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DU AMERIKOS PILIEČIAI SUGRĮŽO j VILNIŲ

Savaitės |
i įvykiai |

Prezidentas Reagan savo kal
boje prisipažino, kad, parda
vinėjant ginklus Iranui, buvo pa
daryta klaidų ir prisiėmė atsako
mybę už jo pavaldinių atliktus 
veiksmus.

Libano Beirute, ten atvykus 
Sirijos kariuomenės daliniam, 
pamažu, grįžta normalus gy veni
mas, tačiau Iranas pareiškė su
sirūpinimų, kad, nuginklavus šii
tų Dievo partijos milicininkus, 
Libane neliksiu kovotojų Izrae
liui sutramdyti.

Meksiką visą eilę metų valda
nčios Institucinės revoliucinės 
partijos kongresas neatsižvelgė j 
kai kurių partijos delegatų reika
lavimus didesnės demokratijos 
ir atsinaujinimo ir nutarė veikti 
ir toliau pagal senai išbandytus 
metodus.

1983 m. Alžire susiorganiza
vusi Arabų organizacija žmogaus 
teisėm ginti siekė, kad J.T. pri
pažintų ją savo patarėja J. T. 
Ekonominėj ir socialinėj tary
boj, bet. arabų valsty bėm pasi
priešinus, klausimas atidėtas iki 
1989 m.

Amerikos žydų organizacijos 
reiškia susirūpinimą, kad Izrae
lio vyriausybė siekia atsikraty ti 
jai primetamų kaltinimų, kad 
JAV nuteistas iki gyvos galvos 
kalėti už šnipinėjimą Izraeliui 
Jonathan Jay Pollard šnipinėjo 
su jos pritarimu ir žinia. Jos taip 
pat yra nepatenkintos, kad j šią 
aferą įsivėlęs karo aviacijos pulk. 
Aviem Sella buvo pakeltas į ge
nerolus ir paskirtas svarbios 
karo aviacijos bazės viršininku.

JAV 1968 m. išmestas i 
erdvbę satelitas Pioneer 9, 
teikęs žinias mokslininkam apie 
saulės sistemos audras ir vėjus, 
nustojo veikęs.

Valstybės departamentas ne
sutiko palengvinti Sov. Sąjungos 
taikomų prekybos suvaržymų, 
nes jos politika žmogaus teisių 
atžvilgiu dar nėra pakankamai 
gili.

Iš Belgijos Zeebrugge uosto į 
Britaniją plaukęs keltas "Harold 
of free Enterprise apvirto ir iš 
jame buvusių per 500 keleivių 
135 žuvo.

Pagal sovietų “Ogoniok” žur
nalą Maskvos Liuberci priemi- 
sty susidarė grupė raumenis kul-
tivuojančių jaunuolių, kurie 
Maskvos gatvėse užpuldinėja ir 
apmuša vakarietiškais rūbais vil
kinčius hipius ir kitus nuo sovie
tinės aprangos įpročių nutolu
sius asmenis.

Valstybės sekretorius Shultz 
numato balandžio mėn. vykti į 
Maskvą ir tartis su Sov. Sąjungos 
užs. reik, ministeriu Ševardnad
ze dėl vidutinės tolinašos raketų 
Europoj panaikinimo.

S. LOZORAIČIO, JR., PAREIŠKIMAS SPAUDAI

Kai kurių užsienio spaudos 
agentūrų paprašytas pakomen
tuoti sovietų agentūros Novosty 
pareiškimus dėl eventualios Po
piežiaus kelionės į Lietuvą, p. 
S. Lozoraitis jr., Lietuvos atsto
vas prie Šv. Sosto, atsakė:

Šventasis Tėvas gerai pažįsta 
katalikiškosios lietuvių tautos 
aspiracijas, kurias ji ne kartą yra 
išreiškiusi praeityje ir tebereiš
kia dabar. Jo noras aplankyti Lie
tuvos katalikus, kaip ir visus ki

KADA LIAUSIS MŪSŲ BAŽNYČIOS IŠNIEKINIMAI?
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 69
Pastaruoju metu vėl 

padažnėjo bažnyčių apiplėšimų, 
vien tik Kaune šį rudenį buvo 
apiplėštos Šv. Antano, Pane
munės bažnyčios: apiplėšimai 
įvyko Dūkšto, Švenčionėlių, 
Braziūkų bažnyčiose.

Buvo bandyta apiplėšti Šančių 
bažnyčią, tačiau piktadariai buvo 
sulaikyti nusikaltimo vietoje. 
Sunku suprasti pagal kokį baro
metrą kyla šios šventvagiškos 
bangos, tačiau viena aišku, kad 
tai ne pavieniai ar atsitiktiniai 
reiškiniai, o nusikaltėliškos siste
mos grandinė. Kas tai: satani
zmas, nuobodžiaujančių
"žaliūkų pramogos ar sąmonin
gai pikty biška veikla? Jei domi
nuoja dvi pirmosios priežastys, 
tai jas labai nesunku pašalinti.

Pakanka teisėtvarkos orga
nams sugriežtinti atsakomybę, ir 
tvarka bus atstatyta. O vis tik mi
licijos organai ne itin rimtai ieško 
tokio tipo nusikaltėlių, o juri
dinės instancijos silpnai baudžia, 
todėl teisėtai kyla visiškai logiška 
prielaida, kad šiuo atveju galioja 
trečioji priežastis, būtent, sąmo
ninga nusikalstama veikla.

Tūbausiai (.Kretingos raj.). 
1985 m. naktį iš spalio 10 d. į 11 
d. įsiveržę piktadariai į Tūbausių 
bažnyčią išniekino Švč. Sakra
mentą. Atplėšę tabernakulio du
reles, rado seifą, kurio negalėjo 
atidaryti. Švč. Sakramentas 
buvo saugomas seife. Piktadariai 
išplėšė tabernakulį su seifu ir iš
sivežė. Nusikaltėliai nesurasti.

Kaunatava (Telšių raj.). 1985 
m. spalio mėnesį naktį iš 13 d. į 
14 d., piktadariai įsiveržė į Kau
natavos bažny čią. Išnaršę zakri
stiją, išmetę liturginius rūbus, 
susirado tabernakulio raktelį ir 
išniekino Švč. Sakramentą, 
išėmė konsekruotus Komuni- 
kantus, smulkiai sutrynę, iš
barstė juos bažnyčioje.

