kudukis, Cleveland, OH; Vladas Kulbokas, Gulfport, FL; 
Leonardas ir Emilija Kutkai, Birmingham, MI; A. Lauras, St. 
Petersburg Beach, FL; Irena Laurinaitis, Cleveland, OH; 
Vladislava Maciejauskas, Euclid, OH; Povilas Martinkus, 
Chicago, II; Ona Mažionytė, Chicago, II; Ignas Medžiukas, Los 
Angeles, CA; Kazimieras Mereckis, St. Petersburg Beach, FL; E. 
Mikolauskienė, St. Petersburg Beach, FL; Robert Miller, 
Mahoney City, PA; Rita Moore, Gulfport, FL; John & Elizabeth 
Navikas, East Hartford, CT; Fredas Paliokas, St. Petersburg, FL; 
Vladas ir Nijolė Palubinskai, Cleveland, OH; Edvardas ir Elena 
Praninskai, St. Petersburg Beach, FL; Marija Pauliukonienė, 
Worcester, MA; Aldona Raulinaitis, So. Euclid, 0H; S. Riekutė, 
Toledo, OH; Rose Ryan, New York, NY; Jonas ir Elena Saikai, 
Cleveland, OH; Michalina Sembrokas, Chicago, IL; Algis ir 
Eleonora Simonaičiai, Hartford, CT; Frederich & Mary Scheuter, 
Staton Island, NY; Juozas ir Elena Taorai, St. Petersburg Beach, 
FL; Michael & Margarita Thomas, Morgantown, WV; Danutė 
Tonkūnas, Antanas Tumosa, Wayne, MI; Vacys ir Stasė Urbonai, 
St. Petersburg Beach, FL; Aleksandra Vaičiulienė, Chicago, IL; 
Mrs. A. Zalinskas, Kearny, NJ.

$8.00: Jadvyga Poškienė, Rochester, NY.
Po $5.00: Kazimiera Arlauskienė, St. Petersburg Beach, FL> 

Pranas ir B. Balutos, Gulfport, FL; Henrikas Bugarevičius, St. 
Petersburg Beach, FL; Francis & Joseph Case, Syracuse, N.Y.; 
Agnės Chestnut, Brockton, MA; Antanas Diškėnas, St. 
Petersbufg Beach, FL; A. ir E. Gesiai, Largo, FL; Bronius ir M. 
Ginčauskai, St. Petersburg, FL; Zigmas ir Virginija Grybinei, 
O’Fallon, IL; Emilija Grušienė, St. Petersburg Beach, FL; Pranas 
Kasparas, St. Petersburg, FL;Petronėlė Kasperavičiūtė. St. 
Petersburg, FL; Jonas ir Ramutė Kriviai, Seminole, FL; J. A. 
Kusinskis, St. Petersburg Beach, FL; Alicia Lopez, Miramar, FL; 
Victoria Lukas, Treasure Island, FL; B. St. Matulevičius, Toron
to, Ont.; Bronius Maurutis, Gulfport, FL; Juozas ir Julija 
Navakai, Gulfport. FL; P. ir O. Paulauskai, Seminole, FL; Pranė 
Paulius, St. Petersburg Beach, FL; Stasys Pieža, N. Judson, IN; 
Lola Pilis, Cronton, CT; Marija Polteraitienė, St. Petersburg 
Beach, FL; Helen Puhger, EI Cajon, CA; J.E. Purtulis, St. 
Petersburg Beach, FL; Ona Rinkienė, St. Petersburg, FL; 
Kotryna Sabalienė, So. Pasadena, FL; A. Sekavičius, St. 
Petersburg, FL; G. Smetona, St. Petersburg, FL; Jonas Stri- 
jauskas, St. Petersburg, FL; B. Stulgienė, St. Petersburg Beach, 
FL; Marija Šaulienė. Seminole. FL; Bronius Ščepavičius, Gulfport, 
FL; Vladas Šniolis. St. Petersburg, FL; A. Štuikvs,St. Petersburg 
Beach. FL; Genė Valūnienė, St. Petersburg, FL: Vincas Vasiliaus
kas, Chicago, IL; Vladas ir Stefanija Vasiliauskai, Richmond Hill, 
NY; Stasys ir Sofija Vaškiai, St. Petersburg Beach, FL: Leonas 
ir Marija Virbickai, St. Petersburg Beach, FL; A Zupka, St. 
Petersburg, FL

Lietuvių parapijų bei parapinių rinkliavų aukos, 
gautos nuo 1986.X.4 ligi 1986. XII. 1.

$2,019.00: Šv. Kazimiero misija, St. Petersburg, FL 
$1,251.25: Church of Divine Providence, Southfield, MI.
$1,023.00: St. Joseph Church, Lowell, MA
$865.00: Holy Trinity Church, Wilkes-Barre. PA.
$538.00: St. Casimir Church, Wilkes-Barre. PA
$400.00: St. Francis of Assizi Church, Athol. MA 
$336.70: St. Casimir’s Church, Westfield, MA.
$306.00: St George’s Church, Shenandoah, PA
$300.00: St. Ann’s R.C. Church, Luzerne, PA %
$300.00: St. Mary’s Annunciation Church, Kmgston, PA 
$225.00: SS Peter & Paul Church, Sugar Notch. PA 
$220.00: SS. Peter & Paul Church, Homstead, PA.
$200.00: St. Casimir's Church, Nashua, NH.
$198.00: Annunciation B.V.M. Church, Frackville, PA.
$176.00: St. Joseph’s R.C. Church, Hanover, Nanticoke, PA 
$138.00: St. Michael's Cath. Church; Scranton. PA 
$115.80: SS. Peter & Paul Church, Homstead, PA 
$100.00: St. George’s Church. Bridgeport. CT.
$100.00: Si. Joseph’s Church. Mahanoy City, PA.
$71.00: St. Mary’s R.C. Church, Wanamie, PA.

Už aukas visiems nuoširdžiai dėkojame. .Artėja Kalėdos. I 
dovanų surašą įtraukime ir paramą Lietuvos krikščionybėsjubi 
liejaua darbams, nea dauguma išlaidų dar prieš akis, o jubilie
jus nebetoli. Čekius prašome rašyti Lithoanian Christiaiiity 
Jubilae, Ine-, vardu ir siųsti: Br Polikaitis, 7218 So. Fairfield 
Are., Chicago. IL 60629 čekius, išrašytus ligi Im. gruodžio 31 
d., bus galima nusirašyti nuo 1986 m pajamų mokesčių.

Joną? Kavaliūnas, Kun. Viktoras Dabušis.
vykdomojo komiteto pirm. lėšų telkimo vadovas

Bronius Polikaitia,
iždininkas
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STUDENTŲ 
ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS

Lietuviškoji dilina tokia pat 
sena, kaip ir pati tauta. Ji lydėjo 
lietuvį darbe, džiaugsme ir sun
kioj nedalioj. Amžių eigoje sve
timųjų įtaka ėmė žaloti skambių
jų mūsų kalbų, gražius ir pra
smingus tautos papročius. Buvo 
laikas, kai mūsų tautos kilminga
sis luomas nusigręžė nuo bran
giausio tautos turto — protėvių 
palikimo.

Ištikimiausias dvasinių tautos 
lobių išsaugotojas buvo ir liko jos 
pastovusis kamienas — Lietuvos 
kaimas, ypač nuo didesnių mie
stų nutolęs. Jame, po šiaudiniu 
stogu prisiglaudęs, visa, kas 
šimtmečiais tautos sukurta, lie
tuvis išnešė ir per didžiausius 
tautų ištikusius pavojus. Visas šis 
išsaugotas palikimas vaizdžiai 
kalba į mus: kų ir kaip tauta 
veikė, kuo ji gyveno.

Keičiantis laikams ir su jais 
žmonių kartoms, dingsta užma
rštin ir daug brangių tautos dva
sinių vertybių.

