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LIETUVOS VYSKUPŲ IR VYSKUPIJŲ 
VALDYTOJŲ ŽODIS TIKINTIESIEMS 
KRIKŠTO JUBILIEJŲ MININT (1987gavėnia)

Savaitės
Įvykiai

6 pramoninių valstybių finan
sų ministeriai savo konferencijoj 
Paryžiuj tarėsi dėl savo valiutų, 
ypač dėl JAV dolerio vertės svy
ravimo sustabdymo. Japonijai ir 
Vakarų Vokietijai pasižadėjus 
pagyvinti savo ūkinę veiklą, JAV 
nusprendė nesiimti jokių prie
monių dolerio vertės smukimui 
sustabdyti.

JAV kongreso neseniai priim
tas imigracijos įstatymas žymiai 
prisidėjo prie nelegalios imigra
cijos iš Meksikos sumažėjimo.

Izraelio min. pirmininkas Yit- 
zhak Shamir, lankydamasis JAV. 
prašė prezidentą Reagan nesu
teikti iš Sov. S-gos atvykstan
tiems žydams pabėgėlio teisės, 
nes jie tada bus priversti vykti į 
Izraelį. Tačiau valst. departa
mentas nesutiko keisti savo nusi
statymo — leisti kiekvienam pa
sirinkti, kur jis nori gy venti.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas aplankė Ry gą ir Ta
liną ir jam įprastu būdu kalbėjosi 
su praeiviais. Rygoj pasakytoj 
kalboj jis ragino komunistų par
tiją vykdyti demokratinius po- 
ros kandidatų į tą pačią vietą ir 
slaptus) rinkimus dar šiais metais 
vietinėse partijos celėse, o kitais 
metais tokius rinkimus įgyven
dinti ir valstybiniu mastu.

Brazilijos prezidentas, siek
damas sumažinti užsienio valiu
tos atsargų mažėjimą, sustabdė 
neribotam laikui procentų už pa
skolas užsienio bankam 
mokėjimą.

Vasario 22 Argentinoj įsiga
liojo įstatymas, užbaigiąs termi
ną kelti kariam bylas už jų 1976 
- 1983 m. padarytus veiksmus, 
kovojant prieš kairiąją opoziciją.

Libano vyriausybė, ne
pajėgdama savo priemonėm įgy 
vendinti Beirute tarp savęs ko
vojančių milicijų paliaubų, pak
vietė Siriją atsiųsti daugiau ka
riuomenės. Per visą savaitę tru
kusias kovas tarp Amai milicijos 
ir druzų, susijungusių su komu
nistais, žuvo apie 300 ir buvo 
sužeista daugiau kaip 1000 žmo
nių. Sirijos kariuomenės vadas 
įsakė milicijų nariam padėti 
ginklus, o savo kariam šauti be 
į s p ėjimo į kiekvieną ginkluotą 
asmenį.

JAV Muitų įstaigos direkto
rius Leonard S. Walton pareiškė 
kongresui, kad Amerikos ginklų
pardavimo užsieniui kontrolė
yra tokia silpna, kad teismo bau
sti nusikaltėliai lengvai gauna 
ginklų eksporto leidimus, o 
valdžios pareigūnai nesirūpina 
sekti už bilijonus dolerių par
duodamų ginklų galutinės pa
skirties.

J. T. Saugumo tary ba priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią visas 
valstybes paskelbti Pietų Afrikos 
būtinas sankcijas, bet Britanija 
ir JAV šią rezoliuciją vetavo.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega Savadra pareiškė 
esąs pasiruošęs svarstyti Kosta 
Riko prezidento Oscar Arias 
Sanchez pasiūlytą taikos planą 
Centrinėj Amerikoj.

Sov. S-ga ir Sudanas pasirašė 
3 metų prekybos sutartį.

JAV ginkluotų pajėgų. Lot. 
Amerikoj vadas gen. John R. 
Galvin, liudydamas kongrese, 
pareiškė, kad JAV turi remti Ni
karagvos partizanus dar 3-7 me
tus, kol jie išaugs į paveikų vie
netą.

P. ANILIONIS ”MOKO” BUSIMUOSIUS KUNIGUS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 69

Bedieviai šviečia klierikus
1985 m. spalio mėnesio pabai

goje įvyko daug kartų atidėliotas 
mokslo metų pradžios tradicinis 
klierikų susitikimas su RRT įga
liotiniu P. Anilioniu.

Savo kalboje P. Anilionis 
išdėstė svarbesniuosius “religi
nio ekstremizmo” pasireiškimus 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
veikloje. Pradžioje palietė gry
nai Bažnyčios vidaus reikalus — 
pernai metų Kunigų tarybų rin
kimus.

P. Anilionis, priešingai 
Bažnyčios kanonams, tvirtino, 
kad vyskupų konferencija turi 
teisę visų vyskupijų taryboms 
primesti bendrą statutą. Viešai 
buvo puolams Panevėžio vysku
pijos valdytojas prelatas Kazi
mieras Dulksnys ir Vilniaus arki
vyskupijos konsultorius kun. 
Donatas Valiukonis už pasi
priešinimą prieš nekanonišką ci
vilinės valdžios kišimąsi į Kuni
gų tary bų ir Konsultorių kolegijų 
sudarymą.

Prelatas K. Dulksnys buvo 
kaltinamas, kad netramdo kuni
gų, kai jie parodo aktyvumo ko
voje su bedievybe, bet tuoj rea
guoja, kai krinta įtarimai ant ku
nigų moralės srityje. Tai. esą, 
ekstremistų įtaka, ir toks valdy- 
tojo elgesys, P. Anilionio nuo
mone, Katalikų Bažnyčios gėda.

Kun. Rokas Puzonas buvo 
puolamas už tai, kad Veprių Sek
minių atlaiduose, einant 
Kryžiaus kelių stotis, pasak įga
liotinio. pasakęs aštuonis pa
mokslus. Čia pacitavo “Liturginį 
maldyną kur sakoma, kad Sek
minių procesijoje reikia jungtis 
mintimis su Jėzaus Motina Mari
ja ir apaštalais, besimeldžia
nčiais Paskutinės Vakarienės 
kambaryje. 0 su kuo jungtis 
kvietęs savo Kryžiaus kelių pa
moksluose kun. R. Puzonas? Su 
kenčiančiais, anot prelegento, 
'banditais už antitarybinę veik

lų bei su pačiu kunigu, prisi
stačiusiu, kaip gimusiu Sibire! 
— karščiavosi P. Anilionis.

Bedievių išacenzūruota 
Evangelija

Panašiu tonu įgaliotinis 
kalbėjo ir apie parašų rinkimą 
per 1984 m. Kalėdas Šakių 
bažnyčioje už kun. Jono-Ką- 
styčio Matulionio išlaisvinimą. 
Esą šventė — joms labiau rūpi 
kalinys J. K. Matulionis. Parašų
rinkimas, užtariant kunigą ka-
linį. įgaliotinio manymu, nieko 
bendro neturi nei su Kristumi, 
nei su religija. Tokie P. Anilionio 
išpuoliai — tai raginimas pakei
sti Kristaus Evangeliją bedievių 
išcenzūruota evangelija, uoliai 
skelbtų busimieji sovietinės Lie
tuvos kunigai.

Po pamaldų sugiedojo 
“Lietuva brangi”

Nemažesnę nemalonę užsi
traukė ir Pociūnėlių klebonas 
kun. Antanas Jokubauskas už pa
mokslus, pasaky tus šv. Kazimie
ro iškilmėse Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje ir Aušros Vartų atlai
duose Vilniuje. Esą, jis raginęs 
tikinčiuosius negarbinti šv. Ka
zimiero, kai yra naujų kunigų- 
kalinių: Alfonsas Svarinskas, Si
gitas Tamkevičius.

Lektorius melagingai tvirtino, 
kad į Aušros N artų atlaidus kun. 
A. jokubauską atvežęs kan. Bro
nius Antanaitis. Naiviai skambė-

jo įgaliotinio mintis, neva kun. 
A. Jokubausko pamokslo metu, 
per lietuviškas pamaldas, di
desnė klausytojų dalis buvę len
kai, kurie pasipiktinę po pamal
dų sugiedota Maironio ‘‘Lietuva 
brangi”.

Ar ne per daug sau leido F 
Anilionis, tvirtindamas, kad Vil
niaus tikintieji pasipiktinę kun 
A. Jokubausko pamokslais? Ko
kių teisę turi ateistas kalbėti tiki
nčiųjų vardu?!

Registruojami kunigų 
telefonų pokalbiai

Stengdamasis įtikinti, kad be
dieviška valdžia nebandė truk
dyti Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios remonto darbų šv. Ka
zimiero jubiliejaus iškilmėms, 
įgaliotinis pareiškė, jog tai gali
ma įrodyti bažnyčios kunigų su
sirašinėjimais su valdžios įstaigo
mis bei registruotais kunigų 
telefoniniais pokalbiais (tai koks 
telefoninių pokalbių slaptumo 
užtikrinimas!).

J. Girniaus knyga 
antitarybinė

Blogiausia, kad ekstremizmas 
pasireiškiąs ir Kauno Kunigų se
minarijoje — aiškino įgaliotinis 
P. Anilionis. Būtent toks ekstre
mistinis išpuolis buvęs — ban- 

New Yorko miesto burmistras Ed Koch įteikia proklamaciją, kuria skelbia Lietuvos 
nepriklausomybės dieną. Kairėje vyčių atstovas Paulius Kežas, dešinėje Alto atstovas 
Petras Ąžuolas. Nuotr. Joan Vitale Strong

PALEISKITE POLITINIUS KALINIUS, 
GRĄŽINKITE KONFISKUOTAS BAŽNYČIAS
Olandijos parlamento nario ir 
Benelux parlamento pirmi
ninko laiškas Gorbačiovui

1986 m. vasarą Baltų Laisvės 
lygos pirm. Avo Piirisild Pasau
lio antikomunistinės lygos kon
ferencijoje Taiwane susitiko su 
Olandijos parlamento nariu dr. 
B. M. J. Hennekam ir artimai 
susibičiuliavo. Kiek vėliau p. 
Hennekam buvo išrinktas Bene- 
lux (Belgijos. Olandijos ir Luk- 
senburgo) kraštų parlamento 
pirmininku. S. m. sausio 28. pa
sinaudodamas Amerikos Baltų 
Laisvės lygos biuletenio vasario 
mėn. n-je paskelbtu Amerikos 
Katalikų vyskupų konfencijos re
zoliucijos tekstu, jis sovietų ko
munistų partijos sekretoriui

natūrą, kurią Lietuvos TSR Au
kščiausiasis Teismas yra pri
pažinęs antitarybine (t.y., J. Gir
niaus “, “Žmogus be Dievo”).

Ekstremistų kunigų veikimo 
stilius toks pat, kaip ir Lenkijos 
kunigų ekstremistų, pvz., ir Lie- 
tuvojė, ir Lenkijoje ekstremistų 
klebonų tvarkomose bažnyčiose 
leidžiama kalbėti pasauliečiams 
— Viduklėje Nijolei Sadūnaitei, 
Josvainiuose — Petrui Pau- 
laičiui. Tai esą įrodymas, kad 
visa ekstremistų veikla vyksta 
pagal slaptas JAV ir Vakarų val
stybių ardomųjų centrų instruk
cijas.

Deja, šį “instrukcija”, dėl ku
rios taip piktinosi P. Anilionis, 
visiškai neslapta — tokią gali
mybę nurodo Bažnytinės teisės 
kanonų kodeksas (žr. cn. 759 ir 
can. 766).

Pabaigoje P. Anilionis įro
dinėjo, kad Bažnyčios nenuolai- 
dumas pasaulietinei valdžiai nie
ko gero religijai neatnešė ir neat
neš.

Tai nesuderinama su 
Evangelija

skaudu, kad kai kurie Semina
rijos dėstytojai P. Anilionio kal
boje neįžvelgia nieko priešiško 
tikėjimo mokymui, atseit, klieri
kų padaryti bedieviais P. Anilio-

Gorbačiovui parašė tokį laišką:
“Mielas p. Gorbačiov, drįstu 

Jums rašyti šį viešą laišką. Šiais 
1987 metais katalikiškoji Lietuva 
ir visi lietuviai pasaulyje švenčia 
600 metų jubiliejų nuo galutino 
krikščionybės įvedimo Lietuvo
je. Nei Lietuvos vyskupams, nei 
kunigams 1987 metais nebus ga
lima išvykti iš krašto, nei jokiom 
grupėms nebus leidžiama atvyk
ti įškilmingai paminėti krikščio
nybės Lietuvoje 600 metų su
kakties.

Šia iškilminga 600 metų jubi
liejaus proga prašau Jus, p. Gor
bačiov, kaip Sovietų Sąjungos 
vadą, grąžinti Vilniaus vyskupą 
J. E. Julijoną Steponavičių iš 
ištrėmimo į Vilniaus arkivysku
po pareigas ir kataikams grąžinti

Lietuvos sostinės Vilniaus kate
drą, kurią valdžia konfiskavo ir 
pavertė galerija.

Taip pat prašau Lietuvos kata
likams grąžinti Vilniaus Šv. Ka
zimiero, Lietuvos globėjo, 
bažnyčią, kuri dabar paversta 
ateizmo muziejumi.

Be to, prašau katalikams 
grąžinti Taikos Karalienės 
bažnyčią Klaipėdoje ir kitas kon
fiskuotas bažnyčias. Prašau pa
leisti visus lietuvius politinius 
kalinius, laikomus įvairiose so
vietų koncentracijos stovyklose. 
Pagaliau 600 metų jubiliejaus 
proga Lietuvos katalikams ir vi
siems kitiems tikintiesiems duo
kit religijos laisvę, kokią aš turiu 
Olandijoje.

Laukdamas Jūsų atsakymo.
Drs. B M. J. Hennekam

Brangūs mūsų Tikintieji 
ir Broliai Kunigai!

Švęsdami Lietuvos Krikšto 
600 metų jubiliejų, šiuos 1987 
metus esame paskelbę gyvos kri
kščioniškos dvasios metais. Ko 
tuo siekiame? Ogi norime, kad 
mūsų tikintieji nebūtų tik metri- 
kiniai katalikai, prisimenantys 
tikėjimą vien jų kūdikių Krikšto 
ir mirusių artimųjų laidotuvių 
progomis. Norime, kad mūsų 
katalikai nebūtų reti svečiai pa
maldose, aplankantys bažnyčią 
tik per Kalėdas, Velykas ir atlai
dus. Norime turėti kuo daugiau 
sąmoningų, gyvų katalikų, kurie 
ištikimai dalyvautų Bažnyčios 
gyvenime ir kurių kasdienis 
asmeninis, šeimos ir darbo gy
venimas būtų gaivinamas 
tikėjimo ir Dievo malonės. Nori
me, galiausiai, kad mūsų kunigai 
ir uolieji katalikai nebūtų su
stingę ir užsidarę, bet kūrybingi 
ir spinduliuojantys aplinkai.

Kad to pasiektume, kviečiame 
visus atkreipti dėmesį į kai ku
rias labai svarbias mūsų tikėjimo 
tiesas ir jomis grįsti savo 
pažiūras, mintis, elgesį.

L Mes — Dievo vaikai. Visa
galis Dievas sukūrė neaprėpia
mą visatą su milijardais milžiniš
kų liepsnojančių ir gęstančių 
kūnų, bet už visą jų didybę Die
vui mielesnis žmogus, nemirtin-

Bet ar kas nors iš vadovybės 
paaiškino, kad šie įgaliotinio 
“mokymai” nesuderinami su 
Kristaus Evangelija, krikščioniš
ka morale, Bažnyčios kanonais? 
Ar šiais pokalbiais neluošinamos 
dar tvirto tikėjimo pagrindų ne
turinčių jaunų kandidatų į kuni- 

goję sieloje nešiojantis jo būties 
atspindį, jo paveikslą.

Ir dar daugiau. Begalinės visa
tos Kūrėjas panorėjo suteikti 
mums ne tik prigimtinę bet ir 
antgamtinę dievišką gyvybę 
Gimdami iš savo tėvų mes tam
pame žmonių vaikais, o per Kri
kštą — Dievo vaikais, dieviško
sios prigimties dalininkais. Tai 
padaro mus pašventinanti Dievo 
dovana — pašvenčiamoji ma
lonė. Ji buvo duota pirmiesiems 
žmonėms, o kai jie ir jų palikuo
nys nuodėme tą dieviškąją gy 
vybę savyje nužudė. Dievas ją 
atkūrė per savo Amžinąjį Sūnų 
Jėzų Kristų.

Pasaulį kuriant, užteko vieno 
Dievo noro — žodžio “Teesie!”, 
ir atsirado žvaigždynai ir Žemė 
su visu savo puošnumu. Atkurti 
dieviškajai mūsų sielų gyvybei 
prireikė žmogumi tapusio Dievo 
Sūnaus mirties.

Dieviškosios gyvybės prad
muo—pašvenčiamoji malonė — 
dabar suteikiama mums per Kri
kštą, ir mes su pasitikėjimu taria
me: “Tėvę mūsų, kuris esi dan
guje”.

Todėl, brangieji Broliai ir Se
serys, didžiuokimės, dė kokime, 
pakelkime galvas! Mūsų tikėji
mas — ne tamsuma, o skaidriau
sia šviesa. Mūsų malda — ne į 
tuštumą beriami žodžiai, o žavus 
bendravimas su dangiškuoju 
tėvu. Mūsų gyvenimo prasmė — 
nušviesti žemę dangaus at
spindžiais. Mūsų paskirtis — 
amžinojo Tėvo namai!

2. Sergėkime, ugdykime sa
vyje dieviškąją gyvybę. Pažink, 
krikčioni, savo garbingumą ir 
žemu elgesiu jo neprarask”, ra
gino tikinčiuosius šv. po
piežius Leonas Didysis.