Lapkričio 24 d., Kristaus Ka
raliaus šventėje. Kaunatavos 
bažnyčioje įvyko permaldavimo 
pamaldos, kurioms vadovavo 
vietos klebonas kun. Vytautas 
Kadys. Pamaldose dalyvavo Te
lšių katedros kunigai — Vincen
tas Vėlavičius ir Jonas Bučelis. 
Atgailos ženklan visi trys kunigai 
ir didelė minia tikinčiųjų keliais 
ėjo nuo didžiųjų bažnyčios 
durų iki altoriaus. Pamokslą pa
sakė kun. J. Bučelis.

Lenkimai (Skuodo raj.). 1985 
m. spalio mėnesio gale iš Lenki
mų bažnyčios šventoriaus buvo 
išvogtos šventųjų statulėlės. Ne
sigirdi, kad valdžia rimtai ieško
tų nusikaltėlių.

Lieplaukė (Telšių raj.). 1985 
m. naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 
1 d. iš Lieplaukės bažnyčios 
šventoriuje esančių koplytėlių 

tus pasaulio tikinčiuosius, negali 
būti siejamas su lietuvių tautos 
apsisprendimo teise.

Sovietų agentūros teigimas, 
kad Lietuva yra Sovietų Sąjun
gos dalis, tegali visiems priminti 
tą smurtą, kurio pasekmėje ji 
prarado savo nepriklausomyl^ę.

Visas civilizuotasis pasaulis, 
kaip Europos Tarybos laiky sena 
parodo, žiūri į Lietuvą kaip ek- 
spansionistinės politikos auką.

Roma, 198 i.lll. 5

buvo pavogtos dvi šventųjų sta
tulėlės ir nusiaubta miesto ai
kštėje esanti Šv. Jurgio ko
plytėlė, kuri yra priskirta prie 
valstybės saugomų paminklų. 
Nesigirdi, kad valdžia rimtai ieš
kotų piktadarių.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
LIETUVA MELDŽIASI

Žemaičių Kalvarija (Varduva, 
Plungės raj.). Didieji Žemaičių 
Kalvarijos atlaidąi(nuo liepos 2 
d.), nežiūrint nuolatinių valdžios 
trukdymų — transporto tikrini
mo. privačių automašinų regi
stracijos, griežto dirbančiųjų tik
rinimo darbavietėse ir 1.1., 
praėjo su dideliu entuziazmu ir 
maldingumu.

Pivašiūnai (Alytaus raj.). 1985 
m. rugpjūčio 11 d. į Pivašiūnų 
Žolinės atlaidus bevažiuojančius 
maldininkus pasitikdavo milicija 
— tą dieną įvažiuoti į miestelį 
neleido,— automašinas nukreip
davo važiuoti į laukus. 
Gatvėse ir šventoriuje saugu
miečiai lediniais žvilgsniais 
varstė kiekvieną einantį į 
bažnyčią.

Maldininkų buvo pilna baž
nyčia ir šventorius. Į atlaidus 
atvyko- ir vyskupas Vincentas 
Sladkevičius. Vyskupas kartu su 
svečiais kunigais- koncelebravo 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą, 
kurio metu iškėlė Marijos rei

Palm Beach diacezijos vyskupas Thomas V. Daily dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime Juno Beach, Fla., kur pamaldos buvo Šv. Pauliaus nuo kryžiaus 
bažnyčioje. Lietuvaitės buvo pasipuošusios tautiniais drabužiais. Po pamaldų parapijos 
salėje buvo lietuvių surengtas bendras priėmimas. Vyskupas vaišinasi lietuviškais py
ragaičiais. Į dešinę nuo jo kun. Vytautas Pikturna, į kairę nuo vyskupo — kun. dr. 
Juozas Prunskis. Nuotr. J. Garins

VYTAUTĄ SKUODĮ IŠLEIDŽIA AMERIKON

Kovo 6 d. gautas telefonu pra
nešimas iš VLIKo atstovo Ziuri- 
< !;**, A. Klimaičio. kuris tą pačią 
dieną telefonu kalbėjo su \ y tau
tu Skuodžiu Vilniuje. Sku<xlis 
gavo leidimą iš Sovietų vyriau
sytes išvykti į Ameriką. Leidi
mas išvykti yra jam. jo žmonai 
ir dūktai Daivai.

Užvakar Skuodžiui skambino 
JAV konsulas l,eningrade, pra
nešėjam, kad jo išvy kimui Ame
rikon kliūčių nėra.

Filipinuose, artėjant parla
mento rinkimam, bu v. prezi
dento Marcos priešai ir draugai 
sudarė opozicinį vienetą “Dydįjį 
susivienijimą už demokratiją”.

Teisingumo departamento 
studija tvirtina, kad 83 proc. da- 
l>ar 12 m. amžiaus turinčių vaikų 
per jų gyvenimą te-nt kartą nu
kentės nuo prievartinių krimi
nalinių veiksmų.

lx*atodairiškai pasitikėti

kšmę mūsų gyvenime, jos moti
nišką globą, ragino visose situa
cijose 
ja.

“Gera mums čia būti su savo 
Motina... ” kalliėjo vyskupas. Pa
moksle palietė stebuklingojo Pi
vašiūnų Marijos paveikslo garsą, 
žinoma net plačiame pasaulyje, 
nes šv. Tėvas, kalbėdamas apie 
Lietuvą, ir jį paminėjęs.

Nors tiesiogiai saugumiečiai 
maldininkams netrukdė, tačiau 
šventoriuje tvyrojo įtempta nuo
taika — nebuvo galima nusipirk
ti jokių devocionalijų.

Giedraičiai (Molėtų raj.). 
1985 m. rugpjūčio 25 d. Gie
draičiuose buvo minimas palai
mintojo Mykolo Giedraičio 500 
metų jubiliejus. Ta proga vysku
pas Vincentas Sladkevičius Gie
draičiuose teikė Sutvirtinimo 
sakramentą. Į atlaidus suvažiavo 
aplinkinių parapijų kunigai ir 
inaldininkai iš įvairių Lietuvos 
kampelių; Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių; daugybė vaikų ir jau
nuolių Sutvirtinimo sakramen
tui gauti.