Betgi kartais ir beviltiškose sų- 
lygose bei labai nepalankiais lai
kais atsiskleidžia džiugi proš
vaistė, parodanti, kad ir 
mūsiškėse sųlygose dar ne viskas 
prarasta. Ir nuostabiausia, kad 
dabar, blėstant tautybės ver
tybėms net vyresniojoje išeivijos 
kartoje, jomis spontaniškai gyvas 
susidomėjimas ir atgaivinimo 
pastangos kyla iš jaunosios — 
svetur gimusios ir augusius — 
kartos atstovų tarpo.

Tos kartos priešakyje lietuvių 
išeivija turi jaunų, didelių šakotų 
gabumų, kūrybingos iniciatyvos 
vyrų. Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Chicagoje tautosakos 
kurso lektorių ARVYDĄ ŽYGĄ. 
Jis, karštai pamilęs baigiančius 
sunykti retus lietuvių tautos 
kultūrinius lobius, skubiai ėmėsi 
juos nuo užmaršties galbėti.

Savo pastangomis suradęs tų 
senovinių retenybių "salų — 
Suvalkų trikampyje tarp miškų 
ir tyvuliuojančių ežerų iš
sidėsčiusius lietuviškus kaimus
— vasaromis leidžiasi į pakarto
tines keliones lietuviškųjų 
kultūrinių vertybių rinkti.

Kryžkry žėmis apkeliavęs te
nykščius pietinės Dzūkijos kai
mus. dabar esančius Lenkijos 
administracijos ribose, rūpestin
gai iškvotė visus senosios kartos 
v^rus ir moteris. Jų žodžiais išsa
kytus apeiginius papročius, nie
kur kitur negirdėtas dainas bei 
tautinius šokius įrašė į garsines 
juostas, o lietuviškąsias sodybas 
bei rugiapjūtės darbus laukuose
— įamžino foto nuotraukose. Iš 
tos parsivežtos autentiškos 
medžiagos parašė plačios apim
ties scenai pritaikytų dviejų veik
smų su prologu kūrinį "Ru
giapjūtės pabaigtuvių šventė .

Pats degdamas meile lietuvių 
tautos kultūriniam palikimui, 
Arvydas Zygas sugebėjo uždegti 
ir suburti apie trisdešimt 
gražiausio bei sųmoningiausio 
lietuvių studentiškojo jaunimo į 
Instituto etnografinį ansamblį, 
įgalinus tų "Rugiapjūtės pabaig
tuvių šventę gruodžio 13 d. va
kare Jaunimo centro salės sceno
je parodyti Chicagos lietuviams. 
Sis spektaklis žiūrovų buvo su
tiktas su dideliu susidomėjimu 
ir entuziasmų sukėlusiu džiaug
smu.

Šių Pabaigtuvių teksto auto
rius, viso sudėtingo spektaklio 
paruošėjas ir režisorius Arvydas 
Zygas Chicagos visuomenei pa
teikė naujų, lyg iš kapinyno atka
stų, šimtmečius slypėjusį, nuo
stabų lietuvių tautos su darbu 
susijusių papročių apeiginį tur
tų.
y^isas "Pabaigtuvių spektaklis 
perpintas tikroviniais gyvais 
atliekamo darbo vaizdais, ne
girdėtomis dzūkų krašto seno
vinėmis, tarmiškai perteikiamo- 

xXns dainomis, niekur nematytais 
šoKLūs, sąmojaus kupinais dialo

gais. Kiek daug įvairaus sceninio 
išradingumo.

Viename vaidinime ryški se
nojoje kartoje gyvai išlaikyta pa
garba ir meilė gyvybės teikėjai 
Saulei ir maitintojai Žemei. 
Atliekamos jautrios padėkos 
apeigos joms. Visais atvejais ma
toma teikiama didi meilė visai 
gamtai ir žmogui, talkinančiam 
vienas kitam. Daugelyje vietų iš
keltos moralinės lietuvių būdo 
savybės, kurios taip būtų reika
lingos ir dabarties laikams.

Siame pastatyme ypač 
vaizdžiai išryškinta tarpusavio 
pagallx).s vienų kitiems idėja, 
santaika ir meilė.Bendr ame dar
be sujungtos rankos ir širdys, 
skaidri nuotaika lengvino ir sun
kų darbų.

Iš ansamblio vadovo Arvydo 
Žygo padarytų įrašų senąsias 
dzūkų dainas suharmonizavo, į 
atitinkamas teksto vietas įvedė 
trys muzikalios Polikaičių šei
mos nariai, šio ansamblio daly
viai: Rima. Dalia ir Arūnas.

— Sis Instituto jaunimas yra 
pasirv žęs prikelti ir parodyti gy 
vųjų lietuvių liaudies dvasių, sly
pinčių užmarštyje iš tūkstanties 
metų glūdumos, perduoti jų 
užmiršu.siems, nuo jos bėgan
tiems bei niekad jos nepažinu- 
siems. — užsiskleidus vaidinimo 
uždangai pareiškė ansamblio va
dovas ir jo gyvoji širdis — Arvy
das Žygas.

Tai kilnus jaunųjų idealistų 
užmojis. Juo pasidžiaugė ir pe
dagoginio Lituanistikos Instituto 
Rektorius prof. dr. Jonas Rač
kauskas. išreikšdamas nuo
širdžių padėkų ansamblio va
dovui ir visam gražiajam studen
tų būriui už įdėtų didžiulį kelių 
mėnesių ištvermingų darbų. \ isa 
tai jie padarė atitrūkdami nuo 
tiesioginių studijų universite-

RICHMOND, VIRGINIA
Nuvykęs į Richmoncl. VA. 

darbov ietėje pasisakiau, kad esu 
lietuvis. Iš kolegų kas tai žinojo 
vienų lietuvę. Gavęs telefonų, 
paskambinau. Pasirodo, kad šio
je "pietų valstijos sostinėje yra 
susibūrę saujelė lietuvių. Vieni 
ilgamečiai gy ventojai, o daugu
ma. kaip ir aš. nauji ateiviai.

Lietuvių grupelė gana veikli 
— jau trejetų metų lietuviai at
stovaujami Richmond ethnic fe
stivalyje.

Pereitais metais lietuviai pasi
rodė išdidžiai ir kultūringai. Prie 
festivalio komiteto priklausė 
Laima Kazakaitytė-Ghatak. 
Danguolė Jonynaitė-Whitehead 
ir Živilė Rudienė. Didelės para
mos susilaukta iš p. Radzišau- 
skų. ilgamečių Richmondo gy
ventojų.

Festivaly je buvo net du lietu
vių kambariai. Viename įrengta 
lietuviška seklyčia: langai iš
puošti lietuviškom užuolaidom, 
stalas apdengtas lietuviška stal- 
ties ir nosinaitėm, pastatyta lie
tuviška vėliava. sienos papuoštos 
Čiurlionio repr<xlukcijomis. 
Taip pat buvo ir knygiį lenty nos 
su gintariniais papuošalais. 
(Gražiausia vaizdų sudarė lietu
vaitės atstovės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais Seklyčia 
susilaukė nemaža svečių ir susi
domėjusių.

Antrame kambaryje buvo 
krautuvėlė, kurioje daug darini

— Amerikos istorikų žurnalas 
(Journal of American H i story k 
spausdinamas Bloomington, In
diana. bando recenzuoti kiekvie
nų rimtų istoriškų veikalų. Pasku
tiniame numeryje, kuris pasi
rodė 1986 gruodžio mėn., iš
spausdinta kun. Vinco Valka- 
vičiaus recenzija Mildos Da- 
nytės knygos "DP: Lithuanian 
Immigration to Canada After the 
Second \Vorld VVar .