Žmonijos istorijos pradžioje 
ką tik gautą dieviškąją gyvybę 
nužudė pirmųjų tėvų nuodėme, 
jų neklusnumas Kūrėjui. Ir da
bar mūsų dieviškoji gyvybė žūva 
per kiekvieną sunkią nuodėmę 
per kiekvieną sunkią nuodėmę. 
Tai mūsų tragedija, kurią Tautos 
dainius eilėmis apraudojo: ’Ir 
kūno silpnybė, ir žemės pui
kybė, ir pragaro juodo dvasia į 
prapultį stumia žmonijos daugu
mą ir žudo galybe tamsia..

Iš širdies šaukiame Jums, bro
liai Seserys: šiais Gyvos Kri
kščioniškos Dvasios metais iš
mokime branginti savo sielų die
viškąją gyvybę! Nelaikykime 
nuodėmės — mažmožiu, nors ji 
taptų ir madinga. Priešinkimės 
kiekvienai sunkiai nuodėmei, o 
ypač toms, kurios graso visoke
riopa pražūtimi tautai ir visuo
menei. Tai girtavimas, alkoholi
zmas ir dar baisesnė už jį narko-
manija; tai negimusių kūdikių 
žudymas ir dirbtinis šeimų 
gausėjimo ribojimas; santuo
kinės neištikimybės ir visoks pa-
laidumas; tai dvasinių vertybių
užmiršimas ir pasinėrimas į 
medžiaginę gerovę; tai neapy
kanta, pavydas, vienas kito skan
dinimas; tai gamtinės aplinkos 
niekojimas. žmonių ir visuo-

(nukelta į 2 psl

Benelux kraštų parlamento 
pirmininkas p. Hennekam vasa 
rio 4 d. laiške Amerikos Baltų 
Laisvės lygos pirmininkui p Pii
risild prisimena susitikimą Tai 
wanne, pareiškia norą atvykti j 
Ameriką ir dalyvauti Baltų 
Laisvės lygos organizuojamoje 
konferencijoje, o apie savo laišką 
Gorbačiovui taip rašo:

"...visai neseniai pagarsinau 
Baltijos valsty bių bylą Olandijo
je. Pasinaudoamas Baltic Bulle 
tin paskelbtu pavyzdžiu, pa 
rašiau atvirą laišką p Gorbačio
vui. tuo reikalu turėjau diskusi
jas ir įteikiau nišų ambasadai 
Haguabje J tai demesį atkreipė 
radijas ir televizija
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Savaitės 
Į įvykiai |

Sov. S-gos Rašytojų unijos 
vykdomasis komitetas balsų dau
guma nutarė priimti j uniją iš jos 
prieš maždaug 30 m. pašalintą ir 
jau seniai mirusį rašytoją Boris 
Pasternaką. Tenai unijai neprik
lausąs rašytojas nėra laikomas 
rašytoju ir tokiam rašytojui pa
gerbti įsteigti muziejai yra nele
galūs. Dabar Peredelkine, kur 
Pasternakas mirė, name bus ga
lima oficialiai atidaryti jo muzie
jų-

Pagal Maskvoj neseniai atsi
lankiusio Henry Kissingerio pa
reiškimą gen. sekretoriaus Gor
bačiovo skelbiamos vidinės re
formos turi tikslą nugalėti krašto 
sustingimą, technologijos atsili
kimą ir centrinio planavimo ko
rupciją ir padaryti krašto ūkį pro
duktyvesnį, kitaip tariant, pada
ryti Sov. S-gą galingesnę ir ge
riau pasirengusią naujai ekspan
sijai ir ideologinėm varžybom.

Etiopijos vyriausybė pagal 
vykdytą gyventojų pasisakymą 
nutarė Etiopiją pavadinti liau
dies demokratine respublika, 
kurioj vadovaujantį vaidmenį 
turės marksistinė partija.

Sov. S-gos Mokslų akademijos 
sociologė Tatjana I. Zaslavskaja 
Pravdoj paskelbtu straipsniu 
patvirtino, kad sociologijos mok
slas ten buvo ignoruojamas, ir 
vyriausybė nekreipė į ją jokio 
dėmesio. Nei pačiai vyriausybei

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULT0RINIO GYVENIMO

binės architektų ir dizainerių 
stovyklos Šilutėje. Parodoje pa
rodyta miesto architektūrinė 
praeitis ir ateitis, senamiesčio 
restoravimo projektai, maketai.

— Kauno Muzikiniame teatre 
buvo pastatyta F. Lowe muzika- 
las “My Fair Lady” antrą kartą. 
Pirmasis pastatymas buvo 1965 
m. Dabartinį pastatymą režisavo 
Baltarusijos liaudies artistas iš 
Minsko S. Seinas . Dirigavo Lie
tuvos nusipelnęs artistas S. Do
markas, dailininkas — A. Moro
zovas, chormeisteris — J. Vilno
nis, baletmeisteris — V. Blutri- 
movičius. Pagrindinį Elizos 
vaidmenį yra paruošusios so
listės L. Kinderytė, D. Dirgi- 
nčiūtė ir V. Sagaitytė, o Henry 
— solistai J. Malikonis ir G. Ma
ciulevičius.

— "Kauno statybos” tresto 
kultūros rūmuose yra įkurtas 
teatro mėgėjų klubas. Jame du 
kartus per mėnesį vyks užsiėmi
mai — susitikimai su įvairių mie
stų teatrų aktoriais, režisieriais, 
kolektyviai bus lankomi spektak
liai ir daromi aptarimai, prisimi
nimų vakarai, kuriuose dalyvaus 
scenos veteranai, dramaturgai. 
Pirmieji klube atsilankė Kauno 
dramos teatro vyr. režisierius J. 
Vaitkus, direktorius V. Dobro
volskis, literatūrinės dalies 
vedėjas G. Jankus, muzikinio 
teatro vyr. režisierė A. Ragau
skaitė bei Lėlių teatro meno va
dovas S. Ratkevičius.

— Šilutės kraštotyros muzie
juje buvo atidaryta originali pa
roda, kuri įvyko po vasaros kūry-

— Panevėžio dramos teatre 
buvo pastatyta nauja, originali 
Ričardo Gavelio pjesė “Trium
viratas”. Režisavo Julius Dau 
tartas. Vaidino Lietuvos liaudies 
artistė R. Zdanavičiūtė, Lietu
vos nusipelnęs artistas G. Karka, 
aktoriai L. Martinonytė, G. 
Adomaitis, A. Babkauskas, R. 
Jovas ir K. Garbatavičius. Spek
taklio scenografiją sukūrė teatro 
dailininkas K. Vaičiulis, kostiu
mus — vilnietė dailininkė L. Lu- 
kauskaitė.

— Aleksiui Churginui, nusipel
niusiam Lietuvos kultūros 
veikėjui, poetui ir vertėjui už 
grožinės literatūros vertimus į 
lietuvių kalbą paskirta Antano 
Venclovos premija. A. Churgi
nas per penkis dešimtmečius yra 
išvertęs W. Shakespearo, JAV. 
Goethe, A. Dante, Ovidijaus, 
Virgilijaus ir kitų klasikų 
žymiausius kūrinius.

— Lietuvos Valstybiniame 
operos ir baleto teatre buvo pa
statyta nauja G. Rossini komiška 
opera “La cambiale di matrimo- 
nio”—“Vedybų vekselis”. Diri
gentai — Lietuvos liaudies artis
tas J. Aleksa ir D. Semėnas, re 
žisierė — Lietuvos nusipelnusi

rijos kolegija ir Lietuvos rašyto
jų sąjungos valdyba priėmė nu
tarimą “Dėl tolesnio lietuvių 
dramaturgijos vystymo ir teatrų 
kūrybinio bendradarbiavimo su 
rašytojais, kuriant scenos kūri
nio bendradarbiavimo su rašyto
jais, kuriant scenos kūrinius ak
tualiomis nūdienos temomis”. 
Nutarta rekomenduoti“Vagos” 
ir “Vyturio” leidykloms siste
mingiau leisti dramaturgijos rin
kinius.

— Lietuvos kultūros ministe
rija paskyrė kasmetines B. Dau
guviečio, St. Šimkaus, J. Švedo 
ir choreografijos premijas. B. 
Dauguviečio premiją laimėjo 
dramaturgas Juozas Marcinke
vičius už pjesių knygą “Paukščių 
ir žmonių lizdai , antrąją—An
tanas Gudelis už pjesių-pasakų 
knygą “Kur iškeliavo milžinai” ir 
trečiąją — Regimantas Kaškau- 
skas už dramą “Prie sienos”. St. 
Šimkaus pirmoji teko kompozi
toriui Juliui Andrejevui už dainą 
vaikų chorui “Eisiu į girį”, antro
ji — komp. Audronei Žigaitytei 
ir poetui Juozui Nekrošiui už 
dainų ciklą “Druskininkų pasa
ka” trečioji — komp. Jurgiui 
Juozapaičiui už dainą “Dagijo”. 
J. Švedo pirmąją laimėjo komp. 
Mindaugas Urbaitis už pjesę 
liaudies instrumentų orkestrui 
“Dilio melnyčią” ir “Ratas rato 
nepaveja”, antrąją — Julius An
drejevas už “Žemė bunda”, 
trečiąją — Valentinas Bagdonas 
už pjesę “Sartai. ” Choreografijos 
pirmosios premijos atiteko Juo
zui Gudavičiui ir komp. Algi
mantui Bražinskui, antrosios —

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, East 
NorthportK, N.Y. 11M1. Tat 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 51® 757-2®71. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
N- 01114th St, Mchmond HM, N. Y. 1141A Tat 71® 441 * 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hightand Btvd., galima įsigyti 
I btuvHkų Ir anglHkų knygų apie Lietuvą* plokštelių, svekkiimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHAUNS FUNERAL HOME. Inc„ 34 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
Pway SL), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutokia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL298 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 42® Lafayotte Št (Cor. WHson Avė.), tolef. 344 - 5172. Fa- 
ruošiamoa garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras Saldomas. 
Daug vietos autonpbilląm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Coroy Avė., St Peteraburg Beach, Ra., 
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Paradsna Avė., S, St Peteraburg, Ra. 33707.513 345-9303. WOODLAWN 
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vine ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvInlSi pietūs. Pirmos 
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Sllver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europiotiika duona k pyragai. Šventėme, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carpna, Oueons, 
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nei jos organam visai nerūpėję, 
kaip gyventojai sutiks jų spren
dimus, kad jiem visą laiką buvo 
meluojama, įtikinėjama ir aiški
nama padarytus sprendimus 
priimti., Ji ragino ateity neslėpti 
nuo gyventojų vyriausybės tik
slų ir esamos krašto būklės.

Prancūzija areštavo 4 “Direct 
Action” teroristų grupės vado
vaujančius narius, kurie nuo 
1979 m. įvykdė apie 80 bombų 
sprogdinimų ir nužudė kelius 
pareigūnus. Ši teroristų grupė 
artimai bendradarbiavo su Vaka
rų Vokietijoj ir Italijon veikia
nčiais Raudonosios brigados ir 
Belgijoj veikiančios Kovojančios 
komunistų celės teroristais.

Nikaragvos vyriausybė vėl 
pratęsė jau 5 metus galiojančią 
karo meto būklę dar vieneriem 
metam.

Airijos parlamento rinkimus 
laimėjo opozicinė Fianna Fail 
partija, vadovaujama Charles J. 
Haughey.

Buv. Sov. S-gos armijos gene
rolas Petro G. Grigorenko, at
vykęs į JAV gydytis ir netekęs 
Sov. S-gos pilietybės, mirė Man- 
hattano ligoninėje, turėdamas 
79 m.

Prancūzijos kalėjime laikomo 
buv. Lyons miesto Gestapo vi
ršininko Klaus Barbie byla pra
sidės gegužės 11. Jis kaltinamas 
nusikaltimais prieš žmoniją.

meno veikėja V. Mikštaitė, dai
lininkas — K. Kariniauskas. Dai
navo solistai — L. Deksnytė, A. 
Malikėnas, S. Larinas, S. Sto
nytė ir kiti.

— Lietuvos kultūros ministe-

Tamarai Kalibataitei ir komp. 
Vytautui Juozapaičiui, trečiosios 
Elenai Morkūnienei ir komp. 
Leonui Povilaičiui.

S. L. K.

LIETUVOS VYSKUPŲ ŽODIS
(atkelta iš 1 psl.) mūsų gyvas susitikimas su Kri-

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mase., girdima tečladienlals nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtls St, Aubum, MA 0150 . Tai. 617753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. - “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watohung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

Maspetho Lietuvos vyčių 110 kuopa minėjo Lietuvos neprik
lausomybės šventę. Nuotraukoje rengėjai ir svečiai. Iš k. J. 
Adomėnas — vyčių kuopos pirmininkas, A. Meškauskienė, 
M. Stungurienė, E. Matulionytė, S. Kraujalis, S. Zuyus, H.
Jambor, prel. Bulovas.

Maspetho Lietuvos vyčių 110 kuopa vasario 15 paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės šventę. Iš k. A. Wesey — Great 
Necko vyčių pirmininkas ir garbės narys, prel. P. Bulovas 
— Maspetho parapijos klebonas, vyčių kuopos ir vidurio At
lanto apskrities dvasios vadas, J. Adomėnas Maspetho vyčių 
kuopos ir vidurio Atlanto apskrities pirmininkas, E. Cook — 
Aušros Vartų vyčių 12 kuopos pirmininkas, kun. S. Raila. Ant 
sienos kabo Vytauto Didžiojo paveikslas, kuris yra jau šimto 
metų senumo.

menės turto grobstymas bei nai
kinimas.

Mūsų sielų dvasinei gyvybei 
gresia ir tiesioginis krikščioniš
kųjų vertybių nebranginimas: 
religinių pareigų apleidimas dėl 
nerūpestingumo ar pramogų, 
turto kaupimo ar karjeros sume
timais; tai ir nesirūpinimas savo 
vaikų religiniu auklėjimu, savo 
pačių religine savišvieta; tai ku
nigų ir tikinčiųjų vienybės skal
dymas įtarinėjimais, smerki
mais, šmeižtais; tai nusimini
mas, šventos vilties ir meilės ne
tekimas, tikėjimo išsižadėjimas 
ar praradimas.

Brangieji! Per šią gavėnią stro
pesniu darbu ir malda, Kryžiaus 
kelio bei Graudžių verksmų pa
maldomis atsiprašykime Vieš
patį Dievą už savo ir tautiečių 
nuodėmes, ypač už Dievo ir ar
timo meilės trūkumą. Velykinę 
išpažintį atlikime su rimtu pasi 
ryžimu taisyti gyvenimą.

3. Tegul klesti dieviškoji gy
vybė, tegul duoda vaisius.Mūsų 
fizinei gyvybei palaikyti reikia 
tyro oro — dieviškajai, dvasinei 
gyvybei reikia maldos, susimą
stymo. Gyvos Krikščioniškos 
dvasios metais išmokime melstis 
kūrybingai, savo mintimis ir šir
dimi, o melsdamiesi kasdien au
kokime Dievui save ir savuosius, 
savo darbą džiaugsmą ir skau
smą.

Fizinei gyvybei palaikyti ir 
ugdyti reikia tinkamo maisto, o 
dieviškajai gyvybei stiprinti rei
kia dieviško maisto — šventosios 
Komunijos, gyvos krikščioniškos 
dvasios metais kviečiame prie 
Dievo stalo tikinčiuosius, ilgą 
laiką ar dar niekad Komunijos 
nepriėmusius.

Mūsų sielai reikia ir minties 
peno; jo gausime skaitydami 
Šventąjį Raštą arba klausyda
miesi jo skaitymo ar aiškinimo 
šv. Mišių Žodžio liturgijoje. 
Šventosios Mišios — tai skaity
mo ar aiškinimo šv. Mišių litur
gijoje. Šventosios Mišios — tai

staus žodžiu ir Kristaus auka. La
bai jas branginkime! Kas myli
Mišias, išsaugo tikėjimą ir iš
moksta gyventi su Dievu.

Mūsų kaip Dievo vaikų, veikla 
į aplinką—tai įvairiausi geri dar
bai, įkvėpti meilės įmonėms. 
Užuojauta, padrąsiųimas, kuk
lus įspėjimas, naštų pasidaliji
mas, rūpinimasis, kad ne tik man 
būtų gera. Dosni širdis, dosni 
ranka, drąsa stoti už tiesą bei 
nuskriaustuosius, už padorumą 
ir žmoniškumą, už taiką su visais 
geros valios žmonėmis. O pir
miausia — kunigų ir tikinčiųjų 
vienybė, “kad tarpusavio meilė 
būtų tvirtesnis gyvenimo dėsnis 
už bet kurį kitą dėsnį” (St. Šal
kauskis).

-o-
Šį laišką Mieliems Lietuvos ti

kintiesiems ir Kunigams baigda
mi, norime pareikšti savo 
džiaugsmą dėl daugelio gražių 
mūsų religinio gyvenimo apraiš
kų. ir viltį, jog jų dar pagausės...

Džiaugiamės, kad daugėja su
brendusių ir jaunų žmonių, aiš
kiai ir gražiai išpažįstančių savo 
šventąjį tikėjimą, kad nemaža 
pavėlavusiųjų ateina prie Krikš
to, Sutvirtinimo, Santuokos, At
gailos ir Švenčiausiojo Sakra
mento; nuoširdžiai, maldingai ir 
gausiai lankomos Dievo Motinos 
šventovės; kad daug yra pa
maldžių, darbščių kunigų ir įvai
riais būdais padėti pasirengusių 
tikinčiųjų. Ypatingą paguodą 
mums, Bažnyčios vadovams, 
teikia ir gražias viltis žadina są
moningos doros ir vieningos jau
nos katalikiškos šeimos. Visiems 
geriausiems mūsų žmonėms ir jų 
šeimoms Lietuvos Krikšto jubi
liejaus proga reiškiame didelę 
meilę bei dėkingumą ir gražiau
sius linkėjimus.