Prieš pamaldas vyskupas paš
ventino jubiliejaus proga liau
dies meistrų iš ąžuolo išdrožtą ir 
šventoriuje pastatytą menišką 
pal. Mykolo Giedraičio statulą.

(nukelta į 2 psl.)

Skuodis dėkoja visiems lietu
viams ir kitataučiams, kurie jam 
padėjo materialiai ir moraliai.

Toliau jis pranešė, kad dr. Al
girdas Statkevičius yra Vilniuje 
ir su juo kalbėjo.

TAMKEVIČIUS IR PETKUS PARVEŽTI J VILNIŲ

Iš Lietuvos pasitvirtino žinia, 
kad sąžinės kaliniai kun. Sigitas 
Tamkevičius ir Viktoras Petkus 
yra atgatenti į Vilnių — praneša 
Lietuvių Informacijos Centras. 
Jie yra laikomi Vilniaus KGB 
kalėjime ir spėliojama, kad ne
trukus bus paleisti, suradus 
priimtiną valdžiai ir kaliniams 
kompromisinę formulę.

Kun. Sigitas Tamkevičius jau 
anksčiau praeitais metais buvo 
atgabentas į V ilnių. Ix*t netrukus 
buvo sugrąžintas į Permės la
gerį. jam atsisakius prisipažinti 
kaltu

Kun. Alfonsas Svarinskas 
buvo atvežtas į Vilnių prieš dvi 
savaites ir paskutinėmis žinio
mis, dar tetelaikomas Vilniaus 
KGB rūsiuose.

Lietuvių Informacijos Centras 
taip pat sužinojo, kad dr. Algir
das Statkevičius, kaip ir Sku<xlis. 
nori emigruoti į JAV-bes. Stat- 
kevičiaus ir Skuodžio atvejais. 
Amerikoj gyveną giminės jau yra 
rvšyje su J XV Valstvtes departa
mentu ir tvarko reikiamus doku
mentus jų ir jų šeinių iškv ietinnn 
(LIO

Du Amerikos piliečiai — geo 
logas Vytautas Skuodis ir psi
chiatras Algirdas Statkevičius — 
sugrįžo i Vilnių kaiD salvginai pa
leisti kaliniai praneša, Lietuvių 
Informacijos Centras.

Penkiasdešimt-aštuonerių 
metų amžiaus Skuodis pranešė, 
kad jis, jo žmona Irena ir duktė 
Daiva planuoja emigruoti į JAV- 
bes. Tuo klausimu JAV-bių kon
sulatas jau yra ryšyje su 
Skuodžių šeima, kaip ir sovietų 
pareigūnai, kurie buktai yra su
tikę leisti jiems išvykti iš Sovietų 
Sąjungos. Apie tai sužinojo Lie-

Informacijos Centras.tuvių
Skuodis jau, berods, prieš 
dešimtį su viršum metų yra
prašęs leidimo išvykti į JAV-bes, 
kur jis yra gimęs.

JAV-bių valdžios pripažintas 
pilnu Amerikos piliečiu, Skuodis 
1929 m. gimė Chicagoj ir 19-30 
m. su šeima grįžo į nepriklauso
mą Lietuvą. Jis buvo suimtas 
1980 m. už Dvasinio genocido 
Lietuvoj studijos parašymą. Dr. 
Algirdas Statkevičius, gimęs 
Lietuvoj Amerikos pilietybę tu
rintiems tėvams, buvo 1923 m. 
užregistruotas Amerikos piliečių 
JAV konsulate Kaune. Paskuti- 
niems septyneriems metams jis 
buvo uždarytas psichiatrinėj li
goninėj, pastaruoju metu Tash- 
kente, Uzbekistane.

Prisiimdamas ir Amerikos pi
lietybę, 65 m. amžiaus Statke
vičius buvo suimtas 1980 m. tik 
pora dienų po to kai jo sesuo gy
venanti Floridoj, jam pasiuntė 
iškvietimą į JAV-bes. Jis buvo 
sovietų pripažintas, “psichiniai 
nesveiku” ir nuteistas už akių už 
raštų rašymą apie socialines pro
blemas, pvz. alkoholizmą ir už 
įsijungimą į Lietuvos Helsinkio 
Grupę.

Telefoniniam pokalbyje Skuo- 
disdžiaugėsi, kad yra laisvas, bet 
sakė negalįs užmiršti tų, kurie 
liko sovietų kalėjimuose ir lage

Skuodis parašė pareiškimą 
Vyriausiam Sovietų Teismui, 
kad paleistų Gintautą Iešmantą 
ir Povilą Pečeliūną, kurie kartu 
su juo buvo nuteisti. Rašė, kad 
jam atrodo paradoksiška, kad jis 
laisvas, o jie ne.

Patacko byla nutraukta, jis da
bar laisvas. (Elta) 

riuose. Jį ypač jaudino, kad dar 
nėra grįžę to pačio likimo drau
gai, poetas-žurnalistas Gintautas 
Iešmantas ir lituanistikos moky
tojas Povilas Pečeliūnas, su ku
riais jis buvo nuteistas. Skuodis 
šiuo reikalu jau pasiuntė prote
sto laišką Lietuvos TSR prokuro
rui, iškeldamas paradoksą, kad 
jis, turintis griežtesnę bausmę, 
yra paleistas, o anie ne.

Skuodis atlikinėjo 12 metų 
bausmę, kai jį paleido, o Iešman
tas atlieka 11 metų bausmę ir 
Pečeliūnas 8 m. Sibiro tremtyje.

Šalia to Skuodis patvirtino 
žinią, kad kun. Alfonsas Svarin
skas buvo prieš dvi savaites su
grąžintas į Vilnių iš Parmės lage
rio. Jis yra laikomas KGB 
kalėjimo rūsiuose ir nežinia, ar 
jis bus paleistas. Panašiu atveju, 
praeitų metų gale kun. Sigitą 
Tamkevičių parvežė į Lietuvą, 
bet kai jis atsisakė prisipažinti 
kaltu, jį sugrąžino į Permę.

Svarinskas ir Tamkevičius 
gavo 10 metų bausmes už Tiki
nčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komiteto veiklą.

Skuodis patvirtino ir faktą, 
kad vasario viduryje buvo palei
stas dar kitas lietuvis kaliny s Al
girdas Patackas, belaukiąs tei
smo. Patackas buvo suimtas 
praeitų metų liepos mėn. už 
bendradarbiavimą su pogrindžio 
spauda.