St. Petersburgo, Fla., lietuvių klubas švenčia savo 25 metų sukaktį. Nuotraukoje dr. 
G. Degesys su žmona, dr. K. Bobelis su dukromis, dr. Ed. Drukteinis su žmona, dr. 
Bluožė su žmona. Nuotr. V. Bacevičiaus

tuose ir šiame Institute, o pats 
ansamblio vadovas — ruošdamas 
doktorato disertacijų iš bioche
mijos.

Sis puikus Pedagoginio Litua
nistikos Instituto etnografinio 
ansamblio pasirodymas išvedė 
Institutų iš uždarų teoretinių 
studijų patalpų ir par<xlė visuo
menei jaunimo pasiruošimų bei 
sugebėjimų viešam praktiškam 
lietuviškosios kultūros perteiki
mo darbui. Tuo savo išėjimu 
viešumon ansamblio jaunimas 
Institutų suartino su visuomene. 
Reikia tikėtis, kad tas padės iki 
šiol ekonomiškai skurdžiai vege
tuojančiam Institutui susilaukti 
iš visuomenės konkrečios para
mos.

"Rugiapjūtės pabaigtuvių 
šventę yra būtinai reikalinga 
dar kartų parodyti Chicagos lie
tuv ių visuomenei ir visų pastaty
mų ištisai įrašyti į video juostų, 
kad išliktų neišnykstantis pa
minklas ir ateities kartom. Vaidi
nimų butų pravartu nuvežti ir į 
kitas lietuvių kolonijas. į šį reika
lų turėtų atkreipti rimtų dėmesį 
švietimo ir kultūros reikalus 
tvarkančios institucijos.

Teodora Serapinienė

įdėjo Živilė Rudienė. Joje buvo 
galima nusipirkti gintaro, lietu
viškų margučių, kalėdinių žai
sliukų. juostų ir įvairių kitų daly
kų.

Susiradom trečios irjcetv irtos 
kartos lietuvių,- kurie labai 
domėjosi mūsų darbu. (Gal kitais 
metais teks pasikviesti iš netoli
mų kolonijų tautinių šokių grupę 
papildy ti mūsų atstovavimų. Nu
matyti ir kiti projektai, kaip lie
tuviška eglutė, bendros kūčios ir 
net literatūros būrelis.

Saulius Jankauskas, M. D.

KELIONĖ j ROMĄ IR ITALIJĄ

DALYVAUTI LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS IR
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS IŠKILMĖSE 

BIRŽEUO 17 D. - LIEPOS 1 D., 1987 M.
15 DIENŲ KELIONĖ - PIRMOS KLASĖS VIEŠBUČIAI - KAINA $1600

Skrendame “Alltalia" iš Bostono arba iš New Yorko j Milaną. 
Grįžtame iš Romos j Bostoną arba j New Yorką.

Aplankome Milaną, Como ežerą* (*nakvojame dvi naktis), Lugano (Šveicarija), 
Veroną, Venezija,* Paduą, Florenciją,* Assisi, Sorrento,* Capri Salą, Pompeii, 
Ir Romą, kur nakvojame 5 naktis ir dalyvaujame Jubiliejaus Ir Beatifikacijos 
iškilmėse.

Kelionę organizuoja žemiau minėti Kunigą Vienybės nariai. Del platesnės infor
macijos skambinti arba rašyti:

’ REV. ALBERT KONTAUTAS
(TeL (617) 268-0353)

ST. PETER CHURCH 
50 ORTON-MAROTTA WAY 
SOUTH BOSTON, MA 02127

REV. ALBERT KARAMS
(T. (203) 624 - 8085)

ST. CASIMIR RECTORY 
339 GREEN STREET 
NEW HAVEN, CT 06511

REV. FRANCIS KARVELIS
(T. (203) 754 - 1557) 

ST. JČSEPH RECTORY
46CONGRESS AVĖ.
WATERBURY, CT 06708

REV. JOHN RIKTERATTIS
(T. (203) 224 - 0341

ST. Afa)REW CHURCH 
396 CHURCH STREET 
P.O. BOX 515
NEW BRITAIN, CT 06050

J NAUJUS METUS SU KASA
Z

1987 metų bėgyje Lietuvių 
Federalinė Kredito Unija Kasa 
peržengs septynerių metų gyve
nimo slenkstį. Per tų laikų Kasa 
pasiekė nuo nulio iki 60 milijonų 
dolerių bruto kapitalų. Iš pagrin
dinio skyriaus Richmond Hill — 
N'evv Yorke, Kasa išsiplėtė į Chi- 
cagų, Cicero,, St. Petersburg 
Beach, Detroitu ir Waterburį. 
Yra pageidavimų naujus skyrius 
įsteigti Philadelphijoj ir Califor- 
nijoj. Augimo potencialas yra 
beveik neribotas. Kasų įkūrė ir 
jai vadovauja patyrę ekonomistai 
ir bankininkai, kurie pastatė 
Kasų ant kojų ir per trumpų laikų 
išugdė didžiausių lietuviškų kre
dito unijų visam pasaulyje.

Tai buvo pasiekta kruopštaus 
darbo ir pasitikėjimo dėka, kurį 
parodė Kasos vadovybė, tarnau
tojai ir patys taupytojai — Kasos 
nariai. Narių skaičius jau viršija 
5,000 ir jis nuolatos auga, nes vis 
daugiau ir daugiau lietuvių įsiti
kina Kasos naudingumu, patar
navimo kokybe ir santaupų sau
gumu.

Palietus saugumų, galima iš
ryškinti, kad Kasa yra federalinio 
čarterio kredito unija ir yra ap
drausta federalinės agen
tūros (National Credit Union 
Administration) fondais. Ne tik 
kiekvieno taupytojo, bet ir kiek- 
vieno jo šeimos nario indėliai yra 
aiforausti iki 100.000 dolerių. 
Ryšium su tuo, federalinės 
agentūros .inspektoriai kasmet 
tikrina Kasos finansinę atskaito
mybę ir nustato, arba pataiso pa
grindines veiklos gaires. Tam 
tiksui taip pat veikia ir Kontrolės 
Komitetas (Supervisory Com- 
mittee), kuris glaudžiai bendra
darbiauja su NCUA agemtūra. 
Be to. kiekvienas Kasos direkto
rius. skyriaus vedėjas ar iždinin

kas yra atskirai apdrausti, kad 
apsaugojus kredito unijų nuo 
neapgalvotų ar žalingų prasilen
kimų su taisyklėmis.

Kasos vadovybę sudaro narių 
išrinkta direktorių taryba, kuri 
iš savo tarpo pasirenka egzekuty- 
vinę valdybų — pirmininkų, vi
cepirmininkus, sekretorių, iždi
ninkų, iš kurių tiktai iždininkas 
yra apmokamo etato. Be to, 
kiekvienam skyriui vadovauja 
skyrių vedėjai (managers), kurie 
gali būti samdomi ir gauna pilnų 
algų. Vienai iš pačiu svarbiausių 
funkcijų vadovauja Paskolų Ko
mitetas (Credit Committee), ku
ris nuodugniai tikrina ir tvirtina 
paskolų prašymus bei admini
struoja skolų apmokėjimų. Visų | 
veiklų prižiūri anksčiau minėtas Į 
Kontrolės Komitetas ir NCUA ' 
inspektoriai. Metinis narių susi
rinkimas išrenka direktorių tary 
bos narius, išneša pageidavimus 
bei rezoliucijas ir, reikalui esant, 
nustato veiklos gaires.

Trumpai apžvelgus, galima 
nusta'tyti, kad federalinės kredi
to unijos struktūra yra patikima 
ir tvirta. Vadovaujantieji asme
nys gali būti pakeičiami, bet or
ganizacijos rėmai ir tęstinumas 
nesikeičia.

Su ta mintimi galima palinkėti 
tiek Kasos vadovybei, tiek tar
nautojams ištvermės, nuoseklu
mo ir apdairumo, o visiems na
riams — vaisingų, derlingų ir 
sveikų Naujųjų Metų.

Alg. Š.