Visagalio Dievo malonė ir ra
mybė tesaugo ir teugdo visų 
mūsų širdis ir mintis bei darbus 
Jėzuje Kristuje! (Plg. Fil 4,7).
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Krikšto sukakties rūpesčiai

Gruodžio LIETUVIU DIENOS NAUJIEJI ŽURNALAI

Spaudoje pilna skelbimų apie 
keliones j Romų, į didįjį Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimą. Visi 
rengėjai stengiasi, kad kuo dau
giau žmonių ten nuvažiuotų. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, po
piežiui pažadėjo, kad bus porų 
tūkstančių lietuvių iš laisvųjų pa
saulio kraštų. Iš Lietuvos nebus 
nė vieno.

Tiesa, porą tūkstančių yra 
gana daug, bet kur kas daugiau 
pasiliks savo namuose, savo pa
rapijose. O kaip jie paminės tas 
jubiliejaus iškilmes?

Ar nebūtų prasminga ir gera, 
kad tą pačią dieną, birželio 28. 
visose lietuvių parapijose būtų 
iškilmingos pamaldos, kad su
sieitų visi, visi, ir toliausiai gy ve
nantieji. Ir Lietuvoje tą pačią 
dieną vyks iškilmės Vilniuje, kai 
žandarai apsupę juos saugos. 
Vyks prisiminimai ir kitose 
bažnyčiose.

Jeigu visi susieitume ir visi 
drauge melstumės, juk tai būtų 
besimeldžianti lietuvių tauta, 
dėkojanti už krikštą, prašanti 
naujų malonių sunkiuose var
guose. Ir koks būtų įspūdis vi
siems, kitų tautų žmonėms. Visi 
pamatytų, kaip lietuviai organi
zuoti, kaip brangina savo tradici
jas, kaip brangina savo tikėjimų.

Bet iškilmių varpai nu
skambės, nutils giesmės bei var
gonai, o kas tada liks mūsų para
pijose, mūsų lietuviškose salėse, 
mūsų namuoseJ

Lietuvoje buvo gražus papro
tys didžiųjų sukakčių proga pa
statyti paminklus, lietuviškus 
kryžius. Juos statė, kai buvo mi
nima nepriklausomybės pirmas 
dešimtmetis, kai buvo švenčiami 
Vytauto Didžiojo metai. Statė ir 
didžiųjų religinių jubiliejų prisi
minimui.

Si 600 metų sukaktis yra pati 
svarbiausia ir didžiausia, iškil
mingiausia. Ji prašyte prašosi to

kių gražių paminklų, kad liktų 
ateinančiom kartom kaip liudiji
mas apie mūsų gyvenimą ir dar
bus.

Pirmiausia būtų gražu, kad, 
kur tik galime, pastatyti gražų 
lietuvišką kryžių prie lietuviškų 
parapijų ar net prie lietuviškų 
sodybų.

Lietuvoje tokių kryžių pasta
tyti niekas neleis nei šventoriu
je, nei pakelėse, nei sodybose. 
Kryžius, tas religingos Lietuvos 
papuošalas, neatžymės šios svar
bios sukakties.

Tad mes, laisvojo pasaulio lie
tuviai, ry žkimės ir pastatykime 
tokius kryžius. Tai yra įmanoma. 
Yra meisterių, yra juk pilna lie
tuviškų knygų su kryžių pa
vyzdžiais. Jei kur nebūtų lietu
vių meisterių, tai galėtų padaryti 
ir kitų tautų nagingi žmonės, pa
sinaudodami mūsų kryžių pa
vyzdžiais.

Į tokius kryžius reikia įrašyti, 
kodėl jie pastatyti, ką tada lietu
vių tauta šventė.

Toks Lietuvos krikšto jubilie
jinis kryžius turi iškilti ir Daina
vos stovyklos kalneliuose, kur 
telkiami ir kiti lietuviški kryžiai.

Parapijose, kur būtų sunku 
tokį kry žių pastatyti, pavyzdžiui, 
prie Apareiškimo parapijos 
Brooklyne, reikia bažnyčios vi
duje ką nors padaryti. Paprastai 
įmūry davo į sieną kokią specialią 
bronzinę lentą su atitinkamais 
įrašais, pakabindavo specialius 
jubiliejinius kryžius, paveikslus, 
skulptūras. Ir kaip būtų įspūdin
ga. kad toks įprasminimas liktų 
mūsų bažnyčiose. Jis metų me
tais bažnyčių lankytojams pri
mintų mūsų didžiąją šventę.

Laiko dar yra, mokame orga
nizuotis ir turime jau sutelkę 
nemažus turtus. Paaukokime 
bent jų nedidelę dalį šių jubilie
jinių metų prisiminimui!

Per daugelį metų LIETUVIŲ 
DIENOS tykiai pasirenka savąjį 
"mėnesio herojų” ir ją ar jį pa
gerbia portretu viršelyje bei iliu
struotu reportažu žurnalo pusla
piuose.

Nuo gruodžio LD viršelio šyp
sosi dviejų pagyvenusių, bet 
gražių, orių žmonių veidai. Tai 
Julija ir Emilis Sinkiai. Apie juos 
daugiau sužinome perskaitę Vy
tauto Pluko intriguojantį rašinį 
“J. ir S. Sinkių kelias į gerovę”, 
buvusi Lietuvos mokytoja, 
buvęs Lietuvos pasienio {Milici
jos valdininkas, buvę abudu var
gani dypy, 1949-siais atplaukę į 
Ameriką, raktą į turtus per ryžtą, 
laimę ir talentą suradę Bostone, 
o Los Angelėse tapę milijonie
riais, daugiau kaip pustrečio 
šimto butų savininkais. Auto
riaus jie iškeliami kaip lietuviš
kos veiklos mecenatai. Straip
snis papuoštas 14 labai gerų nuo
traukų.

(Kun. dr.) Juozo Prunskio 
rašinys pirmame žurnalo pusla
py “Kalėdos tai krikščioniškos 
kultūros gimtadienis” — tikras 
prieškalėdinis perlas, gražiomis 
kalėdinėmis mintimis ir poezijos 
posmais padabintas. Deja, nors 
skaitydamas ir paleidau į darbą 
kalėdinės muzikos kasetę, bet 
nuotaikos sausio vidury jau ne
bebuvo (LD gruodžio numeris 
atėjo po N. Metų; o, kad būtų 
žurnalo leidėjai susimetę, bent

New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis, atlikęs programą Lietuvos neprik
lausomybės minėjime vasario 15 Kultūros Židinyje. Viduryje — ansamblio vadovė 
Jadvyga Matulaitienė. Nuotr. L. Tamošaičio

ALFONSAS NAKAS

dviem savaitėm anksčiau iš
leidę!).

(Kun., rašytojas) Stasius 
Būdavas, miręs 1966 m. rudenį, 
čia pagerbiamas irgi jau mirusio 
J. Brazaičio pastabomis apie jo 
kūrybą ir pakartojimu jo 
(Būdavo) reportažo “Atlanto eg
zotikoj”, rašyto 1947 rugsėjy, 
Amerikon apsigyventi plaukiant 
"Marine Flasher” laivu, tikiu, 
kad reportažas patiks visiems 
LD skaitytojams, bet jau tiems, 
kurie irgi už poros metų po 
Būdavo tokiais laivais plaukėme, 
tai sukels ir nostalgiją.

Angliškoje dalyje — trys skir
tingos temos: 1. Margio Matulio
nio “The Tyranny of the Holo- 
caust” — perdėm akademiškai 
ir kritiškai vertinama Algirdo 
Landsbergio drama “Five Posts 
in a Marketplace”, išspausdinta 
su kitų pabaltiečių penkiomis 
dramomis knygoje "Confronta- 
tion VVith Tyranny”; 2. Hildos 
Tautvaišienės šiurpių atsimini
mų knygos "The Cemetery of 
Nations in the Siberian Tundra" 
ištrauka, pradėta lapkričio nu
mery; 3. Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos 25-rių metų sukak
ties minėjimo reportažas Du pa
skutinieji rašiniai iliustruoti ge
romis nuotraukomis. Ak, už vie

ną nuotrauką, 14pusi., iliustruo
jančią H. Tautvaišienės kraupius 
atsiminimus iš Sibiro, LD redak
ciją tenka pabarti. Joje tuzinas 
neblogai apsirengusių žmonių, 
visaip suvirtusių ant medžio rą
stų, o fone aukšta giria. Pora mo
terų vienplaukės, kelių palaidi
nukės trumpom rankovėm. Iš 
devynių moterų šešios aiškiai 
šypsosi, o likusios trys, bei du 
gerai įžiūrimi vyrai, taipgi anaip
tol nenuliūdę. Tartum iškarpoj 
iš romantiško amerikiečių filmo! 
O angliškas nuotraukos aprašas 
štai koks: “Lithuanians in Sibe
rian lumber camp cutting tiinber 
to be sent upriver to the fishe 
ries”. Vargo nematęs amerikietis 
skaitytojas pamanys, kad viskas, 
ką H. Tautvaišienė rašo, yra tik 
fantazijos kūrinys, nes, va, su 
nuotraukos merginom tame "ku
rorte” jam labai norėtųsi 
pabūti.

Aplamai tenka pasidžiaugti, 
kad LIETUVIŲ DIENOS visais 
atžvilgiais tobulėja ir kiekvieną 
mėnesį vis kuo nors skaitytoją 
pradžiugina. Nuotraukų skaičius 
paskutiniais metais jose gal ir 
sumažėjo, bet užtat kokybė kele
riopai pakilo. Kad ir tų minėtų 
“mėnesinių herojų portretai 
bei jų gyvenimo momentų iliu
stracijos: tiek spalio LD numery7 
Bronio Railos, tiek lapkričio — 
Henriko Nagio, tiek ir čia 

apžvelgtojo Skinkių, visos nuo
traukos — pasigėrėtinos.

Sausio
LAIŠKAI LIETUVIAMS

Didžiausias, gal ir svarbiau
sias šio numerio rašinys užtinka
mas ^pačiame jo vidury. Tai Pau
liaus Rabikausko “Ar tikrai 1387 
m. nebuvo Lietuvos krikšto?” 
Pradžioje paaiškinus, kad Chica- 
goj išleistame MŪSŲ VYČIO 
1986 m. 2-ram numery esąs iš
spausdintas 36 pusi. J(ono) Dai- 
nausko rašinys, kuriame įro
dinėjama, jog 1387-siais jokio 
Lietuvos krikšto nebuvo. P. Ra
bikauskas šį teigimą nuvainikuo
ja gausiais istoriniais šaltiniais, 
tokia kieta polemika kelia smal
sumą perskaityti ir oponento te
zes, bet po trijų ketvirčių metų 
tik retam tepavyks.

Juozo Vaišnio, S. J. str. “Gyvo
ji krikščioniška dvasia” kreipia 
mintis į “Gyvos krikščioniškos 
dvasios” metus, kuriais Lietuvos 
vyskupai paskelbė 1987-sius. ci
tuodamas Stasio Šalkauskio raš
tus bei remdamasis kitais šalti
niais autorius primena pasaulio 
supagonėjimą. Krikšto sukaktu
viniais metais kviečia lietuvius 
krikščioniškai atsinaujinti. Jį 
seka religinis Alfonso Grauslio 
rašinys “Gailestingumo darbai 
sielai”. Čia autorius, remdama
sis Šv. Rašto citatomis ir šiaip 
gražiomis mintimis, skatina vie
nas kitam atleisti įžeidimus.

Savaip įdomus Liutauro Kaza
kevičiaus referatas (galima pava
dinti studija) “Vilniaus Švento
sios Dvasios vienuolynas”. Kie
no tai? Nagi, stačiatikių. Ap
gailėjęs, kad apie Vilniaus ir Lie
tuvos stačiatikius taip mažai 
rašoma ar kalbama, pateikia 
glaustą jų istoriją ir įninka į pava
dinime minimo vienuolyno 
temą. Seks tęsinys. Gaila, kad 
LL redakcija nepaaiškina, kas tas 
negirdėtas autorius.

Kiti dėmesio verti religiniai 
bei moralizuojantys rašiniai: 
Chiara Lubich “Ištvermingai 
bėkime pirmyn!” (Kosto Pau
liaus vertimas), P. Dauginčio, 
S.J. “Išsilaisvinimas ir laisvė”, 
Bruno Markaičio, S. J. “Tėvai ir 
mokykla”, o taip pat iš MOK
SLO IR GYVENIMO 1984 — 8 
nr. perspausdintas Felikso Tiš- 
kaus rašinėlis “Pirmoji jūros die
na Klaipėdoje”, tik čia keistai

(nukelta į 4 psl.)
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Priešingai, per savo 
pirmuosius dvasininkus, per mokyklas, kuriose 
paskui ruošėsi mūsų savi dvasininkai, perdavė ir 
mums visus tuos neigiamumus, kurie tada lenkų 
krikščionybėje buvo įsigalėję.

šituos neigiamumus visų pirma ėmė savintis 
vyriausieji mūsų christianizacijos vadai — Jogaila 
tr Vytautas. Iš krikščioniškosios Lenkijos valdo
vų jie mokėsi „krikščioniškosios“ politikos, ypač 
valstybės (geriau sakant, valdovo) su Bažnyčia 
santykių normavimo. Nusižiūrėjęs į savo pirma- 
takus Lenkijos soste, o gal net savo lenkiškųjų 

■patarėjų nurodomas, „Jogaila, savo siela gal ir ne
dviprasmiškai religingas, vis dėlto savo ilgo viešpa
tavimo metą apsukriai naudojo religijos ir Bažny
čios reikalus savo ir jo valdomos Lenkijos galybei 
ugdyti"4. „Remdamas Bažnyčią, padėdamas jai 
kovose su bajorija ir vertindamas jos vaidmenį vals-

*f. Andriulyte-Rugmienė. ^emjičių christianizacijos 
pradžia. 44 psl 

tybės gyvenime, stengėsi panaudoti ją grynai politi
niams ir dinastiniams reikalams. Todėl visai su
prantama, kodėl Jogaila skirdavo vyskupais tokius, 
kurie jam ir jo šeimai buvo atsidavę, kodėl, vakuo 
jant kokiai vyskupo vietai, skubindavosi, su nieku 
nepasitaręs, surasti sau palankų kandidatą. Dėl to 
ne kartą skundėsi prelatai Vytautui, prašydami per
kalbėti Jogailą, kad su jais nepasitaręs nesodintų į 
laisvas vietas bažnyčios hierarchų. Apskritai. Jo
gaila turėjo tendencijų naudotis bažnyčia, kaip sa
vo politinių siekimų įrankiu“5.

Taip pat ir „Vytautas, turėjęs savo amžiuje dau 
giausia reikalų su Jogaila, pasisavino iš dalies jo 
valdymo ir kovų metodus ir taip pat nekartą vare 
valstybinę politiką religijos ir Bažnyčios reikalų 
sąskaita. Juo labiau, kad panašių metodų jį, be 
to, dar puikiai mokė ir kitas jo artimas kaimynas 
— vokiečių Ordinas"'’.

Mūsų dvasininkija taip pat priėmė daugelį len
kų dvasininkų klaidų. Uolumo stoka apaštalavimo 
darbe buvo viena skaudžiausių nelaimių, kurią 
atnešė mums pati lenkų dvasininkija. Nesirūpinusi 
per daug savo — lenkiškosios liaudies religinimu, 
iš Lenkijos atėjusi dvasininkija taip pat mažai tuo 
rūpinosi ir pas mus. Prie to. be abejo, bus prisi
dėjusios ir Lenkijos pavyzdžiu sudarytosios pirmie
siems mūsų dvasininkams materialines ir teisines 
sąlygos. Sekdami Lenkija, o gal ir iš Lenkijos 
atėjusių pirmųjų Lietuvos dvasininkų prašomi, mū
sų valdovai apdovanojo pirmąsias Lietuvos bažny
čias maždaug tokiomis fundacijomis, kokias turėjo 
dvasininkai Lenkijoj. Nors tų laikų ekonominiame 
gyvenime jos buvo būtina pragyvenimo sąlyga’, ta
čiau iš pat pradžių mūsų dvasininkų, bent 
tam tikros jų dalies (šias fundacijas administruo 
(ančių), dėmesį turėjo nukreipti nuo misijinių

* P. Sielas, Jogaila. 125 — 126 psl
n M. Andriulytė- Rugintcnė. Zcmaiiių christianizaciios 

pradžia, 44 psl.
, ’ Plg 7. Ivinskis. Krikščionybės kelias 1 lefuvon, trn
pat. VM Vū psl 

darbų. Lenkijos pavyzdžio skatinamas, o gal 
taip pat iš Lenkijos kilusių dvasininkų pra
šomas, Jogaila 1388 m. ir mūsų dvasininkų 
teises sulygina su bajorijos teisėmis, šita ap
linkybė vėliau prisidėjo prie to, kad mūsų 
dvasininkija buvo įvelta į bereikalingas bendras su 
bajorais kovas dėl įvairių privilegijų ir tuo būdu 
jos dėmesys buvo nukreiptas ne ten, kur reikėjo. 
Be to, šitas dvasininkų teisių sulyginimas su bajorų 
teisėmis turėjo būti itin nenaudingas dar ir tuo, 
Kad juos iš pat pradžių turėjo atskirti nuo liaudies 
tr neleisti užsimegzti tarp jų glaudžiam kontaktui.

Turėdama jau sudarytas minėtas sąlygas, vėly- 
besnioji jau iš pačių lietuvių kilusioji dvasininkija, 
aišku, nebegalėjo taip lengvai persiorientuoti. Ypač, 
kad ir vėliau dėl nelemtų glaudžių politinių ir kul
tūrinių ryšių su lenkais ji vis buvo šių pastarųjų 
dvasininkų veikiama, o, be to, anų laikų fun
dacijos teisėmis, ji buvo padaryta per daug pri
klausoma nuo parapijų ir bažnyčių fundatorių — 
ponų ir nuo jų pakitusios kultūrinės orientacijos.