Nepaisant Gorbachevo “glo- 
snost”. Skuodis sakė, kad nauja
sis “atvirumas neliečia tikinčių
jų. Seni įstatymai prieš religiją 
dar galioja.

Jis taip pat- išreiškė gyvą 
padėką visiems, kurie solidariza
vo su juo bei jį ir jo šeimą mora
liai ir materialiai parėmė (LĮC)/

LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS 
PREMIJOS 
UŽ 1985 METUS

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
grožinės literatūros premija* 
skirti komisija — pirm. Bern 
Brazdžionis, sekr. Alė Būta na
riai— Jurgis Gliaudą, dr. Elena 
Tumienė ir Pranas Visvvdas — 
1987 m. kovo 4 d. susirinkusi pa 
skirtiniame posėdyje ir aptarusi 
visus 1985 metų leidinius, balsų 
dauguma nutarė skirti 1985 
metų literatūros premiją Pauliui 
Jurkui už sakmes apie Vilnių 
“Kai Vilniaus liepos žvali ir Če
slovui Grincevičiui už pasakoji
mų ir pasakų rinkinų “Vidudie
nio varpai .

Jiem abiem po lygiai skiriama 
1985 in. LRD grožinės lite
ratūros premija2(M)0dol. kurios 
mecenatas yra Lietuvių Fondas

Premijos įteikimo laikas ir vie
ta bus pranešta vėliau

Rašytojas Česlovas Grince- 
vičius, kuriam drauge su 
rašytoju Paulium Jurkum 
paskirta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premiją už 1985 
metų geriausią grožinės lite
ratūros knygą.

Pakistanas pareiškė nesus 
dvsiąs branduolines cnert 
\\stymo bandvmu taikine 
reikalam
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Savaitės 
įvykiai

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

JAV’ ambasadorius prie J.T. 
Vernon VValters J. T. Žmogaus 
teisių komisijos posėdy Ženevoj 
apkaltino Kubų, kad ji laiko 
14.000 politinių kalinių, ir ragi
no vyriausybes panaudoti tarp
tautinį spaudimų jos prezidentui 
F i dėl Castro,

Kanada atsisakė priimti 
Izraelio jai paskirtų karo atache 
gen. Anion Yaron, kuris šiuo 
metu tom pačiom pareigom at
stovauja Izraelį JAV, už tai kad, 
jam vadovaujant Izraelio opera
cijom Libane, Beiruto palesti
niečių stovyklose krikščionių mi
licija žudė palestiniečius.

Vatikanas paskelbė naujų do
kumentų “Instrukcija dėl žmo
gaus gyvybės ir jos kilmės, ir 
kūdikio pradėjimo kilnumas , 
kurioj moraliniu atžvilgiu pa
smerkiami dirbtiniai apvaisini
mai. pavaduojamosios motiny
stės ir įvairūs, išsky rus terapeu- 
tinius. bandymai su gemalu.

Sov. Sąjungos užs. reik, jnini- 
steriui Ševardnadze lankantis 
Loas. krašto sostinėj prie sovietų 
kultūros namų buvo išsprogdin
ta bomba.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
veikiantieji partizanai prieš
lėktuvine raketa nušovė sovietų 
gamybos puolamąjį malūnsparnį.

Sovietinėj Gruzijoj buvo 
sušaudytas studentas G. Kva- 
nčiani už žmogaus nudurimą. 
bandant atimti iš jo džinsus.

Gen. sekr. Gorbačiovas, lan
kydamasis Latvijoj, komunsitų 
partijos vadam pareiškė, kad jo 
vedamai politikai sunkiausieji 
metai bus šie ir ateinantieji dve
ji. Vakarų žinovai mano, kad 
Gorbačiovui pavyktų geriau 
įveikti jo politikos kritikus, jei 
jam pavyktų pasiekti didesnių 
laimėjimų užsienio politikoj, 
ypač ginklų kontrolės srity.

Ekvadore įvyko eilė žemės 
drebėjimų, sukėlusių žemės 
griūtis, kurių metu žuvo šimtai 
žmonių ir buvo sugadintos alie
jaus pumpavimo vamzdžių lini-

— Maskvos Didžiajame Tea
tre neseniai įvyko J. Massenet 
operos “Werther” premjera, ku
rių dirigavo liaudies artistas, to 
teatro vyr. dirigentas ir meno va
dovas Algis Žiūraitis, o režisavo 
jo žmona, liaudies artistė Elena 
Obrazcova, kuri operoje atliko 
pagrindinį vaidmenį. Prieš kele
tu metų žymioji solistė “Wer- 
ther" operos. Franci) Zefferelli 
pastatyme, dainavo pagrindinę 
Charlotte rolę Metropolitan 
operos rūmuose Nevv Yorke.

Klaipėdoje įsteigtas profesio
nalinis muzikinis-operos teatras 
vietoj 30 metų veikusios savi
veiklinės liaudies operos. Savi
veiklinė opera buvo įsikūrusi 
kultūros namuose, kurie dabar 
pritaikomi ir pertvarkomi į mu
zikinį teatrų. Prieš karų 
Klaipėdoje veikė nenuolatinė 
opera ir buvo pastatyta G. Verdi 
"Traviata", Ch. Gounod “Fau
stas ir M. Petrausko “Birutė . 
Pokario metais susiorganizavo 
saviveiklinė trupė ir pradėjo

veiklų su opera “Traviata". 
Vėliau sekė P. Čaikovskio “Eu
genijus Oneginas", A. Klenic- 
kio "Prie Nemuno" ir kitos. Ir 
taip per ilgesnį laikų susiformavo 
pajėgus kolektyvas, pagelbstint 
Klaipėdoje veikiančios konser
vatorijos, kad dabar jau yra susi
formavęs profesinis operos tea
tras. Pradžioje bus statomos ka
merinio pobūdžio ir nesudėtin
gos operos ir taip pat operetės. 
Pirmieji naujosios operos spek
takliai numatyti A. Žigaitės ope
ra “Mažvydas” pagal Just, Mar
cinkevičiaus dramų ir G. Rossini 
“LItaliana in Algieri” (Itale 
Alžyre). Naujojo kolektyvo — 
teatro meno vadovas ir vy riau
sias režisierius yra Gintas Zilvs.