— “Margučio” rengiamas 
kon
certas įvyks kovo 15 Jaunimo 
Centre Chicagoje. Dalyvaus so
listė Vilija Mozuraitytė ir muzi
kai Raminta Lampsaatytė-Čol- 
lars ir Michaelis Collars.

Popiežius Jonas Paulius II 
Naujuose Metuose paskelbė 
šiuos 1987-sius metus Marijos 
metais. Didesnės iškilmės nu
matomos laikotarpyje nuo Sek
minių (birželio 7) iki Marijos 
Dangun Paėmimo šventės 
(rugpjūčio 15). Tai pat bus išlei
sta enciklika apie Marijų.

— Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1987 
metų proga Prezidentas ir ponia 
Reagan, viceprezidentas ir ponia 
Bush, Valstybės Sekretorius ir 
ponia Shultz, JAV Protokolo šefė 
ir ponas Roosevelt, Sv. Sosto 
pronuncijus Ark. Pio Laghi, Wa- 
shingtono Ark. James A. Hic- 
key, Washingtono Mayoras ir 
ponia Barry, Jr. atsiuntė sveiki
nimus ir linkėjimus Lietuvos at
stovui ir poniai Bačkienei, kurie 
taip pat pasiuntė sveikinimus, 
linkėjimus aukštiesiems sveikin
tojams. Švenčių proga O. ir S. A. 
Bačkai pasikeitė sveikinimais su 
daugelio valstybių ambasado
riais ir jų žmonomis.

— Kun. Vaclovas Šarka, * 
Hamburgo ir kitų apylinkių lie
tuvių kapelionas, ilgai sirgęs ir 
pergyvenęs kelias operacijas 
mirė sausio 3. Laidojamas sausio 
14.

— Rytas Babickas Clevelan- 
do vyrų okteto ir Čiurlfonio an
samblio vadovas ir dirigentas, 
mirė sausio 6 rytų. Laidojamas 
sausio 8 Clevelande.

— Prelatas Audrys-J. Bačkis, 
Vatikano Viešųjų Bažnyčios Rei
kalų Tarybos Pasekretorius 
1986.XII. 14 - 19 vadovavo Vati
kano delegacijai Vienoje Helsin
kio Akto peržiūros konferencijo
je.

— Kun. Juozas Vaišnora, 
MIC, arkivyskupo Jurgio Matu
laičio palaimintuoju paskelbimo 
postuliatorius, kaip telefonu pra
nešė marijonų generalinis vyre
snysis kun. Donaldas Petraitis 
provincijolui kun. Viktorui Ri
mšeliu], MIC. yra paraližuotas 
ir guli ligoninėje. Paralyžius yra 
apėmęs visų dešinę pusę, negali 
kalbėti. liet turi pilnų sąmonę. 
Krizė jau praėjusi. Turės būti il
gesnį laikų ligoninėje gydomas 
specialiu būdu nuo kraujo išsilie
jimo smegenyse.

— A. a. Ona Mažiulis, 96 
metų amžiaus, mirė gruodžio 
16 Bostone, Mass Ji buvo Lietu
vių Enciklopedijas redaktoriaus 
Antano Mažiulio motina, kurių 
jis atsikvietė iš Lietuvos 1972 
Palaidota Putnamo Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų ka
pinėse.

— Liaudies dainų popiete 
įvyks sausio 11,3 vai. popiet Jau
nimo Centro kavinėje Chicago
je. Programų atliks Manigirdo 
Motekaičio dainavimo studija 
Bus galimybė išgirsti, kaip 
įvairūs kompozitoriai liaudies 
dainas yra įrėminę ir perdirlię

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Emilija Norvilas. Waterbu- 
ry. Conn. Užsakė kitiems; Adele 
Rysany. Jackson Hgts N. Y — 
Ed. Litvinas. Chicago. III.. (G 
Rajeckas. Maspeth. N.Y. —* P 
Rajeckui, Ridgessood., N 
Sveikinam naujus skaitytojus ir* 
dėkojam užsakytojams Nau
jiems skaitytojam Darbininoko 
prenumerata pirmiems metam’, 
tik 15 dol \tnaujinant' ■— vi
siems 20 dol metams

I
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KALĖDINĖS 
DOVANOS

Besiartinant Kalėdoms, siū
lome papigintomis kainomis 
šiuos leidinius:

Lithuania 700 Years — 15 dol.

liM0S_jmrg
(vietoj 18 dol.), Dail. Puzinn Vysk. Paulius Baltakis 
kūrinių albumas —20 dol. (buvo per radiją
25 dol.), Dail. J. Juodžio ir J. Gruodžio 28 d. laidoje Laisvės 
Bagdono albumai 10 dol. Varpas perdavė programos 
(buvo 14 dol.), J. Gliaudos romą- vedėjo Petro Viščinio paši
nas Kovo ketvirtoji ir A. Gai- l^bėjimą su vysk. Paulium Bal- 
liušio V isaip atsitinka už 10 taJdn. Pasikalbėjime buvo na- 
dol. (buvo 14 dol.), A. Rannit grinėjami du klausimai, susiję su 
M. K, Čiurlionio albumas 25 Lietuvos krikšto 600 metų su- 
dol., A. ir A. Tamošaičių Lit- Lyties minėjimu: 1. Kodėl pa- 
huanian National Costume grindinis to krikšto minėjimas 
dol., Straumannio — Fire and ()kupuotoje Lietuvoje' buvo 
Night 20 dol., J. Gliaudos pradžioje numatytas Kaune, o 
Agony 12 dol. dtikir jau perkeltas į Vilnių? 2.

Persiuntimui pridedamas 1 sukakties ininėji1Uo pa-
dol. Darbininkas, 341 Highland ^jndu siektina Vj|niaus arkjvv. 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. skupijos j Lietuvos

biįžnytinę provincijų ar ne? Pir

muoju klausimu vyskupas Pau
lius Baltakis nurodė, kad Lietu
vos vyskupų konferencija 
pradžioje buvo pasirinkusi Kau
ną tcnlėl, kad ten yra erdvesnės 
bažnyčios minėjimui, o tai labai 
reikšminga, kai tam minėjimui 
negalima panaudoti nei sporto 
stadijonų, nei spaudos, nei radi
jo, nei televizijos. Vėliau vysku
pai nuomonę pakeitė dėl laisva
jame pasaulyje ir Lietuvoje pa
reikšto pageidavimo, kad 
minėjimas vyktų Vilniuje, kur 
krikštas buvo pradėtas, nors tai 
susiaurina jo apimtį dėl erdvių 
bažnyčių stokos. Antruoju reika
lu vyskupas P. Baltakis pareiškė, 
kad prašyti laisvajame pasaulyje 
visuomet turime teisę, liet tai 
reikia daryti gražia forma, man
dagiai. Šiuo metu Vilniaus arki
vyskupija yra faktiškai Lietuvos 
bažnytinės provincijos sudėtyje.

o dėl jos formalaus įjungimo 
reikėtų tartis su Maskva, kas ve
stų lyg prie Lietuvos okupacijos 
pripažinimo. Todėl atrodo, kad 
nedaug tėra galimybių tą reikalą 
dabar sutvarkyt. Baigdamas, vy
skupas Paulius Baltakis linkėjo 
Dūsvės Varpui sėkmės reikš
mingame darlie, sveikino visus 
jo klausytojus ir Bostono l>ei apy
linkės lietuvius, kurie jam pa
darė laikai gerą įspūdį savo gau
siu dalyvavimu Premijų 
šventėje.

Laisvė Varpo 
pavasarinis koncertas

Balandžio 26 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje įvyks 
Laisvės Varpo pavasarinis kon
certas, kuriame programą atliks 
sol. Nelė ir muz. Arvydas Palti- 
nai iš Vakarų Vokietijos. Tai bus 
jau 56-tas Laisvės Varpo kultūri-

nis renginys, sol. Nelė ir muz. 
Arvydas Paltinai dar nėra kon
certavę Bostone ir jo apylinkėse, 
tad jų atvykimu reiškiamas dide
lis susidomėjimas. Laisvės Var
po kultūriniai renginiai išsiskiria 
iš kitų tuo, kad juose programai 
atlikti iškviečiami vis nauji, dar 
negirdėti mūsų menininkai.