Būdama Lenkijos pavyzdžiu atitverta nuo liau
dies ir, be to. nepasimokiusi iš savo mokytojų di
delio uolumo, mūsų dvasininkija, aišku, negalėjo 
didelio perversmo padaryti ir mūsų liaudies šir
dyse ir sąmonėje. Tuo būdu ir Lietuvoje, kaip ir 
Lenkijoje, formaliai panaikinta pagonybė dar ne
greit turėjo visai išnykti. Tikroji, išvidinė krikš
čionybė Lietuvoje turėjo įsigalėti tik labai pamažu 
ir tai tik nelabai dideliame širdžių skaičiuje. For
mali krikščionybė, jos išorinės formos labai dažnai 
turėjo sumišti su pagonybės turiniu — panteistišku 
gamtos dievinimu ir ilgesnį laiką maitinti lietuvių 
dvasią.

Taigi krikščionybės priėmimas iš lenkų nebuvo 
visai laimingas. Kai kuriomis savo pasėkomis jis 

turėjo skaudžiai paliesti mūsų tautos sielą ir pačią 
mūsų krikščionybę. Vis dėlto bent kai kurių pa 
darinių būtų buvę galima nesunkiai išvengti, jeigu 
krikščionybės įvedimo metu nebūtų buvusi pada 
ryta kita didelė klaida, būtent — krikščionybės pn 

ėmimas iš lenkų nebūtų buvęs suplaktas su glau
džių politinių ryšių su tais pačiais lenkais už
mezgimu.

2. Krikščionybės priėmimo susiejimas su politinių 
ryšių su lenkais užmezgimu

Jeigu krikščionybės įvedimo laiku nebūtų buvę 
užmegzti pastovūs ryšiai su Lenkija, tai iš lenkų 
priimtoji krikščionybė būtų galėjusi nesunkiai atsi 
palaiduoti nuo minėtų lenkų krikščionybės neigta 
mumų ir nuo jos kultūros priemaišų. Politinių 
lenkų lietuvių vienybės aplinkybių neveikiama. 
Lietuvos krikščionybė būtų galėjusi visai savaran 
kiškai plėtotis ir, reikia manyti, daug greičiau būtų 
atitikusi tikrąją krikščioniškojo gyvenimo vaga ir 
visam religiniam lietuvių gyvenimui davusi savas 
formas.

Tačiau užmegzdama politinius ryšius su Len
kija ir nuo šitų ryšių neįstengusi atsipalaiduoti. 
Lietuva ir savo naujai įvestą krikščionybę ilgam 
laikui surišo su Lenkijos krikščionybe taip, kad ji 
pasidarė per daug priklausoma ne tiktai nuo šios 
pastarosios religinės orientacijos ir klaidų, bet ir 
nuo kultūrinės ir net politinės jos įtakos.

Jau vienas tas faktas, kad krikščionybės įvedi
mas pasidarė viena personalinės unijos sąlygų, ro
do. kad Lietuvos krikščionybei buvo pavojaus pa
sidaryti per daug priklausomai nuo politikos. Iš 
tikrųjų juk taip ir buvo. Krikščionybės įvedimas 
pasidarė politinių interesų objektu tiek lenkams, 
ftek ir mūsų valdovams. Lenkai siekė laimėti Lie
tuvos krikštytojų prestižą tarptautmcie politikoje 
ir. be kitko, sudarvti sąlvgas savo politinei ir kul
tūrinei įtakai neofittncje Lietuvoje plėsti, o Lietu 
vos valdovai už krikščionybės įvedimą, be kitko, 
tikėjosi laimėti pozitvvią pagalbą savo politiniams 
sunkumams nugalėti iš Lenkijos, o negatyvią pa
galbą. t. y. susilaikomą nuo ordinų rėmimo, iš Va 
karų Europos. (Bus daugiau >



4 • DARBININKAS • 1987 kovo 6, Nr. 9 1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI — 1987

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 W 59th Street

Chicago, IL 60629 

(312) 471 -3900

UfllWUS/< UIIIUUIHMMIN
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — auko

tojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
— įnašų iŠ viso.

1986 m. lapkričio mėn.
1 x >10 Visvydas Pranas, $110.
1 x SS0J8 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn , $1,222.38.
4 x $25 Černius John ir Dalia, $255; Kontautas Jonas ir Elena. $250; 

Moėinskas Vytautas atm. įn.; Stephens Zigmas ir Jadvyga. $335; Žygas 
Juozas ir Apolonija atm. įn.: Baltutienė Danutė, $1,025.

2 x $30 Grikinienė Konstancija atm. įn.: A Bliudžiai. $380; Juodis Jur
gis atm. įn.: įm. 2 asm., $30.

4 x $50 Apeikis Raimonda, $50; Domanskis Rimas ir Pranutė, $225; 
Masionienė Aleksandra atm.: Masionis Antanas. $750; Naujokas Justinas 
atm. įn.: Uksienė Marcelė, $300.

1 x $75 Gimbutas dr. Jurgis, $475.
51 x $100 Abelkis Povilas ir Sigutė, $400; Arbas Edmundas ir Elena. 

$1,000; Balčiūnas dr. Algimantas: gimtadienio proga įm. Ona, Bronius ir 
Rytis Balčiūnai, $200; Baškys dr. Bronius atm. įn.: Jansonas dr. Eduardas 
ir Irena. $200; Brinkis dr. George Z„ $1,200; Bulika Juozas. $316; Čeka
nauskas kons.‘Vytautas ir Janina, $310; Deveikis Stasys ir Ona. $1.000; 
Dovydaitis Viftcas ir Ema, $600; Dūda Vytenis ir Daiva, $220; Dženkaitis 
Juozas ir Bronė, $975; Galdikas Antanas ir Filomena. $1,100; Gasparoniene 
Monika atm. įk: Gasparonis Pranas, $350, Gasparonis Pranas, $300. Ged
gaudas Mindaugas ir Violeta, $500; Grušas Pranas ir Marija. $700; Janso
nas dr. Eduardas ir Irena, $100; Jansonas Marija atm. įn : Jansoi - s dr 
Eduardas ir Irena, $200; JAV LB Cape Cod'o Apylinkė. $400; Jodek Julius 
ir Ingrida, $400; Karaška Maksiminas, $600; Kasparas Pranas. $600; 
Kasparavičiūtė Petronėlė. $300; Keblinskas Pranas ir Kunegunda, $800; 
Kindurys Alfonsas ir Ona, $3,300; Klimas Tadas. $100; Kontrimas Ričardas 
ir Raimonda, $1,100; Kšečkauskas Liudvikas ir Marija, $700; Kubiliūnas 
gen. Petras atm. įn.: Jansonas dr. Eduardas ir Irena; $400; Lembertas Vitalis 
ir Danutė, $410; Mironas Petrė; $100; Musteikis Mečys atm. įn.: Musteikis 
kun. Leonardas, $500; Navakas Juozas ir Julija, $300; Nasvvtis dr. M atm. 
įn.: Gudauskas Giedra, $100; Nyerges Napaleonas ir Salomėja, $200; Oksas 
Leonas ir Izabelė; $1,300; Pažiūra Vladas ir Alfonsą. $700; Povilaitis Petras 
ir Anelė, $2,800; Račkauskas R. ir D., $100; Raulinaitis P. A., $200; Radvenis 
Gregor ir Janina, $900; Raila Bronys ir Daneta, $700; Raulinaitis Julius 
ir Irena; $500; Razutis Antanas, $500; Reivydas Liudas, $300; Sirutis 
Aloyzas ir Gražutė, $400; Šukys Zenonas. $200; Uksas Jurgis ir Marcelė, 
$1,900; Velža Vladas ir Eleonora, $901; Vidugiris Vytautas ir Elena, $410; 
Wagner Justinas Max: įm. Motiejūnas Jonas, $100

1 x $125 Jančauskas Povilas ir Stasė, $525.
1 x $175 Mackiala Balys atm.: Kačinskas Leonas ir Elena $25, Kra 

sauskas Mečys ir Elena $25 ir 8 kiti asm., $575.
6 x $200 Januškevičius Juozas ir Anelė, $1.600; Klivecka Jonas, $325; 

Lembertas Monika ir Pranas (miręs), $735; Maskoliūnas Aleksas ir Melani 
ja, $700; Pupius Petras ir Zuzana, $900; Stanelis Pranas ir Stasė, $800.

1 x $210 Petrauskas Julius Mečys atm. įn.: Petrauskienė Antanina $60 
ir 10 kt. asm., $210.

1 x $230 Vileišis dr. Petras atm. įn.. Dr. & Mrs Philip Gedeon $50. Kerin 
Jon $50, Kerin Mark $50, Jankūnas Kazimieras $25, Stankaitis Alfonsas 
ir Olga $25 ir 2 kiti asm., $320.

2 x $250 > Stankūnas Antanas atm įn : Vileniškienė Ona. $350; 
Stankūnas Jor^s ir Magdalena atm. įn.: Vileniškiene Ona, $450. < ' -

1 x $300 Mironas kun. Vladas atm. įn.: Mironaite dr. Ona, $1,500.
1 x $500 X, $2,500.
1 x $700 Pakaitis dr. Juozas, $6,000.
1 x $950 Mileska Albertas, $950.
4 x $1,000Bacevičius Vytautas atm.: Bacevičiene Sofija, $2,200; Raz

ma dr. Antanas G., $1,700; Sragauskis L. $1,000. Tamoshūnienė Marija 
atm. įn.: Tamoshūnas Antanas ir sūnūs Rimvydas ir Algimantas, $1,000.

1 x $1,100 Būtėnas Julijonas atm. įn.: Činga Jonas ir Aldona $1,000, 
Bacevičienė Sųfija $100, $1,100.

1 x $1,250 Tonkūnas Algis, $1,250.
1 x $?.:MM) Gečys, prel. Kazimieras atm įn . $2,100.
1 x $19,74942 Tamulaitis Stasys testamentinis palikimas. $20,749.82 
Iš viso $38,545.10.

1986 m. gruodžio mėn.
1 x $4.72 Šaulio pre. Kazimiero atm., $1,227.10
3 x $5 Casper Albert L., $115; Vaitkevičius Stasys, $120, Wolff Valeria 

R., $155.
3 x $10 Kapčius Jonas ir Irena, $110; Lungys Stepas $20; Stasiūnas 

Romualdas (miręs) ir Cecilija, $310
4 x $15 Blakutis Povilas ir Ona atm. įn., $355; Jonikas dr. Petras ir 

Ona, $355; Marma Benado atm. įn., $125; Naumanas Mikalojus ir Ona. 
$275.

4 x $20 Klorienė Irena atm. įn., $470; Graužinis Algimantas ir Ramona, 
$20; Sušinskas Albertas ir Kristina, $120; Švoba Jonas atm. jn., $30.

7 x $25 Balčiūnas dr. Algimantas, $225; Belzinskas Vejas Ignas: įm. 
Raimund Kirstein krikštynų proga, $25; Damas Jurgis, $200; Grayson Vida 
Šimėnas $450; Lukoševičius Juozas atm. įn.; Petrauskienė Marija, $25; 
Mildažytė Eglė atm. įn.: įm. Buiviai J. ir D., $25; Venclova Tomas, $195.

1 x $44 Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas Akrone, $300.
1 x $45 Jasutis Stasys atm. įn.: Jasutiene Magdalena, $1,000.
12 x $50 Banevičius Voldemaras, $400; Burkus kun. Jonas, $550; Kasa 

Lithuanian Federal Credit Union (St. Petersburg Beach) $150; Leonaitiene 
Kazimiera, $250; Lukšis Kazimieras atm. įn.: Lukšienė Antane, $1,000; 
Mičiulis Raimundas, $250; Paliulis Petras ir Elena, $550; Plėnys Kazimieras 
atm. įn.: Piemenė Sofija, $1,300; Šimonis Jonas ir Marija, $420; 
Skorupskienė Regina atm. įn.: įm. Jurkūnas A. ir L., $50; Šliažas Algis atm. 
įn.: įm. Biskis (Šliažas) Jadvyga, $460; Valaitis Aušrinė, $150.

49 x $100 Adienė Julija, $300; Anonis Vytautas ir Danutė, $2,100; 
Aušrotas Bronius ir Veronika, $1,300; Bakaitis Rymantas Liubartas atm. 
įn.: Vakaelis Dalia, $400; Baukys Matas ir Elzbieta, $300, Brazdžiūnas An
tanas ir Vanda, $200; Černius Rimas, $1,000; Dagys kun. Petras atm. įn.: 
Bortkevičiu'vDagys Arianė, $900; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailide 
Vytautas, $1,250; Dragunevičius Algimantas, $300; Gerčienė Joana atm.: 
Grybines Zigmas $35, Cox Gary $25 ir 3 kiti asm., $300; Gimžauskas Kazys 
ir Eugenija $1,300; Gramas Raimundas ir Rita, $300; Griškus Kazys (miręs) 
ir Aldona, $300; Gruzdys Sophia A., $100; Gylys Paulius ir Birutė, $600; 
Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,050; Jasiūnas Jonas atm. įn.: Jasiūnienė 
Marįja, $200; Juzėnas dr. inž. Stasys, $300; Kairienė Liucija: įm. Kairytė 
Irena gimtadienio proga, $900; Karazija Juozas, $100; Kartonas Vladas ir 
Konstancija $300; Kasis Jonas A. ir Ina, $900; Kisielius dr. Tomas ir Rito, 
$1300; Kyras dr. Irsna G., $400; Lesevičius Aldona, $400; Lesevičius Birutė, 
$400; Lesevičius įmina, $400; Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė 
Eugenija, $325; tingis Vincas atm.: Lingienė Albina. $300; Lintakas Julius, 
$300; Lukas Bruno, $100; Marka Janina, $400, Markus Kazys ir Bronė, 
$800; Maželis Vytautas, $325; Neverauskas Benediktas ir Vito, $300, 
Petrulis Anthony ir Veronica, $100; Pikūnas dr. Justinas ir Regina, $200; 
frižgintoitė Elena atm. įn.: Prižgintos Vacius, $100, Rauckinas Stasys ir 
Natalija, $400; Ramanauskas Konstantinas atm. įn.: Rugienius Vytos ir 
Jurina $60 ir 6 kiti asm., $100; X $1,600; X, $400; Seliukas Bronius ir 
Angelė, $426; Sinkus Joeeph, $300; Stoniškis Julius (miras) ir Petronėlė,

$1,420; Strazdas Jonas ir Konatancįja, $300; Urbėaitis Kasys ir Stasė, $400; 
Vansgūnienė Stasė stm. įn.: Vanagūnas Stasys, Jr., $300.

1 x $106 Mačiulienė Ona atm. įn.: Mažiulis Antanas $100 ir 1 kt. asm., 
$205.

1 x $136 Kratage Anthony J. atm. įn.: Haven Kenneth ir Marian $100; 
Verlinde George ir Gertrūda $26, $125.

1 x 4130 Pocius Antanas ir Birute, $330.
1 x $160 Vitkus Juozas atm. įn.: Vitkuviene Apoloąja $100, Maryoėiai 

V. K. $25, $140.
1 x $166 Jankauskas Kazys atm. įn.: Rugienius Vytas ir Jurina $25 

ir 9 kiti asm.', $155.
1 x $170 Tkaškienė Stefanija atm įn.: Baras Stasys ir Elena $25, Bobinas 

Feliksas ir Jonė $25, Lukas Jonas $25, Ročius dr. Benediktas ir Gabrielė 
$25 ir 3 kiti asm., $170.

17 x $399Bąjorūnaitė dr. Daiva, $1,200; Bortkeyi£iųs Vaitiekus atm. 
įn.: BortkeviMus Jonas, $500; Gedgaudas Antanas ir Jadvyga atm. įn.: 
Gedgaudas Waker ir Ignas, 8300; Grybauskas dr. Vytenis, $600; Kaaulaitis 
Petras, $1,000; Koraonas Edmundas, $300; Krasauskas Mečys ir Elena, 
$800; Liauku^Justiima ir Elena, $1.500; Ostrauskas Zigmantas irTHTarįja 
atm. įn.: Oetrpųskas Marijonas, $200; Pakalnis Vytautas Alfonsas, $300; 
Pavalkis kun. dr. V., $700; Rasutis Vytenis P_ $400; Simokaitis Mykolas 
atm. įn.: Simokaitienė Regina, $600; Staniškis Bronius ir Sofija, $2,200; 
V ar anka Tadas ir Elena, $200; Vingilis Vincas ir Ona atm. įn.: Vingilis 
Uršulė, $200; Žostautas Vadovas, $300.

1 x $245 Mackiala Balys atm.: Arbas Edm. ir Alė $25, Brazdžionis Bern. 
ir Aid. $25, Brinkis dr. G. Z. $25, Lembertienė Monika $25, Rukėėnįenė 
Janina $25, Tamošaitis Vyt. ir Irena $25 ir 6 kiti asm., $820.

3 x $300 Beresnevičius Aleksas ir Agnė, $2,000; Gauronskas Petras ir 
Marija, $500; Rožėnas Albertas ir Konstancija, $500.

3 x $400 Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Jonė, $500; 
Bružienė Elena atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Jonė, $500; Butėnas Julijonas 
atm. įn.: Los Angeles LF Komitetas (loterija), $1,500.

5 x $500 Jauniškis Mečys ir Rūta, $1,000; Kvedaras Antanas ir Elena: 
įm. Shallal dr. John ir Julita, $500; Materas Juozas, $1,200; Matkevičius 
Klemensas, $1,200; Maurukas dr. Rimas J., $500.

1 x $562.01 Cheleden Charles, $862.01.
1 x $600 Januškevičius Vincas atm. įn.: Janys Antonia, $1,000.
1 x $625 Maskoliūnas Aleksas atm.: Kazlauskas Mar. $100, Petokas 

M. ir I. $':00, Jusionis dr. Jonas ir Jadvyga $50, Venckus Romas ir Elena 
$50, Vidugiriai Aleksandra $50, Vidugiris EI. ir Vyt. $50, Viskanto V. 
Z. $50, Lopatauskas J. V. $30, Mikalajūnas Ant. ir Kazyte $30, Butkus 
Adolph $25, Juškaitis R. ir J. $25, Venckus A. ir J. $25 ir 2 kt. asm., $1,325.

1 x $750 Vileišis dr. Petras atm. įn.: Vileišis Vita $250, Bagdonas Rita 
$100, JAV LB Waterburio Apylinkė $50, Arenstein Harold $25, Burgin 
Susan $25, Paliulis Kazimieras $25, Sapetka Kazimieras $25, Vameckas 
Vladas $25 ir 16 kitų asm., $1,070.