— Šiaulių televizorių gamy k
los eksperimentinis baras 
pradėjo gaminti spalvotų aparatą 
“Tauras C-381 D ". Jo kino skopo 
įstrižainė — 51 cm.. vaizdas ryš
kesnis. kontrastiškesnis. Nauja
sis "Tauras“ mažiau naudoja 
elektros energijos ir yra lengve
snis.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos

atkelta iš 1 /«Z.
Sumų kartu su atvykusiais ku

nigais koncelebravo ir vyskupas 
V. Sladkevičius. Ta proga vysku
pas pasakė pamokslų. Po pamal
dų atvykusį vyskupų pasveikino 
vaikai ir jaunimas. Kaip ir 
reikėjo tikėtis, jubiliejus kėlė 
nerimų valdžiai: aikštėje prieš 
bažnyčių, autobusų stotelėje 
budėjo milicija. ir 
landžiojo saugumiečiai.

visur

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovojančių partizanų vadų tarpe 
įvyko krizė: vienas svarbiausių 
jos vadų. Artūro Jose Cruz, ne
salėdamas susitarti su kitais dėl 
jo norimų pravesti reformų, at
sistatydino.

Valst. departamentas suteikė 
J XV diplomatam teisę vesti nuo
dugnius pasikalbėjimus su 
Siaurės Korėjos diplomatais įvai
riose susitikimo vietose ir pa
prašė Kiniją raginti Siaurės 
Korėją, kad ji ir toliau dalyvautų 
pasitarimuose su Pietų Korėja.

Čekoslovakijoj prasidėjo vy
riausybės uždraustos džazo gru
pės 5 veikėjų teismo byla už jų 
vedamą savarankišką kultūros 
politikų. Teisiamieji buvo atvesti 
į teismą surakintom rankom.

Sov. Sąjungos užs. reik, mini- 
steris spaudos atstovas Gennadi 
I. Gerasimov pareiškė, kad ne
numatoma Sov. Sąjungoj įspau- 
sdinti A. Solženitsyno veikalo 
“Vėžio palata".

&

Šiluva (Raseinių raj.). Šiais 
metais į Šiluvos atlaidus patekti 
buvo dar sunkiau iš rajonų ir 
miestų nuimti kai kurie autobu
sų maršrutai, iš didesnių miestų 
dauguma kursuojančių autobu
sų paimdavo tik tiek keleivių, 
kiek autobuse yra sėdimų vietų. 
Kauno autobusų stotyje tai kar
tojosi nuolat, bilietai į Šiluvą vi
sai oktavai buvo išpirkti jau iš 
ankštinėse kasose.

Nežiūrint sunkumų ir trukdy
mų, į Šiluvą susirinkdavo dau
gybė maldininkų. Rugsėjo 13 d. 
į Šiluvos atlaidus atvyko vysku
pas Julijonas Steponavičius, ku
ris šventė savo vyskupystės 30 
metų sukaktį. Prieš sumą kuni
gai pasveikino vyskupą.

Sumą kartu su vyskupu trem
tiniu koncelebrav o didelis būry s 
kunigų. Pamokslo metu vysku
pas Steponavičius ragino visus 
būti ištikimais tikėjimui, prakti
kuoti dorybes, eiti sakramentų. 
Po pamaldų vyskupų pasveikino 
vaikai ir jaunimas Rugsėjo 15 d., 
atlaidų uždarymo dienų, pamal
dose dalyvavo beveik visi Lietu
vos vyskupai ir didžiulė minia ti
kinčiųjų.

Vilnius. Visą oktavą Aušros 
Vartų Švč. M. Marijos Gailestin
gumo Motinos atlaiduose buvo 
gausu maldininkų. Prieš vakari
nes pamaldas Aušros N artų ko
plyčioje jaunimas kalbėdavo

rožančių, giedodavo giesmes, 
žmonių būdavo tiek daug, kad 
silpnesnieji net nemėgindavo 
lipti į viršų (koplyčią); jie likdavo 
melstis ant laiptų ar koridoriuje, 
kurį užpildydavo iki pat lauko 
durų.

Bažnyčioje kiekvienų dieną 
pakaitomis giedodavo svečių 
chorai. Stebino maldininkų išt
vermingumas: sušilę, suvargę, 
dėl žmonių gausumo negaudami 
ne tik atsisėsti, bet ir kur nor^ 
atsiremti, jie neišeidami po ke
lias valandas meldėsi bažnyčio
je. »

Telšiai 1985 m. Vėlinėse Tel
šių miesto kapinėse įvyko iškil
mingas katalikiškas mirusių pa
minėjimas. Procesijų kapinėse, 
dalyvaujant kunigams ir didelei 
miniai tikinčiųjų vedė vysku
pas Antanas Vaičius. Katalikai 
dėkingi už gražų mirusiųjų pa
minėjimų.

— Kaune, Perkūno namuose, 
senamiestyje, -Kauno istorijos 
muziejaus filiale vyko fotografo, 
kraštotyrininko Balio Buračo fo
tografijų paroda. Išstatyta 60 
darbų. Parodą rengė Kauno isto
rijos muziejus ir Lietuvos foto
grafijos meno draugijos Kauno 
sky riaus paminėti jo 90-osioms 
gimimo metinėms.

— Klaipėdos rajone esantis 
“Jaunosios gvardijos” kolūkis 
įsteigė rašytojos Ievos Simonai
tytės literatūrinę premiją. Pir
muoju šios premijos laureatu 
tapo rašytojas Romas Sadauskas 
už jo romaną “Ežerų papartis”. 
Premija bus skiriama kasmet uo
stamiesčio zonos rašytojams bei 
jaunųjų rašytojų sekcijos na
riams už geriausius kūrinius arba 
kitiems rašytojams, literatūrolo
gams, kurių kūryboje atsi
spindės I. Simonaitytės gyveni
mas, Klaipėdos krašto istorija ir 
nūdiena.

—Klaipėdoje viename skve
re, prie neseniai remontuoto 
buities tarnybų pastato, atideng
tas skulptoriaus Vytauto Mačiui- 
kos sukurtas paminklas prūsų 
genčių vadui, kovojusiam prieš 
kryžiuočių ordiną Herkui Man
tui. Skulptūra iš pilkšvo granito 
yra beveik keturių metrų au
kščio. Skveras pertvarkytas pa
gal architekto Lino Jurgaičio 
projektų. Šis monumentalus 
meno kūrinys yra Lietuvos daili
ninkų sąjungos dovana 
Klaipėdos miestui.