Praplečiama delegacija 
pas gubernatorių

Massachusetts valstijos sei
melio atstovo lietuvio William 
Glodis iš VVorcesterio iniciatyva 
ir pastangomis 1983 rugsėjo 26 
seimelis priėmė Nutarimą, kad 
kiekvienais metais gubernato
rius pasirašytų proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16-tąją Lie
tuvos nepriklausomybės diena. 
Ligi šiol tos proklamacijos pasi

rašymo proga gubernatorių 
aplankydavo Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyriaus suda
ryta delegacija. William Glodis 
manymu toji delegacija turėtų 
būti sudaryta iš visų didesnių 
valstijos lietuvių kolonijų atsto
vų, kaip Bostono, Worcesterio, 
Cape Codo, Brocktono ir kitų. 
Tuo būtu būtų pakeltas lietuvių 
svoris gubernatoriaus ir kitų 
įstaigų akyse. Su šia mintimi su
tiko Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius, pavesdamas dr. 
Algirdui Budredoui artimiausio
je ateityje susirišti su William 
Glodis ir aptarti, kaip tai sutvar
kyti, kad proklamacijos pasirašy
mas rastų galimaiplatesnį atgarsį 
visose lietuvių kolonijose ir ame
rikiečių spaudoje, radijuje bei 

(nukelta į 7 psl.)

PAKELIAMOS KAINOS
Lithuanian Cookery- pakelia

ma iš 8 dol. į 10 dol., -Lithuanian 
- English žodynas iš 8 dol. į 9 
dol., English - Lithuanian žody
nas iš 8 į 9 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

s Darbininko prenumerata 
1987 metais kainuos 20 dol. Už 
kalendorių — laisva auka pagal 
skaitytojų nuožiūrą. Visi kviečia
mi savo auka prisidėti ir paleng
vinti laikraščio leidimą. I

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, X.Y. 11207.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

GRAŽUS KASDIEN 
NUPLĖŠIAMAS 
KALENDORIUS

Sieninis 1987 metų kalendorius, 
su lietuviška vytimi lentelėje su 
kiekvieną dieną nuplėšiamų la
pelių. Kitoje lapelio pusėje su
rašyti įvairūs ir įdomūs skaiti
niai. Dienų skaičiai dideli, ištolo 
matomi. Kalendoriaus kaina 8 
dol., persiuntimui dar reikia 
pridėti 1 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje: 341 
Highland Blvd., Brooklyn. N. Y 
11207.

KNYGOS JAUNIMO 
SKAITYMAMS

Pasakos ir padavimai iš Lietu
vos — 5 dol.

Močiutės pasakos — 5 dol.
Jėzus su mumis----- 1 dol.
Pratimai religiniais klausimais 

— 4 dol.
Pasikalbėkime. Dieve — 2 

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

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

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

30 dol. — A. Reventas, Hou- 
ston, TX.

Po 20 dol.—K. Narkevičius, 
Vrlington, Mass., O. \ ileniškis, 
Dorchester, Mass., Y. Žostau
tus, Inverness, Fla.. L. Simana
vičius, Poughkeepsie, N.Y., R. 
Šlepetys. Brick, N.J.

Po 15 dol. —V. Ramanauskas, 
Kearny. N.J., O. Paukštys, Eli- 
zabeth, N.J.. J. Gailevičius, Bal- 
timore, M D. B. Bobelis, Wood- 
haven. N.Y.

Po 10 dol. — J. Lukošius, 
Brooklyn, N.Y., L. Kulikauskas, 
So. Ozone Park, N.Y., kun. A. 
Gabonas. Detroit. Mich., J. Ra- 
das, Livonia, Mich., A. Trainis, 
Cheshire, Conn., A. Radzevi
čius, Norvvalk. Conn., V. Ceče- 
ta, New York, N.Y., J. Rauba, 
NVoodhaven. N.Y., C. Tama
šauskas. Philadelphia, Pa., S. 
Vekteris, Doylestovvn, Pa., S. 
Zacharka, Corning, N.Y., M. 
Gludą, Rockville Center. N.Y., 
T. Pečenkis, Elizabeth, N.J., I. 
Eitinanis, \Vest Paterson. N.J., 
P. Radvila. San Francisco, Ca
lif. . A. Dabšys, Los Angeles, Ca
lif. . V. Kilius, Valley Stream,

B. Zdanys, VVest Hartford, 
Conn., E. Balionas, Madeira 
Beach, Fla., A. Rugys, Lantana, 
Fla., A. Raguckas, Baltimore, 
M D. A. Peštenis, Philadelphia, 
Pa., A. Darnusis, Lockport, III., 
J. Arlauskas, Chicago, Ilk, S. 
Narbutavičius, Waterbury, 
Conn.. A. Dragūnevičius, Far- 
mington, Conn.. K. Čiurinskas. 
St. John. IN. Tadas Bauža, Ke- 
nosha, Wisc., P. Žumbakis, Chi
cago. III., B. Jasaitis, Chicago, 
III., J. Vaitkus, Rocky Hill, 
Conn., kun. dr. Z. Smilga, 
VVestbrock, Conn., A. Čepėnas, 
Worcester, Mass., J. Janušaitis, 
Port Orange, Fla., K. Lakickas, 
VVoodhaven, N.Y., R. Fleming, 
Oak Ridge. N.J., O. Audėnas, 
YVilsonville. OR, B. Jakniūnas, 
Silver Spring, M D. E. Sakas, 
Denver, CO, M. Sainatas, Wa- 
shington, D.C., J. Skudra, East 
Chicago, Ind.. D. DeCesare, 
Granston, R.L, J. Pažemėnas, 
Queens Village. N. Y.

Po 6 dol. — P. Kurapka, So. 
Boston, Mass.

4 dol. — H. Johnson, Rich- 
mond Hill, N.Y.

Po 3 dol. —J. Burdulis, VVor- 
cester. Mass., M. Žilinskienė, 
So. Boston, Mass., A. Gražulis.

Pittsburgh, PA, V. Gaver, Doy- 
lestown, Pa., R. Bagdonas, Or- 
inond Beach, Fla., L Maladra, 
Moorestown. N.J., kun. A. Ba- 
tutis, Derby, Pa., J. Davis, Ply- 
mouth,Mass., A. Jalinskas, 
VVest Hartford, Conn., Z. Sta
naitis, Monrovia, Calif., A. 
Čepėnas, Chicago, III., J. Kli
mavičius, VVells, Me., Tėv. dr. 
T. Žiūraitis, VVashington, D.C., 
T. Grušauskas, New Britain, 
Conn.

Po 2 dol. — Č. Kiliulis, Le- 
xington, Mass., J. Spirauskas, 
Glendale, Calif., E. Buračaitė, 
Baltimore, M D, A. Mateika, 
St., Petersburg Beach, Fla., J. 
Vazbys, Mahvvah, N.J., V’. Ne
nortas, VV. Hartford, Conn., H. 
Matulionis, Maspeth, N.Y., A. 
Mitchell. Matalavich, Eliza
beth, N.J , E. Eitas, VVaren- 
ham, Mass.

Po 2 dol. — A. Malinauskas, 
Camden, N.Y., G. Klučinskas, 
Manalapan, N.J., S. Gimbutas, 
VVilmington, De., A. Mažeika, 
Jamaica, N. Y., H. Januške
vičius, Yonkers, N.Y., Rev. J. 
Baltrūnas, Esperance, N.Y.,R. 
Krulikas, Melville, N.Y.

1 dol. — N. Timm, Allen, 
Mich.