1 x $800 Joga Pranas ir Eugenija, $1,000.
18 x $1,000 Bacevičienė-Orantaitė Ona atm. įn.: Bazis Vince, $1,000; 

Baziliauskienė-Orantaitė Marija: įm. Bazis Vince, $1,000; Bulika Petras 
A., $1,150; Franciscan Fathers, atst. Gailiušis Jurgis OFM, $2,050; Gudoms 
Antanas ir Petronėlė, $3,100; Juška Peter, $1,000; Keženius Leonas ir Stasė, 
$2,000; Kirkus Bronius atm. įn.: Kirkus Ludwig, $1,000; Orantaitė Elena 
atm. įn.: Bazis Vince, $1,000; Orantas Aleksandras atm. įn.: Bazis Vince, 
$1,000; Orantas Jonas: įm. Bazis Vince, $1,000; Orantas Juozas atm. įn.: 
Bazis Vince, $1,000; Orantas Stasys atm. įn.: Bazis Vince, $1,000; Orantas 
Viktoras atm. įn.: Bazis Vince, $1,000; Orantas Vincas atm. įn.: Bazis Vince, 
$1,000; Pajaujis dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: įm. šeima, $1,250; Pocius 
Julius atm. įn.: Kriaučiūnas Romualdas, $1,150; Valavičius Antanas ir 
Viktorija, $4,000.

1 x $1,935.45 Kriaučiūnienė Rožė testamentinis palikimas, $2,135.45.
1 x $2,000 X, $2,000.
1 x $3,172.24 Maknavičius Ksaverija Trust, $3,172.24.
1 x $4,000 Gruzdąs Kazys ir Stasė, $10,000.
1X $5,000 Stirbytė Ona atm; įn.: Sudžius Joseph, $5,500.
1 x $12,000 Pietų Amerikos Lietuviškų Šeimų Berniukų Stipendijų Fon

das: Liškus Bronius. $12,000.

IEŠKOTE PROGOS TAPTI PRIPAŽINTU 
KOMERSANTU — SIŪLOME —

AUDRA TRAVEL 
CORPORATION

PARDUODA SAVO SKYRIŲ — FRANCHI8E — 
RINKTINIAM PIRKĖJUI.

ATC — tai kompiuterizuota kelionių įstaiga, IATA, 
ATAC narys, veikiantis nuo 1979 metų, kiekvie
nais metais pasiūlantis keleiviams naujas gali
mybes, naujus maršrutus, naujas idėjas (pvz., 10 
dienų apsilankymą Lietuvoje, įjungiant Kauną, 
Trakus, Klaipėdą, Rumšiškes. Druskininkus, Pa
nevėžį).

ATC — plečia savo keliones į kitas pasaulio šalis: Šiau
rės ir Pietų Ameriką. Vakarų Europą, Austra
liją, Karibų salas, ir suteikia galimybę pradėti 
savo biznį pagal ATC išdirbtą ir patikrintą biz
nio formulę.

1. SIŪLOMAS PRODUKTAS — KELIONĖS
a) teisė parduoti keliones į visą platų pasaulį,
b) specializuotos kelionės į Lietuvą,
c) specializuoti kelialapiai į gydyklas, sanato

rijas, kurortus,
d) komercinės keliones ; Rytų Europą bei TSRS.

2. PAGALBINIAI PATARNAVIMAI — finansinė 
parama, dovanos, iškvietimai, vertimai, pagal 
ATC planą.

3. ATC PASIRŪPINA —
a) kelionių planų paruošimu ir patvirtinimu,
b) finansinių paramų sutvarkymu bei dovanų 

apipirkimu,
c) buhalterija ir skyriaus administracija,
d) personalo apmokymu, paruošimu bei kasme

tine kelionių apžvalga,
e) reklamine medžiaga

4. MOKESČIAI IR PAJAMOS — aukštos pajami- 
nės galimybės už žemą akyriaus mokestį.

y. GARANTUOJAME — nepasiteisinus pardavimo 
bei pajamų lūkesčiams, išperksme skyrių atgal

MŪSŲ TIKSLAS — išplėsti kelionių galimybes ir pa
dėti Jums atsidaryti bei išvygtyti savo biznį.

Tad, jeigu norite išvengti laiko gaišinimo bei 
galvos skausmo kaip pradėti ir išvyatyti sėkmingą 
biznį, — kreipkitės j

AUDRA TRAVEL CORPORATION 
1576 Bloor Street West 

Toroata, Ontario M6P 1A4 
TeL (416) 582*8772 arba 537-3060

1 x $IM89 XY ftipsadiR Fondas. $134,500.
Ii viso $78X78-42.

Pastaba: Boviteičfo Vadovo palikimas gautas 1966 m. lapkričio asėn. 
114X00 Australiškais, išmainius U A dol. — $8.846.90.

ListeviųFrmfo p^indinis kapitolu 1986JOL31 pasiekė 3430430 dot 
Guatsnua paMkanmis parėmė meną, lietuvišką Ivfodmą. kultūrą ir 
jtunimą 1,743466 dsL

PsHkimsi sudera svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
962.790 doL

Sudalykime toątsmsntns ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testampato įrašykiaBS ši tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC.. A NOT-FORPROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Chicago, IL”.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas.

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS

darbams remti aukojo (nuo 1986.XII.1 ligi 1987.1X1)

$3,650.00: Nekalto Prasidėjimo se
selės (iš viso $7,600.00), Putnam, CT.
$3,000.00: Dr. Linas Sidrys (iš viso 

$4,000.00), Palos Kilis, IL
$1,000.00: Dr. Petras ir Stefa Kisie

liai, Cicero, IL.
Po $500.00: Marytė Anta- 

naitis-Shallins (iš viso $1,000.00), 
Woodhaven, N.Y.; Antanas ir 
Gabrielė Bakšiai (iš viso $550.00), W. 
Hartford, CT; Ateitininkų sendrau
gių centro valdyba, Worcester, MA; 
Dalia ir Rimantas Ivaškos, Boston, 
MA.; Justas ir Janina Lieponiai, 
Lockport, IL.

$485.00: Jonas Rimša, Hartford, 
CT.

$350.00: Jonas ir Elena 
Matulaičiai, Los Angeles, Ca.

Po $300.00: Kun. Juozas Grabys, 
Watervliet, N.Y.; dr. A. Matukas, 
Putnam, CT.

Po $250.00. Albertas Kerelis, Palos 
Park, IL; dr. Adolfas ir Algė Šležai, 
Flossmoor, IL.

$201.95: Miami Amerikos lietuvių 
piliečių klubas, Miami, FL.

$200.00: Kun. Venceslaus Siliaus-

(nukelta į 6 psl.)

SIOUX CITY, IOWA
įspūdingas Vasario 16 

minėjimas
Sekmadienį, vasario 15, Sioux 

City lietuviai įspūdingai pa
minėjo Vasario 16-ąją.

Vietos klebonas paskelbė 
bažnyčioje minėjimo programą, 
kviesdamas visus lietuvius ir ki
tataučius, lankančius meniškai 
išpuoštą Sv. Kazimiero 
bažnyčią, melstis ir priimti Ko
muniją už kenčiančius lietuvius 
Lietuvoje, Sibire ir kitose Sovie
tų Rusijos vietose bei laisvojo pa
saulio lietuvius ir jų bičiulius, 
nenuilstamai kovojančius už pa
vergtos Lietuvos ir visų paverg
tųjų laisvę.

Vasario 8 ir 15 parapijos biule
tenis buvo skirtas žiniomis apie 
pavergtą Lietuvą.

Vasario 15 proga kun. S. 
Morkūno pastangomis, asmeniš
kai prašant, vietos dienraštis 
"Sioux City Journal” ir diecezi
jos savaitinis laikraštis “The Glo
bė’ įsidėjo kun. S. Morkūno 
straipsnius, nušviečiant Lietu
vos neteisėtą pavergimą, su
laužant visas nepuolimo sutartis, 
nusikalsiant prieš tarptautinę 
teisę, ir istorijoje negirdėtus Ru
sijos kolonializmo žiaurumus, 
sunaikinant šimtus tūkstančių 
Lietuvos geriausių patrijotų — 
arkivyskupų, vyskupų, kunigų, 
vienuolių, misijonierių, broliu
kų, seselių ir pasauliečių — Lie
tuvos kalėjimuose ir Sibiro ver
gų stovyklose.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas, o 
trečiąsias — kun. V. F. Ramae- 
ker, katalikų aukštesnės mokyk
los direktorius.

Kun. S. Morkūnas pasakė ke
turis patrijotinius pamokslus, 
gyvai paaiškindamas apverktiną 
religinę būklę Lietuvoje ir rusų 
okupantų labai žiauriai vedamą 
ne tik religinę, bet ir tautinę, 
kultūrinę, ekonominę kovą su
naikinti lietuviam, verčiant jau-

MAUJIEJI 
ŽURNALAI
(atkelta is 3 psl.)

pradedama, kad Klaipėdos kr. 
prie Lietuvos prijungtas 1924, 
kai mes 1923-sius laikome pri
jungimo metais.

‘ Kalbos skyriuje pateikiama 
per šimtą Leonardo Dambriūno 
1963 pasiūlytų automobilių dalių 
bei kelių terminų. Dambriūnas 
mirė 1976-jų gale, tad sąrašas 
spausdinamas veikiausia mirties 
10-mečiui priminti, nors to ir ne
pasakoma.

nimą vykti į Sibirą vergų dar
bam, šaukti jaunus vyrus į ka
riuomenę, siųsti į Afganistaną 
žudyti nekaltus žmones ir pa
tiems žūti. Su dideliu dėmesiu 
klausėsi pamokslų amerikiečiai, 
atvykę net iš trijų valstijų: So. 
Dakotos, Nebraskos ir Iowos.

Kun. S. Morkūno pamokslai 
buvo įdomūs, nes jis pats asme
niškai pergyveno pirmąją rusų 
okupaciją ir penkis mėnesius 
nuolat buvo tardomas, o dauge
lis jo giminių mirė kankinių mir
timi Lietuvos kalėjimuose ir Si
biro taigose.

Parapijos salėj minėjimas 
buvo pradėtas Marija, Marija ir 
Lietuvos ir Amerikos himnais. 
Kun. S. Morkūnas skaitė pritai
kytą minėjimui paskaitą.

Daugiausiai prisidėjo prie 
bankęto paruošimo A. Yorkus, 
A. Bulotienė, A. Bujokienė ir ki
tos.

Altorius, salėj stalus meniškai 
papuošė M. Kuncienė su M. Lu- 
necku. Atsargos kapitonas S. 
Meškauskas uoliai rinko aukas. 
Minėjimo dalyviai pasveikino 
kleboną jo 85 metų gimimo pro
ga (jis gimęs 1902 vasario 16).

Minėjimas praėjo nepaprastai 
jaukiai.

Lietuvos laisvinimui aukojo 
kun. S. Morkūnas 500 dol. (85 
m. gimimo, 35 m. klebonavimo, 
Šv. Kazimiero par., Sioux City, 
Iowa proga), be to, jis už 50 
pakviestųjų bilietus apmokėjo; 
100 dol. M. Kuncienė, S. Meš
kauskas 40 dol.; po 25 dol :M. 
Luneckas, S. Ručinskas, K. Žol- 
pys, A. Žvirgzdinas ir R. Žvirg- 
zdinas; po 20 dol.: J. Cicėnas, J. 
Ulanskas; po 15dol., A. Laudan- 
skas, L. Skuodas; 10 dol. A. Bu
jokienė; po5dol.: M. Berlin, M. 
Kerdikes, J. Kaušpėdas, T. Le- 
mek, P. Skuodas, J. Schmitz, A. 
Yorkus. Iš viso surinkta iš 
mažytės kolonijos 880 dol. ir pa
siųsta po lygiai ALT, L. Ben
druomenei ir VLIKui.

A.P.K.

— Kanadoje Lietuvos kri
kščionybės jubiliejus bus šve
nčiamas 1987 spalio mėnesį. To
ronte šventei rengti komitetą su
daro: V. Bireta, vicepirm. Tėvas 
A. Simanavičius, OFM, kun. J. 
S tašku s, evang. kun. P. Dilys, 
sekr. J. Andrulis ir B. Čepai
tienė, ižd. V. Taseckas ir nariai: 
dr. J. Sungaila, kun. dr. P. Gai
da, tėvas J. Dauba. OFM. V. 
Turūta. V. Bačenas, sės. M. Ba
reikaitė. dr. J. Čuplinskienė. dr. 
O. Gustainienė ir J. Krištolaitis.
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Pagirėnų operos vyriausi veikėjai Kauno valstybiniame 
operos teatre iš k. Danutė — Zaniauskaitė, Daniulis — Sprin
dy s, Dovilas — Nauragis, Dobilienė — Vencevičaitė.

KOMPOZITORIAUS
STASIO ŠIMKAUS SUKAKTIS

VITALIS ŽUKAUSKAS

3 -------
Už tai vargonininkai pasižadėjo 
remti ir platinti tąjį laikraštį taip 
kaip savo, nes jame bus rašoma 
vien apie muziką ir kaipo tokį, 
vargonininkai privalo remti, nes 
jame ras sau dvasinį ir grožės 
maistą.

Toks vargonininkų nutarimas 
padrąsino p. Šimkų ir daįkifT” 
kaip jau matome.
Metų eis tas 
“Muzika“. y

“Muzikos^ 
leidėju yra p.

Kas lin|^*ržrnetimo p. Brokly
niečio kad spausdinsis ne katali
kiškoj spaustuvėj, tai kaltinti 
vargonininkų negalima, nes jie 
įsakymo leidėjui negali duoti, 
kurioj spaustuvėj turi būti spau
sdinamas tas laikraštis.

Pagaliau, joki lietuviška spau
stuvė. gaidų nespausdina.

Tiek kas link “Muzikos”. O kas

Saujų
laįkfaštis vardu

redaktoriui

link rėmimo katalikiškos spau
dos, tai rodos vargonininkams 
užmesti negalima, nes dauguma 
vargonininkų yra agentais, ar tai 
korespondentais, ar šiaipjau pla
tintojais katalikiškų laikraščių. 
Man 
turi 
save 
dos,

-■fSavvdi vargonininkams “baltos 
duonelės". _

rodos, kad vargonininkai 
nemažesnę teisę vadinti 
rėmėjais kaialil* 
ĮįjjpifpTBroklynietis. kuris

spau-

^^^----riCT'Strumskis 
RejL-iynerašas.-Mums atro- 

■doTjog K. Strumskis visai be rei
kalo prikiša p. Broklyniečiui tą 
pavydėjimą baltos vargonininkų 
duonos. Broklyniečio laiške to 
pavydo negalima įžiūrėti. Žino
me. kiekvienas, kurs dirba, val
go savo uždirbtą duoną. Bet tiesa 
ir tai. kad darbininkas tuo bus 
geresnis, kuo labiau jis indės į 
savo darbą širdį ir dvasines 
pajėgas. Kuomet parapija duoda 
vargonininkui darbą ir išlaiky
mą, ji gali norėti iš jo kad jisai.

MIRĖ ELENA TURAUSKIENĖ
Paryžiuje vasario 26, ketvirta

dienį. mirė Elena Turauskienė- 
Jankauskaitė. Buvo gimusi 
kovo 15 Pary žiuje.

Jos seneliai dalyvavo 
metų sukilime ir turėjo
traukti į užsienį.. Apsigyveno 
Prancūzijoje ir ten išlaikė savo 
lietuviškumą.

1906

1863 
pasi-

Elena Jankauskaitė-Turau- 
skienė buvo baigusi vidurinę 
mokyklą ir sekretoriato kursus. 
1924 metais ji prancūzų rašytojui 
Jean Mauclere sukėlė susi
domėjimą Lietuva, ir jis, lydi
mas Eduardo Turausko, du kar-

tus aplankė Lietuvą, parašė ke- 
lioliką knygų, romanų apie Lie
tuvą ir daug straipsnių.

Ji laisvai kalbėjo ir lietuviškai 
ir prancūziškai, redagavo ir stili
zavo savo vyro m misterio Eduar
do Turausko prancūziškus raš
tus. Eilę metų per Kauno radiją 
prancūzų kalba vedė valandėlę 
užsieniui, 1927 - 34 vadovavo 
Lietuvių — prancūzų draugijos 
surengtiems prancūzų 
kursams.

Velionė buvo plataus 
visuomenininke, uoli 
ninkė. veikė mergaičių
draugijoje. Pax Romana. Nou- 
velles Eąuipe Intemationales. 
laisvųjų žurnalistų tremtyje fe
deracijoje. Pasaulio motinų 
sąjūdyje. Dalyvavo tų organiza
cijų kongresuose Budapešte. 
Romoje, Šveicarijos Friburge.
San Sebastiane, Paryžiuje. Bad 
Godesberge ir kitur. Nuo 1962 
metų buvo pasaulio motinų 
sąjūdžio tarptautinė tarėja ir sek
retorė.

Jos vyras, ministeris Eduardas 
Turauskas, mirė 1966 rugsėjo 12 
Paryžiuje.

kaipo turįs nemaža laiko ir dvasi
nių pajėgų, tiksliai rentų ir visą 
parapijos uždasinį, kurie yra 
kartu ir visos katalikystės reika
lu. Katalikiškos spaudos rėmi
mas ir platinimas šiandieną tai 
vienas iš svarbiausių parapijos 
reikalų. Užtat irsuparantas yra p 
Brooklyniečio atsiliepimas, už 
kurį pykti ir paskui daryti prie
kaištus, mums, rodos, ne
reikėtų. Juk Broklymietis turi ir 
šiokį tokį pamatį, išreikšdamas 
savo abejojimus. Nors “Muzi
kos” redaktorių ir leidėju bus p. 
Šimkus, bet gerb. vargonininkai 
1) davė pradžiai S300.00 (Na! 
suaukotų katalikiškos visuo
menės), 2) be abejo bus geriau
siais rėmėjais ir platintojais 
“Muzikos”. Tad ir klausime, kur 
laikraštis turėtą būti spauzdina- 
mas, vargonininkai gali turėti jei 
jau ne sprendžiamąjį balsą, tai 
bent stiprų patariamąjį balsą, 
kurio gal būtų paklausęs ir gerb. 
p. Šimkus. O kai dėl katalikiškos 
spaudos platinimu, tai čia p. 
Strumskis labai teisingai 
pažymi, jog vargonininkai tą 
spaudą platina uoliai, ir remia 
savo raštais. GąiU jiem&urtar 

--- Ir povisų pasiaiškinimų 1916 
metais sausio mėnesyje pasirodė 
pirmasis 16 puslapiu “Muzikos 

jlumerisr’Tameimvo atspausta 
įžanga — Mes padainuosim dai
nų dainelių Iriems balsams. 
Beauštant! aušrelė — mišriam 
chorui. Oi močiut, motinėle — 
moterų chorui. Vai broli, broli 
— vyrų chorui Visos St. Šim
kaus.