S. L. K.

MIRĖ VENGRŲ VYSKUPAS 
LADISLAUSIRANYJ, SCH. P.

Kovo 6 Vokietijoje, lankyda
mas Koelno miesto vengrus, 
mirė vengrų vyskupas Ladislaus 
Iranyj, Sch. P., ištiktas širdies 
smūgio. Buvo gimęs 1923 ba
landžio 9 Vengrijoje ir 1983 
metų liepos mėnesį popiežiaus 
Jono Pauliaus II buvo paskirtas 
vyskupu vengrams, gyvenan
tiems už Vengrijos ribų. (Tuo 
pačiu metu buvo paskirtas vy
skupu ir Paulius Baltakis, OFM, 
lietuviams už Lietuvos ribų.) Pa
laidotas kovo 14 Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje Washingto- 
ne, D.C.

VYSK. P. BALTAKIO, OFM 
VEIKLOS KALENDORIUS

Kovo 19 — LKB Kronikos 15 
metų sukakties pamaldos ir 
priėmimas JAV Kongrese Wa- 
shingtone, D.C.

Kovo 25 — vyskupo koncekra- 
cija VVorcester. Mass.

Balandžio 3-7 — rekolekcijos 
ir Lietuvos krikščionybės Jubi
liejus Sun City, Arizona.

Balandžio 12 — Lietuvos kri 
kšto jubiliejaus centrinio komi
teto posėdis Brooklyne, N.Y 

Balandžio 20 — Sutvirtinimo 
sakramentas Brooklvne. N.Y.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfleld Road, Eaat 
NofthportK, N.Y. 11731. Tai. 516 388-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejate 516 757-2871. New Yorke ofisas Lite patalpose: 
M - 01114th St, Richmond HM, N.Y. 11418. Tat 710 441 - 2011.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghtend Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveklnlmo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P"way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telzeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark ofHce: 428 Lafayette St (Cor. WM*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, ore* šaldomas. 
Daug vietos autorųobiliąin pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL 301 Coray Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, SL Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪttUS-JGNAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Teiėf.821 - 6440. Salė vestu* 
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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

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

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

KVECAS
JONAS 

5933 + i 97 fa

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STĄIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tasolino 

A MEMORIALS
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLACE,“QL EE\S. \ \ 

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 31-50
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — S 
— GAUSI PARODU SALE ’

Vysk. P. Baltakis, OFM, sausio mėn. aplankė mažytę lietuvių 
koloniją Cat Cay saloje, Bahamas. Po mišių ‘prie San Luis 
Ray koplyčios iš k. Juozas Kazickas, Viktoria Gruodienė, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Aleksandra Kazickienė. Evelyn Uzi- 
nienė, Julija Gutauskienė ir Juozas Gruodis.

Gegužės 3 — Šv. Jurgio para
pijos 75 metų jubiliejus Nor- 
vvood, Mass.

Gegužės 10 — Sutvirtinimo 
sakramentas. Toronto, Ont.

Gegužės 10— Lietuvos krikš
to jubiliejus St. Catharines, Ont.

Gegužės 16 - 10 vai. kunigų 
šventinimas Kennebunkpoi te. 
Maine.

Gegužės 16 — 4 vai. popiet. 
Sutvirtinimo sakramentas Lavv- 
rence, Mass.

Gegužės 17 — Lietuvos krikš
to jubiliejus, Hartford. Conn.

Gegužės 18— Lietuvos krikš
to jubiliejus Hartforde, Conn

Gegužės 23 - 24 — Lietuvos 
krikšto jubiliejus ir atnaujintos 
šventovės šventinimas. Cleve- 
lande, Ohio

Gegužės 25 - 26 Šv. Kazimiero 
kapinių iškilmės ir pastoraciniai 
posėdžiai Chicago, IL.

Gegužės 30— Lietuvos krikš
to jubiliejus Newark, N.J.

Birželio 7 - 50 metų kuni
gystės jubiliejus Hamilton. Ont.

Birželio 12 — Maldos diena 
už Lietuvą Doylestovvn, PA.

Birželio 22 - liepos 2 — Lietu
vos krikščionybės jubiliejus Ro
moje.

Liepos 5 - lietuvių diena Ken- 
nebunkporte, Maine

Liepos 11 - 12 — koplyčios 
šventinimas pranciškonų stovyk
lavietėje Wasaga, Ontario.

Rugpjūčio 10 - 31 lietuvių lan
kymas Suvalkų trikampyje Len
kijoje.

Rugsėjo 12 — Lietuvos krikš
to jubiliejus Binghamton, N.Y.

Rugsėjo 13 — Lietuvos krikš
to jubiliejus, Shenandoah, Pa.

Rugsėjo 16 — Amerikos vy
skupų posėdis su šv. Tėvu Los 
Angeles, Calif.

Rugsėjo 19 — pastoracinis pa
tarnavimas Los Angeles, Calif.

Rugsėjo 27 — Lietuvos krikš
to jubiliejus Dayton, Ohio.

Spalio 4 — Lietuvos krikšto 
jubiliejus, Boston, Mass.

Spalio 17-18 — Lietuvos kri
kšto jubiliejus, Detroit, Mich.

Spalio 25 — Lietuvos krikšto 
jubiliejus, Rochester, N.Y.

Lapkričio 1 — Lietuvos krikš
to jubiliejus, Philadelphia, PA.

Lapkričio 8 — Lietuvos krikš
to jubiliejus New York, N.Y.

Lapkričio 14-15 Lietuvos kri
kšto jubiliejus. Toronto, Ont.

Lapkričio 16 - 19 — JAV vy
skupų konferencijos posėdžiai 
Washingtone, D.c.

Lapkričio 26 - 29 Lietuvos kri
kšto jubiliejus. Chicago IL.