Maloniem aukotojam nuo
širdžiai dėkoja Darbininko ad
ministracija.

INTERNATIOMAL

N Y.. J Pačėsa. Brooklyn. N.Y.,
S. Levanas, VVaterbury. Conn.,

NAUJA SOLISTO 
V. VERIKAIČIO 

PLOKŠTELĖ

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties medalis, kurį sukūrė 
skulptorius Vytautas Kašubu 
3 colių bronzinis — 30 dol. 1, 
colio bronzinis — 15 dol. I 
colio gryno sidabro - 50 dol. 
Persiuntimui pridedamas I 
dol. Gaunama Darbininke 
administracijoj; 341 High 
land Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

Nauja solisto Vaclovo Veri- 
kaičio plokštelė pavadinta— Pa
lik tik dainą man.

Joje įdainuotos šios dainos: Iš
kastu šulinėlį. Idealas, Naktis, 
Vaidilučių malda. Jaunojo bajoro 
daina. Lauksiu tavęs ateinant, 
Laivinė, Marko arija. Namo ir 
Palik tik dainą man.

Plokštelės kaina 10 dol. Per
siuntimui pridėti 1 dol. Gauna
ma Darbininko administracijoje: 
341 Highland Blvd.. Brooklyn, 
N. Y. 11207.

"Bridges — tai Lietusių 
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 išeivijoje. Žurnalą reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik4 8 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Br<x>klyn, N.Y. 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietuviškai neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems.

Darbininko skaitytojams, 
kaip ir kiekvienais metais, buvo 
išsiųstas 1987 metų kalendorius, 
išsiųstas lapkričio 14 d. Kas nori 
gauti kalendorių papildomai, 
reikia prisiųsti 3 dol. Laukiama 
aukų ir iš skaitytojų už kalendo
rių.

KLAUSYK
0 . _ E S I G N S

385 Elbot Street Echo Bridge Office Park 
Newton Upper Pails, MA 02164

C PtEASE SENO ME 0R0ER1NG INFORMATION

RŪTA PAUPERIENĖ, J«tatfgos vedfa

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

Ur. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm e

NR. 8702 Liepos 3 - liepos 18 d.
Iš New York’o $ V,965.00
Iš Chicago’s $2,065.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

NR. 8705 Rugpjūčio 14 - rugpjūčio 30 d.
Iš New York’o $1.995.00
Iš Chicago’s $2,095.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm e.

NR. 8706 Rugsėjo 18 - spalio 3 d.
Iš New York’o $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje

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

Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

NR. 8704 Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165 00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinkis, 2 naktys 
Silja Line laive.

NR. 8707 Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o S1.950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 aaktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos Ir baieto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos:
VOLGA GAZ 24-10 — 5.600 rb.
VAZ 2108
VAZ 2107
VAZ 2106
VAZ 21003
VAZ 21013

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams

5.365 rb
4,470 rb.
4.130 rb
3,900 rb.
3,360 rb.

G. T. INTERNATIONAL, INC. P. O. BOX 29163 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba (312) 471-1702

NAUJA PLOKŠTELĖ

APIE TAVE SVAJOJU - Los 
Angeles vyrų kvarteto įdainuota 
plokštelė. 12 lietuviškų kūrinių: 
Nemunas atves, Sulaukt negalė
siu, Nemunėli, Nemunėli, Pa
bučiavimas, Gvazdikai, Vaka
ruškos, Tėviškėlė, Auksinės 
žvaigždės, Kur gimta padangė, 
Tamošiaus pagavimas. Užstalės 
daina. Polka — lietuvių liaudies 
daina. Kaina 10 dol. Persiunti
mui 1 dol.

Šios plokštelės įrašymą galima 
gauti ir (cassette) juostelėse, kai 
na 10 dol.

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

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. A našlaiti, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
296-4136

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, Watert>uryje

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 sutaupęs ir certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaiky 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 S v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefone arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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DARBININKAS

341 HJghland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Darbininko redakcija, admi
nistracija ir leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja visiems už kalėdinius 
sveikinimus ir įvairias dovanas. 
Bendrai jėgas suglaudinę* tęskim 
lietuviško* žodžio puoselėjimą ir 
platinimą. Neužmirškim skaity
ti. platinti ir remti lietuvišką 
spaudą. Darbininkų įskaitant.

Kun. dr. Eugenijus Savickis, 
baigęs studijas Romoje, 
gruodžio 6 Šv. Patricko katedro
je New Yorke vysk. Pauliaus Bal
takio, OFM. buvo įšventintas 
kunigu. Sekmadienį, sausio 3 
kun. Savickis buvo oficialiai su
pažindintas su Aušros N artų pa
upiečiais. Parapijos klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas paaiš
kino. kad kun' Savickis turės ir 
kitų pareigų arkivyskupijoje. Jis 
priklausys prie arkivyskupijos - 
tribunolo bei bus ugniagesių 
dvasios vadas.

Kun. dr. Petras Stravinskas, 
nuolatinis The National Catho- 
lic Register” ir “Our Sunday Vi- 
sitor bendradarbis ir knygų au
torius. kaip praneša “The Cath- 
olic National Register yra pa
skirta Sv. Kazimiero lietuvių ko
legijos Romoje pašaukimų direk
torium ir žinių informatorium.

Dr. Leonildos Giedraitienės 
motina, Marija Svilienė. gyve
nusi Kanadoje, mirė sulaukusi 
102 metų amžiaus.

Lottie Ulrich, Jono Adomėno 
sesuo, Maspetho lietuvių mote
rų piliečių klubo pirmininkė, 
mirė sausio 5. buvo pašarvota 
Village chapel šermeninėje, Ma- 
speth. N..Y. Palaidota sausio 8 
iš Maspetho V. Atsimainymo lie
tuvių bažnyčios.

Naujų Metų sutikimą 
Kultūros Židiny ruošiant, salės 
papuošimą atliko Birutė Mika
lauskienė, Vytautas Vaičiulis, 
Jonas Mikalauskas, Kazys Sko- 
beika ir Marija Žukauskienė. 
Dalyviai susidariusioms išlai
doms padengti suaukojo 413 dol. 
Sumokėjus buvusias sąskaitas, 
rengėjai likusius 80 dol. paauko
jo Kultūros Židiniui.

Lietuvių Atletų Klubo meti
nis visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas sausio 16, penkta
dienį. 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. Nariams ir sportuoja
nčio jaunimo tėvams dalyvavi
mas būtinas-

Lietuvos vyčių Maspetho 
kuopa rengia išvyką į Atlantic 
City vasario 27. penktadienį. Iš
vykstama 8 vai. ryto nuo Shal.ns 
Funeral Home. 84 - 02 Jamaica 
Avė., NVoodhaven, ir nuo V. At
simainymo bažnyčios 64-14 56th 
Road, Maspeth. Kelionės kaina 
tik 5 dol. Atlantic viešbuty bus 
duodami pietūs , ir parodomas 
Broaduay vaidinimas. Rezerva
cijas priima: Jonas Adomėnas 
718 497 - 5212, Marytė Shalins 
718 296 - 2244, Elena Matulo- 
nytė 718326 - 3398. Rezervaci
jas reikia daryli iš anksto.

NAUJI LEIDINIAI

Br. Kviklio, Vilniaus arkivy
skupija II tomas, 23 dol.

J. Brazaičio raštai 6-tas tomas. 
16 dol.

J. Audėno, Lietuvos val
stiečiai liaudininkai, 19 dol.

J. Vizbaro, Kur bėga Šešupė, 
romanas, 10 dol.

Gaunama Darbininko admini
stracijoje. Persiuntimui pride
damas 1 dol.

Redakcija,.... .(710) 827-1352
Admlnfstr......... .(718)827-1351

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

A. Vdkftkevičius, gyvenęs 
Glendale, NY, yra sunkiai su
sirgęs ir paguldytas Parkvvay li
goninėj, kambary 516 B. Kas iš 
pažįstamų galėtų jį aplankyti, jis 
būtų dėkingas.