Pulkim ant keliią — 2 balsam 
su tokiu tekstu

Pulkim ant kilit^ risi 
krikščionys 

Trokšdami Jaius brangios 
malonės 

Ašaras tiekim, širdis
Sgraudinkim 

Prieš mišių auka 
nusižeminkim

Dievas mūsą Apgy nėjas — 2 
balsam ir tokiais žodžiais:

Dietas mūsų.Apgynėjas
i r galybė 

Gelbėtojas turguose, kurie 
spaust? mus spaudžia

Bus daugiau)

kalbos

masto 
ateiti- 
globos

Los Angeles vyrų kvartetas iš k. R. Dabšys, A. Polikaitis, B. 
S e Ii ūkas, E. Jarašūnas. Kvartetas atvyksta į New Yorką ir 
kovo 21 dainuos Darbininko koncerte Kultūros Židinyje, gi 
kovo 22 dainuos Hartforde, Conn.

4. KAIRYS - DRAMOS KONKURSO LAUREATAS
Lietuvos Krikščionybės jubi

liejaus komiteto paskelbto dra
mos konkurso vertinimo komisi
ja — pirm. Česlovas Grince-

DAINŲ KONKURSAS

Margutis, minint radijo laidos 
55 metų veikimo sukaktį, skelbia 
konkursą solo dainai parašyti, 
panaudojant lietuvių poetų kūri-

Konkursui skiriantojc dainas 
(skaičius nevaržomas), prirašy
tas slapyvardžiu, siųsti iki 19^7 
rugpjūčio 15 adresu: 2615 Weso 
71st Street, Chicago, IL 60629. 
Prašoma drauge (uždarame 
voke, viršuje užrašant slapy
vardį) atsiųsti savo vardą, pa
vardę, adresą ir telefono nu
merį. Konkurso vertinimo komi
siją sudaro: Petras Armonas, Da
nutė Liaugminienė, Algis Šim
kus. Pirmajai premijai skiriama 
S400.00, antrajai — §300.00, 
trečiajai — §200.00.

Premijų įteikimas ir premi
juotų dainų atlikimas numato
mas 1987 spalio 24 Margučio ra
dijo 55 metų sukaktuvių pokyly
je, Jaunimo Centre, Chicagoje.

Margutis

vičius, sekret. Živilė Numgau- 
daitė-Šilgalienė, nariai Nijolė 
Martinaitytė, prof. dr. Bronius 
Vaškelis ir Zita Kevalaitytė-Vi- 
sockienė savo posėdy 1987 vasa
rio 22 iš atsiųstų veikalų daugu- 
jna balau autai ėrpimiijuuti Kiė- 
vaičio slapyvardžiu pasirašytą 5 
v. dramą “Krikšto vanduo . Ati
darius voką paaiškėjo, kad šio 
veikalo autorius yra Anatolijus 
Kairvs. Premijos dydis — 3,000 
dol.'

A. Kairys yra žinomas drama
turgas, beletristas ir poetas, 
laimėjęs daug draminių veikalų 
ir romanų konkursų.

MIRĖ ONA RAZUT1ENĖ

Los Angeles mieste- plačiai 
veikė Ona Razutienė, pagarsėju
si tautinių šokių mokytoja, oYga- 
nizatorė, kuri buvo subūrusi db 
dėlę jaunimo grupę į Spindulio 
ansamblį.

Vasario 28, šeštadienį, vyko to 
ansamblio koncertas, ir Ona Ra
zutienė jam dirigavo. Koncerto 
metu ji sukniubo ir mirė, ištikta 
širdies priepuolio. Buvo iššaukta 
greitoji pagelba, bet viskas buvo 
pavėluota. Ji buvo mirusi.

N. Y. ŠAULIŲ KUOPOS
LITERATŪRA KONKURSAS

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
Lietuvos 600 m. Krikščionybės Jubilie
juje Romoje 1987 m. birželio 24 d. iki 
liepos 2 d.

New Yorko šaulių kuopa yra 
paskelbusi literatūros konkursą 
Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejaus proga.Reikia parašyti ro
maną arba sudaryti novelių rin
kinį.

Kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas praneša, kad jau gautas 
pirmas veikalas — Paralelė — 
dviejų epocby panašuoliai. ro
manas. pasirašytas Rimo Skevel
dros slapyvardžiu

Konkurso premija — 1000 
dol. Jai paskirti bus sudaryta 
speciali komisija..

Konkurso terminas — šių 
metų birželio L d. Rankraščiai 
siunčiami šiuo adresu: Kęstutis 
K. Miklas. 71 Farmers Avė., 
Plainview, N Y. 11803.

PROGRAMA:
Popiežiaus Jono Paulio II audiencija su lietuviais. • šv. Tėvo 
sekmadieninės mišios ir arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija. 
• Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. • Mišios 12 apaštalų 
bazilikoje. • Lietuvių chorų pasirodymas. • Lietuvių akademi
ja. • Bufetas Sant’Angelo pilyje.

KAINA: (iš Čikagos 1 asmeniui)
Hilton ....................
Sheraton/Boston . .
Polo........................
Michelangelo/Grand
Nordland................

$1530.00
$1375.00
$1310.00
$1255.00
$1090.00

LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETAS
HARTFORD, CT.

KONCERTAS ĮYKS Š.M. KOVO 22, 
SEKMADIENI, 2 V. POPIET

Skrendant iš Los Angeles — pridėti $150.00 prie kainos.
Skrendant iš Bostono, New Yorko ir Toronto — nuimti $50.00 

nuo kainos.
šios kainos nejskarto $13.00 aerouosto mokestj. Kainos gali 

keistis pagal dolerio vertę.

Į šią kalną (eina;
Lėktuvo bilietas • 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese kam
baryje) • (Continental) pusryčiai kasdieną • „Hospitality 
Desk” • Lagaminų nešiojimas • Visas susisiekimo išlaidas 
pagal planą • Bilietas dėl bufeto Sant’angelo pilyje.

Dėl informacijos skambinkite Raginai Krututytai (312) 
436-5566 arba „toH-free” 1-800-331-3903, arba tiesiai 
agentui, kuris yra Jums arčiausias:

Romas Kazys
c/o Vytis International
2129 Knapp St.
Brooklyn, NY 11229
(718) 769-3300

c/o Audra T rovei Corp.

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

Ukrainiečių tautiniuose namuose 
961 Wethersfield Avė., Hartford, CT 

Tai. 203 542 - 5702

c/o Amorican Travci Sonrico

(312) 238-9787

CANADA 
(413) 532-8772

Koncertą rengia:
Amerikos Lietuvių Inžinierių Ir Architektų 

Sąjungos skyrius — ALIAS

Visas pelnas skiriamas Lietuvių Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje

Koncerto reikalais kreiptis pas ALIAS skyriaus val
dybą, tol. 203 677 - 7723

Brighton, KM 48118 
(313) 229-6024

(312) 524-2244

Šveicariją.
Alex Lauraitis siūto dviejų savaičių ekskursijas j Vokietiją ir 

Šveicariją, j Austriją. Budapeštą ir Yuųosiaviją. ir vienos savaites 
ekskursiją Italijoje

—Paryžiaus lietuviai Vasario 
16-osios minėjimą švęs kovo 7, 
šeštadienį, 3 vai. Po mišių už 
Lietuvos laisvę minėjime kalbės 
Bertrand de la Sabliere, Pran
cūzijos ambasadorius, Prancū- 
zų-Baltų draugijos pirmininkas 
Georgės Matore, Paryžiaus uni- 
versiteto profesorius. Padainuos 
Vasario 16-sios gimnazijos moki
niai. Šventė baigsis šeimyniško
mis vaišėmis.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
rengiama studijų ir poilsio sa
vaitė šia vasarą bus Dainavos sto
vyklavietėje rugpjūčio 9 - 16. 
Apie dalyvavimą kartu su regi
stracijos mokesčių 10 dol. šeimai 
pranešti LFB Centro valdybos 
iždininkui Jonui Vasariui, 979 
Proehl Dr., Barberton, Ohio 
44203. Tel. 216 644 - 7411.

— Lietuvos vyčių 152 kuopa, 
Riverhead, N.Y., dalyvaus ben
dros komunijos mišiose kovo 15, 
sekmadienį, 10:30 vai. ryto St. 
John, The Evangelist bažnyčio
je, Roavoke Avė., Riverhead, 

\N.Y. Mišias aukos kun. Charles 
Mockevičius. Po mišių bendri 
pusryčiai Tolendal Inn, Main 
Rd., Mattituck, N.Y. Svečias 
kalbėtojas bus Joseph Savickį, 
New Yorko valstijos assembly- 
manas, lietuvių kilmės iš moti
nos pusės. Dėl informacijų 
skambinti 516 728 - 1131.

— Sioux City, Iowa. Ši gero
kai nutolusi nuo didesnių lietu
viškų centrų Viduriniuose Vaka
ruose lietuviška salelė yra labai 
dosni visiems lietuviškiems rei
kalams dėl jos dvasinio vadovo 
kun. Simono Morkūno uolumo. 
Čia Šv. Kazimiero parapija 
įsteigta 1913 metais, šiandien 
nebeturinti nei šimto parapijai 
priklausančių lietuviškų šeimų, 
o Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus komiteto darbams paremti 
surinko ir paaukojo — 
§3,000.00. Be šios bendros para- 
piečių aukos, dosni parapietė 
Morta Kuncienė paaukojo dar 
§1,000.00, o pats kun. Simonas 
Morkūnas, kaip ir visuomet, pir
mas ir dosniausias aukotojas ko
mitetui paaukojo §10,000.00.

— St. Petersburg, Fla. Šv. 
Kazimiero lietuvių misijos dva
sios vadovas kun. Vytautas Zaka
ras, OFM, išpildydamas vysk 
Pauliaus A. Baltakio prašymą, 
paskelbė rinkliavą bažnyčioje 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus komiteto darbams paremti. 
Dosnūs aukotojai suaukojo 
§2,119.25.

— Southfield. Mich. Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas 

kun. Viktoras Krikščiūnevičius 
dviem atvejais atsiuntė parapijos 
vardu aukų Lietuvos krikšto ju
biliejaus komitetui. Iš viso — 
$1,251.25.

— Kun. Jonas D. Žuromskis, 
Šv. Juozapo parapijos klebonas, 
Lowell. Mass., padaręs rinkliavą 
bažnyčioje, surinko Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus komi
tetui -------$1.023.00.

— Dr. Vytautas Majauskas 
vadovauja Dav tona Beach ir apy
linkių Lietuvos krikšto jubilieji
niam komitetui Didesnes iš
kilmės rengiamos lapkričio 7-8. 
Atvyks vysk. Paulius A Baltakis. 
OFM
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11 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 421 — balandžio 21 — gegužės 1 — $1,449

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 1, Liuksemburge 1

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

Vilniuje 7 dienos. Varšuvoje 3

NAUDINGOS KNYGOS

1987 M KELIONES J LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Leningrade 2
13 dienų — Lietuva

Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549 
Vilniuje 10 dienų

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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

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

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 303 — Kaziuko mugė

kovo 3 - 17 — $1,229
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

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

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

Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., dar gauna
mos šios knygos, visos įrištos į 
kietus viršelius:

P. Čepėno, Naujųjų laikų Lie
tuvos istorija, I tomas 16 dol., 
Ilt. 25 dol.; J. Puzino, Rinktiniai 
raštai, I ir II tomai už 35 dol.; 
A. Šapokos, Lietuvos istorija, 18 
dol.; P. Jurgėlos, Lietuviškoji 
skautija, 12 dol.; A. Kučo, Ame
rikos lietuvių istorija, 10 dol.; A. 
Škėmos, Raštai, III t. 10 dol.; J. 
Brazaičio, Raštai, I, II, III ir IV 
tomai po 15 dol., V ir VI tomai 
po 16 dol.; P. Klimo, Iš mano 
atsiminimų, 14 dol.; B. Kviklio, 
Telšių vyskupija, Panevėžio vy
skupija, Kauno Vyskupija, Vilka
viškio vyskupija, Vilniaus vysku-

pija I ir II tomai — visi po 23 
dol..

Persiuntimui pridedama 2 
dol.

NAUJI LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

Fire and Night — Five Baltic 
Plays, by A. Straumanis, 20 dol.

When the Soviets Come... A 
Factual Report by R. Raid, II 
part, 12 dol.

Faces of two Worlds, by A. 
Kezys (Distinguished Personali- 
ties), 12 dol.

Gaunama Darbininko admini
stracijoj (persiuntimui 1 dol.).

15 dienų — Lietuva ir Suomija 
ionė 101 — spalio 1-15 — $1,679

Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas 
Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 514 — gegužės 14-28 — $1,699
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1,779

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

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, j«t»lgo« vedėja

6 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — S 1,699 

ionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelidhė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

V ilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

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

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 1

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

Mr. 8701

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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinky71, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

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

Vilniuje 5 dienos. Maskvoje 2, Milane 1

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

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

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

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

Vilniuje 5 dienos. Varšuvoje 3

NR. 8705

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

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

$1.995.00
$2,095.00

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

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 426 — balandžio 26 - gegužės 8 — $1,829
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

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

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.

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549 

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

KITOS KELIONĖS

NR. 8703

NR. 8704

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS

darbams remti aukojo (nuo 1986.XII.1 ligi 1987.1.31)

(atkelta iš 4 psl.)
kas, Tustin, CA.

$165.62: Adelaidės Lietuvių 
katalikių moterų sąjunga, Adelaidė, 
Australija.

$150.00: Juozas Dėdinas, Chiaago, 
IL.

Po. $100.00: Tadas ir Česlava 
Aleksoniai, Braintree, MA; Bronius 
ir Petrė Andriukaičiai, Chicago, IL; 
dr. Jonas ir Dana Bilėnai, Hun- 
tington, N.Y.; Justinas ir Elena Dir
ginčiau St. Petersburg Beach, FL; 
Valerijus ir Teresė Gražuliai, West- 
land. MI; Eugenija Liaugaudienė, 
Parsippany, N.J.; Lietuvos Vyčių 
25-ta kuopa, Cleveland, OH; dr. Jus
tinas ir Regina Pikūnai, Detroit, MI; 
dr. Antanas ir Elena Razmos, Wilm- 
ington, IL; Stasys ir Elžbieta Rudžiai, 
Worcester, MA; Petronėlė Strumskie- 
nė, Chicago, IL; Vincas ir Ona Šalčiū- 
nai, Port St. Lucie, FL; dr. Ro
mualdas ir Aleksandra Zalubai, 
Silver Springs, MD.

$75.00: Vytautas ir 
Oniūnai, Juno Beach, FL.

Po $50.00: Kazimieras 
Bagdonai, Chicago, IL;
Gailiūnas, Palm Beach,FL; Vytautas 
ir Palmira Janušoniai, Dousman, MI; 
Adolfas Jaras, Kenosha, WI; Antanas 
ir Bronė Jucėnai, Centerville, MA; 
Stasys ir Bronė Juozapavičiai, St. 
Petersburg Beach, FL; Gražina Ken- 
ter, Danbury, CT; kun. Vytautas 
Mankeliūnas, Bogota, Kolumbija; 
Vytautas Maželis, Ridgewood, N.Y.; 
Vladas Petrauskas (iš viso $65.00), 
North Chicago, IL; Aldona Prapuo- 
lenytė, Cicero, IL; Algis ir Birutė 
Prasauskai, Lomita, CA; kun. Jus
tinas Steponaitis (iš viso $550.00), 
Athol, MA; Kristina Šilkaitis, Cla- 
rendon Hills, IL.

$40.00. Aloyzas ir Gražutė Siručiai 
(iš viso $80.00), Santa Monica, GA.

$35.00 Robertas Milkaitis, Edge- 
wood, R.I.

$30.00 Z. ir M. Strazdai, Lake 
Worth, FL; Jonas ir E. Vainiai, E. 
Northport, N.Y.

Po $25.00 Jurgis ir Teresė Alens-

Marija

ir Ona
Petras

kai. Lemont, IL; Danutė Bobelienė, 
Massapeųua Park, N.Y.; Saulius 
Damušis, Hermosa Beach, CA; A. 
Dirgėla, Evergreen Park, IL; Vincas 
ir Petrė Dubauskai, Woodhaven, 
N.Y.; Frank Janulis, Chipley, FL; 
Benediktas ir Akvilė Karkliai, 
Cleveland, OH; Alfonsas ir Antanina 
Lauraičiai, La Grange Park, IL; 
Povilas Mikšys (iš viso $50.00) Juno 
Beach. FL; Vytautas ir Genovaitė 
Musoniai (iš viso $35.00), Oak Lawn, 
IL; Teodora Penikienė, Woodhaven, 
N.Y.; Liucija Petrikonis, Juno Beach, 
FL; Algirdas ir Gražina Petruliai, 
Jupiter, FL; Vidmantas ir Nijolė 
Raišiai, Mercer Island, WA; Joana 
Sabaliauskas, Blairstown, N.J.; Sta
sys Santvaras, S. Boston, MA; Marius 
ir Katrytė Sodoniai, Juno Beach, FL; 
Antanas ir Amela Steponauskai, 
Juno Beach, FL; Berta Stoškus, Pro- 
vidence, R.I.; Jonas ir Janina Šalnai, 
Juno Beach, FL; Romas ir Gertrūda 
Shatai, Huntsville, AL; Kazys ir 
Genovaitė Trečiokai, Union, N.J.; 
Eugenijus ir Irena Vilkai, Valencia, 
CA; John & Geraldine Zemis, An- 
dover, MA; Juozas ir Ona Žilioniai, 
Cleveland, OH.