Gruodžio 12 - 13 Lietuvos kri
kšto jubiliejus, Daytona Beach. 
Fla.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARN AVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪR A

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Kviečiame į Darbininko konceretą

Darbininko koncertai rengia
mi ne kasmet, kaip daro radijo 
valandėlės. Ryšium su Darbi
ninko 70 metų sukaktimi buvo 
vienas koncertas. Dabar, kai re
daktorius Tėv. Kornelijus Buč
inys, OFM, su reikalais lankėsi 
Los Angeleje, Calif., jis susitiko 
ir plačiai besireiškiantį Los An
geles vyrų kvartetų. Kvartetas 
pats pasisiūlė, kad nori paremti 
lietuviškų spaudų.

Tėv. Kornelijus sutiko su jų 
pasiūla. Čia pasitelkino renginių 
ekspertų Romų Kezį. nes jis ka
smet rengia po du didelius kon
certus. Romas Kezys šiuo atveju 
buvo patarėjas ir tvarkė kai ku
riuos svarbius reikalus. Taip vi- 
sas rengimo svoris dabar at
sirėmė į redakcijų, ne j admini
stracijų. . Redakcija buvo kontak
tavus administracijų, bet admi
nistracija tada buvo labai 
užsiėmus, ir reikalo neišbaigė iki 
galo išmųstyti.

Koncertui parinkta data kovo 
21, prisiderinant prie kvarteto 
gastrolių. Jie visi dirba, visi turi 
derintis ir prie savo darbo. 
Drauge čia dar prisijungė ir 
Hartfordo lietuviai. Norėdami 
pasinaudoti ta pačia proga, jie 
pasikvietė kvartetų atsilankyti 
pas juos.

Koncertas atvyksta su nauja 
programa, ir nėra abejonės, kad 
tai visus klausytojus gerai nu
teiks. paskatins labiau pamilti 
savo dainininkus ir jų dainas.

Kas tie v yrai. kurie čia koncer
tuoja? Jie visi yra tikrai iškylūs 
dainininkai, jau plačiai pagarsėję 
su lietuviška daina, apvažiavę 
bene visų pasaulį.

Kažkas sakė, kad jie nėra pro
fesionalai. Taip. nėra, bet tai ne
reiškia. kad jie nesugebėtų gerai 
dainuoti. Juk meno istorija 
mirgėte mirga tokių neprofesio
nalų vardais. Kompozitorius 
Rimskv Korsakov buvo inžinie

rius, į meno mokyklų nebuvo net 
užklydęs, o kokius muzikos kūri
nius sukūrė, parašė net kompo
zicijos vadovėlį. Ir jis buvo 
priimtas profesoriauti į muzikos 
konservatorijų. Kiek dailėje yra 
tokių mėgėjų. Visi didieji impre
sionistai buvo tik mėgėjai, o 
sukūrė epochų. Jų paveikslai da
bar vertinami milijonais, o to 
meto profesionalai pasiliko 
nežinomi.

Menų nulemia jų atlikėjų dva
sinis imlumas, jų gilumas, subty- 
lumas, kaip jie sugeba įsigilinti 
į kūrinį. Pablo Casales, žymus 
čelistas ir dirigentas yra pasakęs, 
kad atlikto kūrinio vertė priklau
so nuo to, kiek dainininkas ar 
koks smuikininkas sugeba įsisk
verbti toliau už gaidų. Gaidas 
turi mokėti mintinai, o toliau jau 
turi išnešti atlikėjo talentas.

Tad ir mėgėjai gali būti di
delės pasaulio garsenybės.

Kad šis kvartetas yra nė eili
nis. liudija jų didelis pasiseki
mas. Jis lankėsi net Australijoje, 
apvažinėjo beveik visus Ameri
kos bei Kanados miestus.

Jie atvyksta iš labai toli, iš ana
pus kontinento. iš Los Angeles. 
Jų kelionės pasidaro labai bran
gios. Tai nėra šiaip sau kon
certėlis. kurį tik pašvilpi, ir jis 
pats susiorganizuoja. Tad kon
certas įgauna dar ir kitų vertės 
aspektų, nes dainininkai atvyksta 
iš labai toli.

Tad labai kviečiame visus 
Nevv Yorko ir plačios plačios apy
linkės lietuvius nepraleisti šios 
progos ir atsilankyti į koncertų.

Kokia tvarka eis 
koncertas?

Kvarteto nariai drauge su pia
niste Raimonda Apeikyte atvyk
sta penktadienio vakare. Jie su
stos pas lietuviškojo banko val- 
dytojų-prezidentų Vytautų ir

(nukelta į 8 psl.)

Lietuvi^ tautos krikšto 600 
metų jubiliejui ruošti komitetas 
išsiuntinėjo laimėjimų knygeles. 
Knygelėje yra 12 bilietėlių. 
Prašoma juos išplatinti ir iki kovo 
15 dienos šakneles su dešimt do
lerių čekiu ar pašto perlaida 
grąžinti pridėtame vokelyje 
adresu: Lithuanian Christianity 
Jubilee, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, (du bi
lietėliai lieka platintojui).

Laimėjimams yra skirta trys 
dovanos: pirma: — dviem 
žmonėm pilna kelionė į Romų 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus iškilmes, arba $2000.00; an
tra: — vienam asmeniui ke
lionės bilietas lėktuvu į Romų, 
arba $600.(M); trečia: — sidabri
nis jubiliejaus metalis, jo vertė 
— $200.00. Viso dovanoms ski
riama $2.800.00.

Laimėjimų paskirstymas nu
matytas balandžio 12 d. Br<x>klv- 
ne. Tų savaitgalį šaukiamas cen
trinio komiteto posėdis Brooklv- 
ne. Labai prašo komitetas visus, 
laimėjimų knygeles gavusius, 
neuždelsti jas išplatinti, arba 
visų knygelę nusipirkti ir šakne
les grųžinti, panaudojant pridėtų 
adresuotų vokelį, iki kovo 15 die
nos.

Visi, o visi labai prašomi pri-

Šv. Juozapas, lietuvių liaudies skulptūra iš Žemaitijos Šv. 
Juozapas yra Katalikų Bažnyčios globėjas. Ir Liet. Kat. 
Bažnyčios Kronika buvo išleista 1972 metais kovo 19, per šv. 
Juozapų, nes Kronika išėjo ginti persekiojamos Bažnyčios.

KRIKŠTO SUKAKTIES KOMITETAS PRAŠO

salėti ir padėti vyskupo Pauliaus 
A. Baltakio, O.F.M., vadovauja
mam komitetui užsimotus dar
bus bei užmojus įvykdyti.