New Yorko ateitininkai ruošia 
kaukių balių vasario 28, šešta
dienį. Šokiams gros Kezių orke
stras. Bu^y premijuojamos 
kaukės. įėjiims suaugusiems 20 
dol.. studentams 15 dol.

Naujųjų metų sutikimas, 
rengtas bingo darbuotojų ir 
LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubo gražiai praėjo. Atsilankė 
per 130 asmenų. Gražiai išpuoš
toje salėje, šventiškai pasipuošę 
svečiai užkandžiavo prie valgiais 
apkrautų stalų grojant muzikai. 
Norintieji šokti turėjo progos pa
miklinti kojas. Prieš 12 vai. buvo 
perskaitytas puikus, nuotaikin
gas naujametinis eilėraštis, o 12 
valandą sugiedotas Lietuvos 
himnas, pakalta šampano taurės 
ir pradėtos sveikinimosi ir 
linkėjimų v aikštynės. Ilgokai dar 
tęsėsi vaišės ir linksmas bendra
vimas. Padėka priklauso 
rengėjams ir visiems prisidėju- 
siems savo darbu prie sėkmingo 
naujametinio sutikimo.

Galios Žilionienės, visuome- 
nininkės, mirties metinių proga, 
sausio 10, šeštadienį, bus auko
jamos mišios 12 vai. Aušros Var
tų lietuvių parapijos bažnyčio
je, 570 Broom Street, Nevv Yor
ko mieste prie Holland tunelio. 
Draugus ir pažįstamus prašoma 
prisiminti velionę maldose ir, jei 
įmanoma, dalyvauti pamaldose.

Už A. a. Aleksandrą Ragauską 
jo mirties metinių proga mišios 
bus aukojamos sausio 29, ketvir
tadienį, 7:30 vai. ryto Sv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, Elizabeth, 
N.J. Nuliūdę žmona, sūnus ir 
dukra su šeima prašo gimines, 
draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionį maldose.

Naujas Čiurlionio albumas su 
A. Mikulskio kūriniais 2 plokš
telėse. Kaina 15 dol. Persiunti
mui 1 dol. Čiurlionio ansamblis 
dainuoja A. Mikulskio šiuos 
kūrinius: Rambynas. Žveng žir
gelis lankoj. Kai aš jojau per gi
relę. Visi berneliai po akių. Su
tekėjo dvi upytės. Oi motulė, 
Balnok, tarne bėrą žirgą, Ulijo
na, Atvažiavo mašinėla. Už aukš
tų kalnų, Šv. Jono Vakarėlį, Ant 
Nemuno kranto. Pasaulio Valdo
vui, Lietuvos Himnas, Lietuviai 
esame mes gimę ir Atsisveikini
mas su tėvyne. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY, 
11207.

TEIKIAMA PAGALBA

Aldona Rygelė. gyvenanti VVill- 
iamsburg, Brooklyne, prakti
kuoja Shiatsu Brooklyne. Man- 
hattane ir \Vestchester.

Shiatsu yra pagrįstas tais 
pačiais principais kaip ir acu- 
puneture. kiniečių tradicinė me
dicinos praktika, tik Shiatsu da
romas rankom, pirštais, ne ada
tom kaip aeupuneture.

Shiatsu galima naudotis daug 
kam, pavyzdžiui, paprastam ka- 
sdieniniui nuovargiui ar įtampai 
palengvinti, gydytis nuo nugaros 
ar galvos skausmų, nervinių ir 
įvairių kitų problemų.

Norintieji gauti Shiatsu ar 
turintieji klausimų, prašome pa
skambinti 718 387 - 7237. Jei ne
rasite namuose, prašom palikti 
vardą ir telefono numerį. Aldona 
atskambius.

Remkime Tauto 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. Visos aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Bos 21073, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Jonas Šileikis neperseniausiai 
persikėlęs iš Nevv Yorko į Dayto- 
na Beach, Florida, ištiktas šir
dies priepuolio mirė gruodžio 
24. Nuliūdime liko žmona Vale
rija, dukros Laima, Aldona ir 
Audronė bei sūnus Raimundas 
su šeimomis.

Birutė, Antanas ir Andrius 
Bagdžiūnai mirusio Jono Silei- 
kio atminimui, Maironio šešta
dieninei mokyklai Nevv Yorke 
aukoja 50 dol.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 10 , šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuoja
ma Giuseppe Verdi opera “Rigo- 
letto . Pagrindiniai solistai: Ma- 
riella Devia, Sherill Milnes. 
Dano Raffanti. Diriguoja Tho- 
mas Fulton.

A. Antanaitis iš Kings Park. 
N.Y., per kelerius metus mus 
rėmęs didele auka, ir šiemet at
siuntė su prenumerata SI 15. La
bai dėkojame.

J. A. Milukas iš Garden City, 
N.Y., jau penkti metai atsiunčia 
su prenumerata Darbininkui 
$100. Administracija širdingai 
dėkoja.

Fr. V. Radvina iš Cloverdale, 
Calif., paremia mus jau penktą 
kartą $75 gražia auka. Admini-% 
stracija reiškia jam didelę 
padėką.

Kazimieras Sirgėdas iš Rich
mond Hill. N.Y., atnaujindamas 
prenumeratą, atsiuntė $50. Ad
ministracija dėkoja už spaudos 
rėmimą.

V. Laugalis iš Niantic, Conn., 
atnaujindamas prenumeratą, at
siuntė $40. Administracija 
dėkoja už laikraščio rėmimą.

K. Skabeikis iš VVoodhaven, 
N. Y. su prenumerata už laikraštį 
atsiuntė $40. Administracija la
bai dėkoja už paramą spaudai.

Mrs. M. Slavinskas iš Singer 
Island, Fla.. atsiuntė Darbinin
kui $55. Administracija labai 
dėkoja už dosnią auką.

Julius G. Shukys iš Richmond 
Hights, Ohio. atnaujindamas 
prenumeratą atsiuntė $52. Ad
ministracija labai dėkoja.

Jonas Malinauskas iš \V<xxl- 
haven. N. Y., su prenumerata at
siuntė $50. Administracija labai 
dėkinga už laikraščio rėmimą.

Antanas Razma iš \Vilming-
ton. III., su prenumerata at
siuntė Darbininkui $40. taip pat 
gražų Kalėdų atviruką su sveiki
nimais laikraščio redakcijai. Ad
ministracija dėkinga dr. Razmai 
už laikraščio rėmimą.

D. M. Leveckis iš Harlx)r 
Springs. MI, pratęsė Darbinin
ko prenumeratą ir paaukojo 50 
dol. spaudai paremti. Už viską 
administracija dėkoja.

Rožė Janowska iš Norristovvn, 
Pa., atsiuntė 40 dol. spaudai pa
remti. Labai ačiū. ’

M. Petrikas iš Farmingdale. 
N.Y., atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 40 dol. spaudos ]>alaiky- 
mui. Nuoširdžiai dėkojame.

IEŠKOMA TALKA
Vyresnio amžiaus moteriai gyve
nančiai Richmond Hill, N.Y., 
ieškoma moteris, galinti gyventi 
kartu ir padėti namų ruošoje. 
Alga ir kiti geri priedai.

Skambinti nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet 212 823 - 1203. 
Vakarais ir savaitgaliais 212 861 
- 3809.

Aušros Vartų bažnyčioj New Yorke Eucharistijos pagerbimo 
pamaldose prie altoriaus klūpo iš k.: klebonas kun. Vytautas 
Palubinskas, kun. dr. Petras Stravinskas ir kun. Danielius 
Staniškis. Nuotr. A. Norvilos

ĮŽANGINIS LIETUVOS KRIKŠTO MINĖJIMAS
Visi lietuviai, kurie aktyviai 

darbuojasi lietuviškoje visuo
menėje, jau seniai žino, kad 
1986 buvo sąmoningo tikėjimo 
metai, kurie mus įvedė į 1987 
— Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties metus.