Po $20.00: Stasys Balčiūnas, Juno 
Beach, FL; Regina Barauskas (iš viso 
$120.00), Melrose Park, IL; Aldona 
Griškienė (iš viso $40.00), Chicago, 
IL; Jonas Gudėnas, Euclid, OH; 
Henrikas ir Salomėja Idzeliai, 
Cleveland, OH; Algirdas ir Viktorija 
Karaičiai, Union Pier, MI; Jonas ir 
Julija Kučinskai, Miami Beach, FL; 
Frank Petkevich, Great Falls, MT; R. 
Plepienė, St. Petersburg Beach, FL; 
A. Rugys, Lantana, FL; Vytautas ir 
Julija Rutelioniai, Rockville, MD; 
Antanas ir Vladislava Sabaliai, Ro- 
chester, N.Y.; Viktoras ir Ona 
Šilėnai, Erie, PA.

Po $15.00; Alice Dailidis, Palm 
Beach, FL; Bronė Karaška, Delran, 
N.J.

Po $10.00: Bronė Balčiūnaitė, 
Chicago, IL; Antanas Balsys, Kens- 
ington, MD; Irena Banaitienė, 
Woodhaven, N.Y.; Donatas Banaitis, 
Woodhaven N. Y.; Edvardas ir Geno-

vaite Baranauskai (iš viso $35.00), 
Shenectady, N.Y.; kun. Timothy Bar
kauskas, Doylestown, PA; Stasys ir 
Ona Daržinskiai, Ponce Inlet, FL; Vy
tautas ir Aniceta Giedraičiai, 
Willowick, PA; dr. Gedas ir Aldona 
Griniai, Flossmoor, IL; Antanas ir 
Zuzana Janušiai, Livonia, MI; Mrs. 
J. Jokūbaitis, Palm Beach Shores, 
FL; Vincas ir Genovaitė Maciūnai, 
Philadelphia, PA; Viktoras ir Uršulė 
Malakai, Wallington, N.J.; Leonas 
Morkūnas, Toms River, N. J.; Pilypas 
ir Elvyra Naručiai, Oak Lawn, IL; 
Reuben & Ann O’Janne, Paxton. MA; 
Olga Sakas, Lake Worth, FL; Anna 
Sliteris, Chicago, IL; Albertas Stoš
kus (iš viso $20.00), Chicago, IL; Albi
nas Štaras, Lake Worth, FL: Irena 
Ulpaitė, Dorchester, MA; J. ir O. 
Vaškai, Cleveland. OH; Rimgailė 
Zotovienė, Juno Beach, FL.

Po $5.00: Jadvyga Gasiliūnienė, 
St. Petersburg, FL; Anthony & Helen 
Gudeczauskas, Coventry, R.L; Algis 
ir Jolanta Markevičiai, Chicago, IL; 
Rob Medonis, Jr., Mt. Lebanon, PA; 
Margaret Rasavage, Dubois, PA.

liejaus darbai teikia nepaprastą 
progą Lietuvai padėti. Čekius 
prašome rašyti Lithuanian Chris- 
tianity Jubilee vardu ir siųsti: Br. 
Polikaitis, 7218 So. Fairfield Avė., 
Chicago, IL 60629. Visos aukos 
nurašomos nuo mokesčių.

Jonas Kavaliūnas,
Vykdomojo komiteto 

pirmininkas 
Kun. Viktoras Dabušis, 

lėšų telkimo vadovas 
Bronius Polikaitis, 

iždininkas

BDEXTER park PHARMACY ®
Wm. Anastasl, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

296-4130

NR. 8707

Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas; 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

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 Helsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive.

Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas; Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, 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

G. T. INTERNATIONAL, 10401 ROBERTS RD., PALOS 
HILLS, IL 60465. TELEFONAS: 312 430 - 7272.

5,365 rb.
4.470 rb.
4,130 rb.
3,900 rb.
3,360 rb.

ti dokumentus iškvietimams

Parapijos aukojo:

$505.00: Immaculate Conception 
Church, Cambridge, PA.

$400.00: St. Casimir's Lithuanian 
R. C. Church, Paterson, N.J.

Po $300.00 St. Casimir’s R. C. 
Church, New Haven, CT; St. George’s 
Church, Norvvood. MA.

$246.45: Angelų Karalienės Misi
ja, St. Catherine, Ont., Kanada.

Po $200.00. Church of Our Lady of 
Vilnius (iš viso $300.00), New York, 
N.Y.; St. Francis of Assisi R. C. 
Church, Minersville, PA.

$180.00: St. Alphor.se Church, 
Baltimore, MD.

$120.00: Our Lady of Šiluva 
Church, Maizerville, PA.

$102.00 St. Bartholomew Church, 
Waukegan, IL.

$19.00 St. Joseph Church, DuBois, 
PA.

Lig šiol tk 3% atsiliepė į ligi š.m. 
sausio 31 d. išsiuntinėtus 35,000 laiš
kų, prašant paremti jubiliejaus dar
bus. Todėl, nors jubiliejus jau čia pat. 
dar nesurinkta nė pusės reikiamos 
sumos. Labai dėkojame visiems, 
kurie aukojo. Dar neaukojusiems jau 
pats metas savąja auka prisidėti, nes 
krikščionybė didelė vertybė, o jubi-

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 57 milijonai * dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS jstalga Rlchmond Hill veikia šešias dienas savaitėle nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro. Išskyrus penktadieniais iki 8 v.v. Ir ieitadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonu arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.

Alphor.se
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Kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko koncertas

Įvertindama Jeronimo Kačin
sko meninį Įnašą Į Berklee muzi
kos kolegijos klasikinio depar
tamento pedagoginę veiklą, ko
legija rengia jo kūrinių koncertą, 
kuris bus balandžio 15, trečia
dienį, 8 v. v. Berklee Performan- 
ce Center salėje, 136 Mass. 
Avė., Bostone.

Bus atliekami J. Kačinsko ka
meriniai, solo balsui ir choro 
kūriniai. Dalyvaus koncertui rei
kalingi kolegijos mokytojai — in
strumentalistai, choras ir lietu
viai, solistė ir solistas, apie ku
riuos bus paskelbta vėliau.

Didžioji dalis programos su-

darys vėlesnieji J. Kačinsko kūri
niai, kuriuose lietuvių liaudies 
muzikos pradai turi vyraujančią 
rolę.

Aukos Lietuvos reikalams
Vasario 15 d. Amerikos Lietu

vių Tarybos Bostono skyriaus su
rengtame Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjime aukų 
Lietuvos reikalams surinkta apie 
1,700 dol. Prie tos sumos 
pridėjus inžinierių ir Sandaros 7- 
sios kuopos narių atskirai surink
tas aukas, iš viso jų susidarys 
apie 5,000 dol.

Tą pačią dieną LB Cape Codo 
apylinkės suruoštame minėjime 
aukų gauta 1,680 dol. Atrodo, 
kad toji suma gerokai padidės, 
kai savo aukas Įteiks tie, kurie 
minėjime negalėjo dalyvauti.

Kaip vienur, taip lygiai kitur 
aukotojai nurodė, kuriai organi
zacijai jie savo aukas skiria. Taip 
Bostone jų daugiausia nukreipta 
Amerikos Lietuvių Tarybai, o 
Cape Code — Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybai.

Kaziuko mugė Vasario 16-oji 
amerikiečiams

KAZIMIERUI VASILIAUSKUI

mirus, reiškiame gili? užuojaut? jo šeimai.

Baltimorės Lietuvių Muziejus

Tu palikai mums savo meilę. . .

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

JOANA KIVILYTĖ 

(VAŠKIENĖ,

Šia liūdn? sukaktį minint šv. Mišios už jos slel? 
bus atnašaujamos Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių vienuolyne Putname, pas tėvus Pranciškonus 
Kennebunkporte; taip pat, Chicagoje, Washingtone ir 
Lietuvoje.

Kviečiame visus artimuosius ir pažįstamus pri
siminti a.a. Joan? ir už jos slel? pasimelsti.

Vyras Povilas Ivaška, 
Duktė Teresė ir žentas 
Algimantas Landsbergiai, 
Marti Gintarė IvaŠkienė 
Anūkai — Ritone, Tomas, Andrius 
Paulius, Gailė ir Liudas

Vieneriy metų mirties sukaktis 
A. A. 

ROMOS MIKALAUSKAITĖS - 
MATONIENĖS

1986 m. kovo mėn. 24 d. mirties šešėlis aptemdė 
mūsų namus ir širdis. Po sunkios Ilgos Ir opencljy 
mirtis išplėšė J? iš mūsų tarpo.

Roma gimė 1933 m. gegužės 3 d. Jurbarke. 
Pradžios mokyki? baigė Jurbarke. Vos pradėjus gim
naziją, frontui artėjant su tėveliais pasitraukė j Vak
arus.

Vokietijoje lankė gimnazlj? Ir atvykusi j Amerlk?, 
Worcesteryje j? baigė. Ilgus metus dirbdama banke, 
baigė buhalterlj? ir sęskaityb?.

1954 m. sukdrė šelmę su Romu Matonlu. 
Susilaukė dukrelės Nijolės ir sūnaus Ričardo.

Motinai, broliui Ir tetai persikėlus j St Petenburg 
Beach, Ra., palaikė glaudžius ryšius Ir nuoširdžiai 
jais rūpinosi.

1987 m. kovo 29 d. St. Petersburg, Ra., Šv. Vardo 
bažnyčioje už jos šiol? bus aukojamos mišios.

Brangioji, Ilsėkis ramybėje,mes Tavęs niekada 
nepamiršime.

Nuliūdę: motina, vyras, dukra, sūnus, brolis Ir 
teta.

Maloniai prašome gimines, dnųję ^s Ir pažįstamus 
prisiminti Rom? maldose.

Bronė Urbonienė

Tradicinę Kaziuko mugę 
ruošia Bostno lietuvių skautų 
Baltijos ir Žalgirio tuntai. Mugė 
vyks kovo 8 d. nuo 11:30 vai. 
ryto So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos patalpose. Mugėje 
bus Įvairūs skautų rankdarbiai, 
atitinkama programa ir lietuviški 
pietūs. Visuomet tokios mugės 
sutraukia daug daugiau lietuvių, 
negu kiti renginiai.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties proga

liepos 4-tąją, jei kraštas botų kos dalyvavimu Amerikos laisvės 
okupuotas svetimos valstybės, kovose, atstatytos modernios re
ni aždaug trečdali* gyventojų spublikos pažanga ir Hitlerio- 
išžudvtas, visos laisvė* nanaikm- Stalino susitarimu Lietuvos

Nepriklausomybės 
šventės minėjimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus rengtas Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimas Įvyko vasa
rio 15 d. Jis buvo trijų dalių: 1. 
Speciali programa Laisvės Varpo 
laidoje 9 vai. ryto iš WCAV — 
FM 98 radijo stoties, 2. Mišios 
už Lietuvą aukotos 10 vai. 15 
min. Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone, organi
zacijoms dalyvaujant su vėliavo
mis, 3. Iškilmingas susirinkimas 
su menine programa, kuris vyko 
2 vai. popiet So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Laisvės Varpo programo
je perduota Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko Teodoro 
Blinstrubo kalba, poezijos ir mu
zikos pynė “Mūsų Lietuva”, Val
stybės sekretoriaus George 
Shultzs sveikinimas Lietuvos at
stovui dr. Stasiui Bačkiui ir gu
bernatoriaus proklamacijos iš
trauka. Visa tai buvo perpinta 
patriotine lietuvių muzika. Pa
maldų metu pasaky tame pamok
sle išryškinta laisvės ir neprik-

I lausomybės palaima, o iškilmin
game susirinkime dėmesys 
kreiptas Į mūsų jaunimą, kurio 
trys sambūriai (Lituanistinės 
mokyklos mokiniai, etnografinis 
ansamblis “Sodauto” ir Bostono 
tautinių šokių sambūris) atliko 
meninę programą. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Alfonsas Petru- 
tis, buvęs ilgametis Amerikos 
Balso lietuvių skyriaus vedėjas. 
Minėjime buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Kiekvienas aukotojas galėjo nu
rodyti, kuriai organizacijai jis 
savo auką nukreipia.

radijo programą anglų kalba per
davė radijo stotis WBET vasario 
13 nuo 8:05 vai. ligi 9:00 vai. va
karo. Programai skirtas laikas 
buvo tuoj po pasaulinių žinių iki 
kitų pasaulinių žinių, tad yra pa
grindo galvoti, kad ją girdėjo 
daugelis tos radijo stoties nuola
tinių klausytojų. Radijo stotis 
skelbė tą programą iš anksto vie
tinių žinių skyriuje. Programa 
buvo pritaikyta amerikiečių pu
blikai. Joje pagrindinė mintis su-

tos, privati nuosavybė nusavin
ta, kaip tai atsitiko Lietuvoje, 
kur nepriklausomybės atstatmo 
sukakties minėjimas ir tautos 

himno giedojimas laikomas 
baudžiamu nusikaltimu. Trumpi 
šiais klausimais pranešimai buvo 
perpinti dramatiška lietuviška 
simfonine muzika, o informacija 
apie Lietuvą pailiustruota liau
dies ir klasikine muzika. Infor
macijoje nurodyta viduramžių 
Lietuvos istorija su Vilniaus uni
versiteto Įsteigimu, Lietuvos

jos, sukilimas ir dabartinis pasi
priešinimas pogrindžio spauda, 
laisvojo pasaulio, ypač JAV para
ma ir lietuvių veikla už Lietuvos 
ribų.

Mielai Motinai

NEW YORKE
Kario žurnalo — vasario 

mėnesio numeris skaitytojams 
išsiuntinėtas kovo 2 d. Kario žur
nale per eilę numerių dr. Kazys 
Ėringis rašo įdomų straipsnį — 
Lietuvos karių mirtis sovietų ar
mijos gretų replėse. Surinkta 
daug medžiagos, dokumentuo
ta. Būtų gera, kad Kario žurnalas 
straipsnį išleistų atskira knygele. 
Žurnalą redaguoja Balys Raugas, 
administruoja Alfonsas Samušis.

Kredito Unijos Kasos metinis 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas kovo 15, sekmadienį, 
2 v. popiet Kultūros Židinyje, 
bus padaryti įvairūs pranešimai 
ir bus rinkimai į direktorių tary
bą.

William Kumet, Richmond 
Hill, Darbininko spaudos kioske 
įsigijo naujų lietuviškų leidinių 
už 129 dol. ir užsakė net trims 
asmenims Bridges. Kumet yra 
gimęs Amerikoj, bet visą laiką 
domisi lietuviška knyga bei daly
vauja lietuviškoj veikloj.

A. Daunys, Port Washington, 
N.Y., šiais metais ypač parėmė 
Darbininką, atsiųsdamas prenu- 

•meratai $40. Labai ačiū.

V. Skladaitis, Waterbury, 
Conn., gražiai parėmė Darbi
ninką, atsiųsdamas šiemet pre
numeratai ir spaudos paramai 
$50. Labai ačiū.

Ildefonsas Bučmys iš Dayton, 
Ohio, per paskutinius 3 metus 
paaukojo Darbininkui $125, šiais 
metais atsiųsdamas $50 čekį. Di
delis ačiū dosniam lietuviškos 
spaudos rėmėjui.

Mary Achenback iš Waterbu- 
ry, Conn., ilgametė Darbininko 
skaitytoja, šiemet su savo prenu
merata atsiuntė $40. Labai ačiū 
už auką spaudai.

Elenora Aleliūnas iš Pitt- 
sburgh, Penn., daug metų do
sniai remia Darbininką. Šiemet 
su prenumerata atsiuntė $45 
čekį. Ačiū pasišventusiai lietu
viškos spaudos rėmėjai.

Liusė Amante iš Highland 
Park, New Jersey, ilgametė ir iš
tikima Darbininko rėmėja auko
mis, šiemet atnaujindama pre
numeratą atsiuntė $50 čekį. 
Nuoširdus ačiū lietuviškos spau
dos palaikytojai.

Petras ir Eglė Vainiai iš 
Middletown, N.J., per paskuti
nius 3 metus paaukojo mūsų 
spaudai arti 100 dol. O šiemet

Mirė Valentina Minkuvienė
Vasario 19 d. staigiai mirė Va

lentina Minkuvienė, kuri su savo 
vyru Stepu Minkum ilgus metus 
So. Bostone vedė dovanų krau
tuvę su lietuviškomis Icnygomis, 
plokštelėmis ir tautodailės dar
bais. o taip pat lietuvišką radijo 
programą, kuri populiariai vadi
nama M inkų radijo programa. 
Velionė palaidota vasario 23 d. 
Forest Hills kapinėse po mišių, 
kurios atlaikytos Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje.

RENGINIAI

Kun. John J. Adomaitis, Ossi- 
neke, Mich., nuolatinis Darbi
ninko rėmėjas, su šių metų pre
numerata atsiuntė 40 dol. Ačiū 
už nuolatinį mūsų laikraščio 
rėmimą.

EMILIJAI ČEPUKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui Boleslovui ir jo žmonai Ju
lijai reiškiame gili? užuojaut? ir kartu liūdime.

Birutė ir Vitas Labučiai

Mūsų Mielam Kapelionui
Tėv. ANTANUI PRAKAPUI, OFM, 

jo motinai Antaninai Lietuvoje mirus, reiškiame 
nuoširdžl? užuojaut?.

N’ew Yorko Maironio lituanistinė mokykla, 
mokiniai, mokytojai, tėvų komitetas

MYKOLUI PAKŠČIUI

mirus, |o žmoną Alis?, dukr? Renat? Špakevičienę su 

šeima Ir kitas gimines nuoširdžiai užjaučia

Kazimieras ir Kastytis Jankūnai

MARIO TUCCI 
mirus, Jo žmonai Gražinai Tuccl-Tlškutsi su šeima Ir 
artimiesiems reiškiama šlrdlng? užuojaut?.

Balfo 100-tpjo skyriaus 
Valdyba

Kovo 8 nuo 11:30 vai. ryto So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose tradicinė Kaziuko 
mugė, rengiama Bostono lietu
vių skautų Baltijos ir Žalgirio 
tuntų.

Kovo 22 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
trečio aukšto salėje, seniausios 
Naujosios Anglijos lietuviškos 
radijo programos, vedamos Ste
pono ir Valentinos Minkų, ren
ginys — koncertas.

Balandžio 15d., 8 v.v. Jeroni
mo Kačinsko kūrinių koncertas 
Berklee muzikos kolegijoje, 136 
Mass. Avė., Bostone.

Balandžio 26 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių D- 
jos trečio aukšto salėje So. Bo
stone pavasarinis Laisvės Varpo 
koncertas, kuriame programą 
atliks sol. Nelė ir muz. Arvydas 
Paltinai iš Vakarų Vokietijos.

Rugsėjo 27 d. 3 vai. popiet sol. 
su prenumerata atsiuntė dar 50T Lilijos Šukytės koncertas, ren- 
dol. Didelis ačiū pasišventu- 
siems lietuviškos spaudos palai
kytojams.

Vytautas Cesnavičius iš Rich
mond Hill, N.Y., paskutinių 3 
metų laikotarpyje Darbininko 
prenumeratai ir spaudos palai- 

x kymui atsiuntė administracijai 
^$190. Tai tikrai pasiaukojantis 
'lietuviškos spaudos rėmėjas 
New Yorke! Nuoširdus ačiū jam.

Amalia Sinus iš Brooklyno, 
N.Y., dosni rėmėja mūsų laik
raščio per daugelį metų, šiemet 
prenumeratą padidino, atsiųsda
ma $40. Tariame didelį ačiū!

Algis Macelis iš Commack, 
N.Y., pastovus Darbininko 
rėmėjas, šiemet savo prenume
ratą taipgi pakėlė, atsiųsdamas 
$40. Nuoširdus ačiū.

Kun. B. Pacevičius iš Toron
to, Kanados, kasmet Darbininko 
prenumeratai ir palaikymui siu
nčia po 50 US dolerių. Nuošir
dus ačiū ir pagarba mūsų laik
raščio draugui Kanadoje!

giamas Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimo komiteto Bostone.

Spalio 4 d. 2 vai. popiet Šv. 
Kryžiaus katedroje mišios, auko
jamos kardinolo Bemard Law 
minint Lietuvos krikšto sukaktį. 
4 vai. popiet banketas Lantana 
restorane Randolphe.

Spalio 11 d. 3 vąl. popiet First 
& Second Church auditorijoje 
Vytenio Vasyliūno vargonų kon
certas, rengiamas Lietuvos kri
kšto minėjimo komiteto.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO 
— MINKŲ RADUO PROGRAMA 
girdima per radijo stotį WLYN 
1360 AM banga sekmadieniais 
nuo 8 Iki 8:45 vai. ryto. Vado
vauja S. Ir V. Minkai, 71 Farragut 
Road, So. Boston, Mass. 02127. 
Tel. 268 - 2515. Pss Minkus gau
namas “Darbininkas”.

LAISVES VARPAS sekmadie
niai* 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton 
MA 02402. Telefonas (817) 684 
7209.

1987 M. EKSKURSUOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Gegužės 4 -$1429.00 Liepos 20
— 1915.00 Rugsėjo 16
— 1558.00
— 1956.00

MEMOCH

1399.00 
1429.00

Spalio 6 — 1725.00
Gruodžio 26 — 1514.00

KeHonlų Ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji maršrutai. 
neglstrsclįoa, informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 — 
722 - 1300 (Toli Free)

8764.

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADWAY, P O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 8, sekmadienį, tradi
cinė Kaziuko mugė, kurią rengia 
New Yorko skautai.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų vienuolijos provin
cijolas, praeitą savaitę buvo at
vykęs į Brooklyno vienuolyną ir 
čia praleido kelias dienas, tvar
kydamas įvairius reikalus.

Kun. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
po sėkmingai pavykusios opera
cijos šiek tiek sustiprėjęs, išvyko 
trumpo poilsio.

Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yorko skyriaus narių 
posėdis bus kovo 12, ketvirta
dienį, 7:30 v. v. Kultūros Židiny
je. Maloniai kviečiama narius ir 
svečius dalyvauti.

Tradicinis kaukių balius, su
rengtas New Yorko ateitininkų 
vasario 28 Kultūros Židinyje, 
praėjo labai sėkmingai, atsilankė 
daug publikos, kaukių parade 
dalyvavo per 20 kaukių. Kam pa
skirtos premijos ir pilnesnis 
aprašymas bus kitame Darbinin
ko numeryje.

Laisvės Žiburio radijo pavasa
rio koncertas ir balius bus 
gegužės 2. šeštadienį. Kultūros 
Židinyje.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius humoristas, kovo 21 vyk
sta į Bostoną, kur dalyvaus Min- 
kaus radijo programoje.

Branduolys veikia prie Aušros 
Vartų parapijos Manhattane ir 
kartas nuo karto rengia kultūri
nes popietes. Kovo 15, sekma
dienį, 1 v. popiet Aušros Vartų 
parapijos salėje, 570 Broome 
St., prie Holland tunelio, bus ro
domi Gerimanto Peniko Lietu
vos vaizdai vaizdajuostėje. Po to 
bus užkandžiai. Įėjimo auka— 
3 dol.

N. Y. skautai ir skautės 
maloniai kviečia visus atvykti j

KAZIUKO MUGĘ
SEKMADIENJ, KOVO 8 D.

12 vai. mišios — po to oficialus mugės atidarymas.

Veiks bufetas, kavinė, valgykla, lėlių teatras, baidyklių 
namas, loterijos ir Įvairių rankdarbių pardavimas.

Petras Zupko mirė kovo 1, 
sekmadienį, Mary Immaculate 
ligoninėje, Jamaica, N.Y. 
Nuliūdime liko žmona Alice, 
sūnus Mykolas, dukra Brenda ir 
anūkai. Pašarvotas Queens Fu- 
neral Home, 76 - 02 Rockavvay 
Blvd., Woodhavene, tel. 296 - 
4690. Laidojamas penktadienį, 
kovo 6. Lankymo valandos nuo 
2 vai. popiet iki 10 v.v. Velionis 
ir Alice Zupko prieš porą metų 
turėjo gėlių krautuvę, Rich- 
mond Hill, Jamaica Avė., mielai 
lietuviams patarnavo, rėmė lie
tuvišką veiklą, platino lietuviš
kas plokšteles.

Skautų tradicinė Kaziuko 
mugė vyksta kovo 8, sekma
dienį. Jaunimo pamaldos 12 vai. 
Po jų-mugės atidarymas ir pasi
svečiavimas. Bus daugybė stalų 
su įvairiomis prekėmis, gintaro, 
odos, medžio dirbiniai, veiks ka
vinė. baidvkliu namas ir kita.

Kun. Bruno Kruzas, Sv. Jur
gio ir Sv. Onos parapijas nuo 
1987 sausio 1 sujungus į vieną, 
išėjo į pensiją. Buvusiam klebo
nui pagerbti Sv. Jurgio parapijos 
komitetas rengia banketą su šo
kiais kovo 29, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Cresthaven Country 
Club, 150 St. ir 5th Avė., Whi- 
testone, N.Y. Bilietus įsigyti 2 
savaites prieš banketą pas Jo- 
seph Kazakauską. Telef. 1 - 
516—623-7038.

VEDYBŲ BIURAS
Kam vienai ar vienam vargelį 

vargti, jei jį galima pasidalinti su 
mylimu asmeniu. Nurodykite 
savo pageidaujamo asmens cha
rakteristiką, amžių ir savo adre
są, mes surasime jums gyvenimo 
draugę ar draugą. Mūsų adresas:

Vedybų biuras 
9141 Carlyle Avė. 
Surfside. Fla. 33154.

The Advocate, Newarko arki
vyskupijos laikraštis, vasario 25 
laidoje rašo, kad Vatikanas at
sidėjęs stebi įvykių raidą Sovietų 
Sąjungoje, tikimasi gana daug iš 
Gorbačiovo liberalizacijos. Pir
miausia Sovietai gali legaliai pri
pažinti ortodoksų Bažnyčią. Yra 
ženklų, kad bus leista popiežiui 
aplankyti Sovietų Sąjungą, kata
likišką Lietuvą ir kitus kraštus, 
taip pat ir Maskvos oficialius 
žmones. To laikraščio vedamųjų 
straipsnių skiltyje prisimenama, 
kad šiemet ukrainiečiai katalikai 
švenčia 1000 metų krikščionybės 
sukaktį, o lietuviai — 600 metų.

LB New Yorko apygardos 
metinis suvažiavimas bus ba
landžio 25 Kultūros Židinyje.

Lietuvių Kultūros Centro ta
rybos posėdis bus balandžio 1 
Kultūros Židinyje.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 7, šį šeštadienį, 12:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuoijama Richard 
VVagner opera “Die VValkūre . 
Pagrindiniai solistai: Hildegard 
Behrens, Jeannine Altmeyer, 
Peter Hofmanu. Diriguoja Ja
mes Levine.

Ieškoma knyga - Petronėlės 
Orentaitės Kai laumės lėmė 
Kas ją turėtų prašom ar paskolin
ti, ar kaip kitaip perleisti Darbi
ninko redaktoriui P. Jurkui. 
Skambinti ar rašyti į Darbininko 
redakciją.

$l,000’S WEEKLY stuffing 
envelopes,
. Self-addressed, stamped enve- 
lope: Home Opportunities, Dra- 
wer 579-Q, Clanton, Alabama 
35045.

HOMEVVORKERS NEE- 
DED nationwide! Good inco- 
mesl: Success, Dravver 389, 
Clanton, Alabama 35045. Enm- 
close envelope!

SELL INFORMATION B Y 
MAIL. Unlimited income! Ama- 
zing details $1. Success Ql, 804 
Ola inorsoy Koad, Clanton, 
Alabama 35045-2459.

LIETUVOS KUNIGAIKŠČIAI 
NORI GRJŽTI NAMO
Buvome rašę Darbininke, kad 

iš Kultūros Židinio, iš centrinių 
laiptų į antrą aukštą, yra dingę 
trys skulptoriaus Vytauto Kašu- 
bos sukurti didieji Lietuvos ku
nigaikščiai, jų reljefiniai medali- 
jonai: dingo Mindaugas, Gedi
minas ir Vytautas.

Kažkas juos juokaudamas ar 
rodydamas savo drąsą pasiėmė 
ir iki šiol dar nesugrąžino.

Tie kunigaikščiai tikrai dabar 
ilgisi savo namų, savo lietuviško
jo Kultūros Židinio. Tikrai jie 
nereikalingi tiems, kurie juos 
pasiėmė. Jie priklauso penkių 
valdovų kolekcijai ir dabar vėl

1387 — UETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI — 1967

Liet. Religinėje Šalpoje ir Liet. Informacijos Centre vasario 27 buvo sukviesta svečių 
ir pademonstruotas TELFAX aparatas, su kuriuo susisiekiama su Roma, kur Informa
cijos Centras atidarė savo skyrių. Iš k. Andrius Adams, Ritonė Ivaškaitė, Petras Ąžuoi- 
las, Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, kun. Kazimieras Pugevičius, Tėv. Leonardas 
And riekus, OFM, vysk. Paulius Baltakis, OFM, skaito iš Romos skyriaus gautą raštą, 
Liet. gen. konsulas Anicetas Simutis, Marian Skabeikis, Gintė Damušytė, Paulius 
Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio

NAUJI PAGERINIMAI
LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRE

Liet. Religinė Šalpa išvystė la
bai plačią veiklą, šalia to dar 
buvo suorganizuotas Lietuvių 
Informacijos Centras. Įstaiga yra 
įsigijusi modernią kompiuterio 
sistemą, turi kompiuterius ir su 
lietuvišku raidynu. Liet. Infor
macijos Centras renka žinias ir 
jas perduoda amerikiečių ir lie
tuvių spaudai. Lietuvių Infor
macijos Centras taip pat paren
gia Liet. Kat. Bažnyčios Kroni-

Darbininko metinis koncer
tas bus kovo 21 Kultūros Židiny
je. Koncerto programą atliks Los 
Angeles vyrų kvartetas, akom- 
ponuoja R. Apeikytė. Atlikęs 
koncertą, kvartetas tuoj išvyksta 
į Hartfordą, kur koncertuoja sek
madienį, kovo 22. Jų koncertą 
ten rengia LB apygardos valdy
ba.

nori grįžti į savo tėviškę. Kas 
pasiėmėte, jau pasidžiaugėte, 
prašome kokiu nors būdu 
grąžinti. Laukia jų sugrįžtant vi
sas Kultūros Židinys, kunigai
kščių draugai kiti kunigaikščiai 
ir visa lietuviška visuomenė. 
Pradžiuginkite visus, sugrąžin
dami kunigaikščius!

Palanga, Klaipėda (su nakvy
ne), Panevėžys, Kaunas. Tai tik 
keletas iš Lietuvos miestų, ku
riuos lankys GT International 
ekskursantai. Dėl detalių žiūrėk 
GT International skelbimą šešta
me Darbininko puslapyje. 

kas, jas perrašo ir išsiuntinėja 
lietuvių laikraščių redakcijom.

Kad būtų ši informacija dar 
greitesnė, tikslesnė, pilnesnė, 
Romoje atidarė savo skyrių. Tas 
sky rius veikia lietuvių kolegijoje 
ir skyriaus vedėju yra kolegijos 
rektorius prel. A. Bartkus.

Kad būtų ryšiai greitesni, 
Liet. Informacijos Centras įsi
taisė TELEFAX aparatą, su ku
riuo per telefoną greitai perduo
dami ištisi raštai, dokumentai.

Vasario 27 penktadienį, į įstai
gą buvo sukviestą svečių ir buvo 
atidaryta tiesioginė linija su 
Roma. Dalyvavo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, Liet. gen. kon
sulas Anicetas Simutis, Brookly
no pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, Darbininko redakcijos na
riai, įstaigos tarnautojai. Susi
rinkę buvo supažindinti su raštu, 
kurį rengėsi persiųsti į Romos 
skyrių. Tai buvo raštas Vatikano 
komunikacijos viršininkui vy
skupui John P. Foley.

Rašte kaip tik ir rašoma, kad 
drauge su Lietuvos gen. konsu
lu, globojant Liet. Religinei Šal
pai, atidaromas šis tiesioginis 

Lietuvių Federalinė Kredito Unija

K A S A
šaukia metinĮ narių susirinkimą 1987 m. kovo 15 d., 

2 vai. popiet Kultūros Židinyje.

PROGRAMOJE pranešimai apie KASOS skyrių veiklų, 
finansinė apyskaita, 

rinkimai į direktorių tarybų ir 
ateities planų svarstymas.

Po susirinkimo vaišės dalyviam ir svečiam.

ryšys su Roma, atidaromas Ro
mos skyrius. Tai patarnaus lietu
viškiems reikalams ir Lietuvos 
persekiojamai bažnyčiai. Toliau 
vysk. Baltakis prašo, kad Vatika
no komunikacijos viršininkas pa
rengtų raštą, kuris reikalingas 
Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos 
15 metų sukakčiai.

Visą tą raštą, visą puslapį, 
įkišo į aparatą, kuris panašus į 
rašomąją mašinėlę. Tejefonu su
sisiekus su lietuvių kolegija Ro
moje, aparatas pradėjo veikti. Jis 
traukė popieriaus lapą į save ir 
taip perdavė visa į Romą. Už po
ros minučių aparatas vėl pradėjo 
veikti. Dabar iš jo lindo popie
riaus lapas, ten buvo laiškas, pa
sirašytas prel. A. Bartkaus. Laiš
ke sveikina įstaigą, dėkoja vysk. 
Baltakiui už nuoširdų pritarimą, 
atidarant šį skyrių Romoje, 
ryžtasi prasmingiau ir efektin
giau pasitarnauti Dievui, 
Bažnyčiai ir savo Tautai.

Susirinkę plodami pasitiko šį 
pranešimą — laišką iš Romos. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, jį gar
siai visiem perskaitė. Po to kun. 
K. Pugevičius svečius pavaišino 
kava.

DARBININKAS
visus maloniai kviečia atsilankyti j

KO N C ERTĄ
š. m. kovo 21, šeštadienį, 7 v. v.
KULTŪROS ŽIDINY

Dainuoja

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS
R. DABŠYS, E. JARAŠIŪNAS, A. POLIKAiTIS, B. SEUUKAS

Akomponuoja
pianistė R. APEIKYTĖ

Po koncerto — vakaronė. Veiks baras ir valgių bufetas.
Įėjimo auka — 10 dol.

HARTFORDE Los Angeles Vyrų Kvarteto koncertas bus kovo 22.

MARYTĖS ŠALINSKIENĖS
PAGERBIMO PIETŪS
KOVO 14 . ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V. KULTŪROS ŽIDINYJE BROOKLYNE

PROGRAMOJE:

Invokaclja — VYSK. PAULIUS BALTAKIS, OFM 
Žodis apie Marytę Šallnskienę—

TEV. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
Sveikinimai
Pietūs — šeimininkė E. KEZIENĖ 
Šokiai — BROUŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Įėjimo auka — 15 dol.

Pavieniai bilietus Įsigyti arba stalus užsisakyti privalo Iš anksto—nė vėliau 
kovo 8 d.

Bilietus platina: E. Kezienė — 296 - 0798, Jonas Adomėnas — 497-5212, 
E. Andrlušton* — 847- 4477, U. Povltattten* 848 - 8481, V. ŠIIžIm* 296 - 2844, 
R. Kazys — 789 - 3300.

Visi kviečiami atsilankyti

R E N GI M O KOMITETAS