Lapkričio 23 per Kristaus Ka
raliaus šventę Nevv Yorko apy
linkėje įvyko įžanginis Lietuvos 
krikšto minėjimas. Kartu buvo

Kultūros Židiniui švenčių 
proga aukojo S. ir D. Biručiai 30 
dol., H. ir R. Miklai 25 dol., A. 
ir D. Silbajoriai 25 dol. Kultūros 
Židinio valdyba aukojusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

DAILĖS PARODOS REIKALU

Tradicinė dailės paroda, 
rengiama vasario mėnesį, 
skiriama Lietuvos nepriklau
somybės šventei pagerbti. 
Šiemet taip pat paroda skiria
ma paminėti 80 metų sukaktį 
nuo pirmosios lietuvių daili
ninkų parodos Vilniuje.

Paroda vyksta savaitę 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimų, va
sario 7 ir 8 dienomis, 
Kultūros Židinyje. Kviečiami 
visi lietuviai dailininkai paro
doje dalyvauti. Jie bus kon
taktuojami asmeniškai.

Kūriniai sutelkiami sausio 
31 ir vasario 1 Kultūros Židi
nyje, nes reikia parengti pa
rodos katalogų.

Parodų rengia LB New Yor
ko apygardos valdyba. 

APREIŠKIMO PARAPIJOS DŽIUGI ŠVENTĖ 
UŽBAIGUS BAŽNYČIOS ATNAUJINIMO DARBUS, 

SAUSIO 18 D. (SEKMADIENĮ)

11 vai. iškilmingos pamaldos, dalyvaujant Brooklyno 
vysk. FRANCIS MUGAVERO ir

vysk. PAULIUI BALTAKIUI, kuris aukos šv. Mišias.

12:30 — (tuoj po sumos) parapijos salėje

PADĖKOS PIETŪS 
su trumpa iškilmės programa

Auka — 25 dol., studentams — 15 dol.

Šios aukos — remonto skolų užbaigai.

Vietas Ir stalus 10-čiai asmenų galima užsisakyti iki sausio 12 d. pas: Marytę 
Šalinskienę — 296 * 2244, Pranutę ĄžuoHenę — 296 -1205, Malvinę KUvečkienę 
— 296 - 0406 ir parapijos raštinėje — 387 - 2111.

Aukas galite nurašyti nuo valstybinių mokesčių.

RENGIA IR VISUS MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI 
PARAPIJOS KLEBONAS, JO ASISTENTAS IR TARYBA

atšvęsta Aušros Vartų parapijos 
tituliarinė šventė ir taip pat įvy
ko metinis parapijos banketas.

Pereitų metų gegužės mėn. 
buvo pradėta rimtai ruoštis šiai 
svarbiai sukakčiai. Apylinkės lie
tuviškų parapijų klebonai 
sušaukė susirinkimą, kuriame 
buvo nutarta iškilmes rengti vi
sose keturiose vietinėse parapi
jose ir pranciškonų koplyčioje, 
Brooklyne. Sis džiaugsmingas ir 
istoriškas įvykis turės būti reikš
mingai atšvęstas Nevv Yorko did
miestyje, kuriame gyvena ir dir
ba daug lietuvių.

Beveik pilnoje Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje 11 v. sumą 
koncelebravo lietuviai kunigai. 
Tarp jų buvo parapijos klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas. Taip 
pat dalyvavo kun. Nicholas Lan- 
genfeld, profesorius emeritus iš 
Fordhamo universiteto. Jis jau 
daugiau kaip 50 metų artimai 
bendradarbiauja su parapija. La
bai nuoširdų ir kruopščiai pa
ruoštą pamokslą pasakė episko- 
pališkas vikaras pietiniam Man
hattan ui prel. Kevin O’Brien, 
kuris atstovavo kardinolui John 
O Connor. Parapijos reguliarus 
choras šiai progai buvo padidin
tas ir parengtas muz. Aldonos 
Kepalaitės ir kun. Danieliaus 
Staniškio. Dalyvavo dvi solistės 
Angelė Kiaušaitė ir Loreta Sta- 
niškytė, kurios giedojo giesmes 
lietuviškai, angliškai ir lotyniš
kai.

Vysk. Paulius Baltakis. OFM, 
šventėje dalyvauti negalėjo, nes 

dėl svarbių reikalų turėjo išvykti 
į Romą.

Po mišių daugumas nusileido 
į salę pasilinksminti metiniame 
bankete. Tarp s'večių dalyvavo 
daug kunigų, tarp kurių matėsi 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, pranciškonų viršininkas 
Brooklyne, kun. Timothy Bur- 
kau^kas, buvęs parapijos klebo
nas kun. Jonas Tamalonis, kun. 
Vladas Jaskevičius, S. J., kun. 
Petras Stravinskas ir kiti. Taip 
pat dalyvavo iš parapijos kilęs 
diakonas Matas Yatkauskas ir 
diakonas Eugenijus Savickis, ku
ris gruodžio 6 Šv. Patriko kate
droje buvo įšventintas kunigu.

Programai vadovavo dr. 
Jokūbas Stukas, kuris savo Kal
boje vikriai sujungė Vienos kon
ferenciją, Lietuvoje persekioja
mus tautiečius ir 600 metų jubi
liejų. Baigė savo mėgiamu moto; 
“Geras lietuvis bus geras ameri
kietis”.

Baigiantis banketui, visi buvo 
pakviesti į Eucharistišką va
landėlę bažnyčioje. Šiai progai 
buvo pakviesti svečiai pamoksli
ninkai ir paruoštos specialios 
giesmės. Šį valandėlė buvo išim
tinai skirta Lietuvos jubiliejui, 
simboliškai buvo atnaujinti daly
vių krikšto įžadai. Choras buvo 
gerokai padidintas Apreiškimo 
parapijos choristais su vadovu 
Viktoru Raliu, kuris šį kartą ne
vadovavo bet dainavo. Chore, 
kuris repetavo kelias savaites, 
buvo malonu matyti daug lietu
viško jaunimo. Kun. Petras Stra
vinskas vadovavo Švč. Sakra
mento garbinimui ir krikšto at
naujinimui.

Pirmą pamokslą lietuviškai 
pasakė Tėv. Leonardas Andrie
kus, OFM, kuris savo žinomu iš
kalbingu stiliumi paaiškino ką 
mums turi reikšti ši 600 metų 
sukaktis ir kaip mes turime ją 
sutikti. Angliškai kalbėjo kun. 
Danielius Staniškis, kuris išaiš
kino ką šis krikštas turi mums 
reikšti individualiai ir kaip tau
tai.. Per krikštą Lietuva buvo iš
kelta ir įjungtą į Dievo šeimą. 
Kaip šv. Petras mums primena: 
“Dabar esate Dievo žmonės, 
šventa žmonija, išskirta ir kitų!”

Šia džiaugsmingą iškilmę tru
putį apgaubė tamsumos atspal
vis. Joje New Yorko lietuviai ne
galėjo, o gal ir nenorėjo dalyvau
ti. Nors salėje linksminosi šim
tinė su viršum, bažnyčioje pasi
rodė apie 15. Chore dalyvavo 
daugiau. Kodėl taip įvyko? Gal 
įvykis per mažai reklamuotas? 
Gal trūkumas koordinacijos tarp 
parapijų?

Tarp dalyvių buvo du kunigai 
iš rusų ortodoksų bažnyčios. 
Liūdna pagalvoti su kokiais 
įspūdžiais jie išėjo iš pustuštes 
bažnyčios. Gal nutarė kad. kai 
tikėjimas Lietuvoje yra tikrai 
sveikas ir gyvas, čia New Yorko 
apylinkėje lietuvių tikėjimas jau 
pradėjo merdėti.

Kun. Danielius Staniškis