PRAŠOME ILGAI 
NEUŽDELSTI

Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus komiteto išsiuntinėtas 
laimėjimų knygeles išplatinti ir 
šakneles grąžinti pridėtame 
adresuotame vokelyje iki kovo 
15 dienos: — Lithuanian Chri- 
stianitv Jubilee, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Priminkite kaimynui, kad 
Lietuvos krikščionybės jubilie

MELDŽIASI UŽ PERSEKIOJAMUS TIKINČIUOSIUS
Baltimorėje, Md., veikius tri

nitorių vienuolynas jau kelintų 
kartų rengia maldos dienas ir no- 
venas už tuos, kuriuos persekio
ja bet kur dėl tikėjimo. Šiemet 
toji novena prasidės per šv. Pa
trikų, kovo 17. ir tęsis 9 dienas. 
Jų vienuolyne bus laikomos 
mišios. Kviečiami per tas devy
nias dienas melstis visi už perse
kiojamuosius kur tik jie bebūtų.

Maldų organizatoriai -išleido 

jaus komiteto laimėjimų bi
lietėlių platinimo laikas baigiasi 
kovo 15 dienų. Labai prašome 
visus gavusius laimėjimų knyge
les nepraleisti progos dalyvauti 
laimėjimuose ir, ištraukus lai
mingų bilietų, keliauti nemoka
mai į Romų visai savaitei, daly
vauti Lietuvos krikšto jubiliejaus 
iškilmėse ir arkiv. Jurgio Matu
laičio beatifikacijoje.

Ar jau pasiuntėte laimėjimų 
bilietėlių šakneles Lietuvos kri
kščionybės jubiliejaus komitetui 
Brooklyne. Nepavėluokite lai
mėti keliones į Romų.

sųlankų — kvieslį. Pirmame pu
slapyje yra įdėtas lietuviškas su
laužytas Nukryžiuotasis, . kurį 
taip sėkmingai kaip paveiksliukų 
platino Liet. Religinė Šalpa. 
Įdėta vigilinių maldų nuotraukų 
iš 1985 metų. Ten lietuvius at
stovavo Liet. Religinės Šalpos 
darbuotoja Marian Skabeikis.

Toliau minimi tie kraštai, kur 
labiausiai persekiojami krikščio
nys. Minima ir Lietuva ir Liet. 
Kat. Bažnyčios Kronika, po
grindžio laikraštis, kuris labiau
siai reikalingas maldų ir aukų.

BALTŲ ŠAUKSMAS

Baltų Unija Venecueloje išlei
do 375 pusi, straipsnių rinkinį 
EI Grito Baltico (Baltų Šauk
smas). Leidinyje paskelbti svar
biausioje Venecuelos spaudoje 
tilpę straipsniai apie Lietuvų ir 
Baltijos kraštų problematikų.

Įžangos žody rašoma:
“Šisai baltų spaudos projek

tas yra viepintelis Venecuelos 
ir tikriausiai, Lotynų Amerikos 
istorijoje... Atspausdinimas šia
me leidiny sutelktos medžiagos 
sudaro vertingų dokumentų, ku
riuo gali didžiuotis laisva ir de
mokratinė Venecuela. Tai gy vas 
įrodymas, kad Venecuelos spau
da supranta baltų problemų. Dar 
daugiau: ji ieško būdų, kad skai
tytojai įsisųmonintų, kokių sun
kių realybę turi pakelti šios nar
sios ir kilnios istorinės valstybės. 
Galiausiai, visa tai tarnauja įro
dymu, jog Venecuelos spauda 
pilnai remia teisėtus baltų tautų 
siekimus atgauti laisvei ir teisin

ai
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Kovo 19, per šv. Juozapų, 
suėjo 15 metų kaip buvo iš
leistas pirmas numeris Lie
tuvos pogrindžio laikraščio 
— "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika.” Pir
muosius 7 numerius, kurie 
pasirodė 1972 - 73 metais, 
suredagavo ir į vienų tomų 
sudėjo prof. Juozas Brazai
tis, tada dirbęs Darbininko 
redakcijoje. Kiekvienas nu
meris turi ir savo viršelį, 
kurį nupiešė Paulius Jurkus.

gurnui... tegu milijonai skaityto
jų - geros valios žmonių —jun
giasi į priespaudų nešančių baltų 
tautų bylų. Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos laisvė, išplėšta Sovietų 
Sąjungos brutalia karine jėga, 
privalo būti atstatyta. Žmogaus 
teisės ir pagrindinės laisvės, ku
rias gina Helsinkio susitarimai, 
privalo būti respektuojamos. 
Atlanto Gharta duoti užtikrini
mai 'matyti restauruotas suvere- 
nine^s teises ir savivaldų vai-, 
stybėms, kurioms jos jėga buvo 
išplėštos’, privalo būti įvykdyti”.

Baltų Unija Venecueloje 
dėkoja dr. V. A. Dambravai už 
pastangas užsibrėžtąjį uždavinį 
paversti tikrove.

-o-
Jau kuris laikas Pietų Ameri

koje vykdoma informacijos pasi
keitimo programa. Tam tikslui 
įsteigtas Tarpamerikinis Infor-
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3. Ar šios klaidos buvo neišvengiamos?

Konstatavę pačias klaidas ir jų pasėkas, mes 
vis dėlto turime atsakyti į klausimą, kas kaltas dėl 
šių klaidų. Ar tuo metu, kai knkščionvbės įve 
dimo klausimas buvo sprendžiamas, nebuvo galima 
rasti kitos — tinkamesnes — išeities?

Faktas, kad krikščionvbes Įvedimas buvo labai 
ir labai pribrendęs. Tai, atrodo, ir mūsų valdo
vams buvo visai aišku. Tačiau politinė Lietuvos 
situacija kaip tiktai daugiausia dėl tos pačios krikš
čionybės priėmimo pavėlavimo buvo pasidariusi 
taip bloga, kad pavėluotas krikščionybės priėmi
mas pats vienas, be politinės pagalbos iš šalies, 
nebūtų apsaugojęs Lietuvos nuo persvarą (gavusio 
ordino agresijos ir nuo pradėjusios į Maskvą linkti 
rusiškosios Lietuvos dalies reakcijos. Buvo ga
lima pramatyti (o tai faktiškai ir įvyko), kad ordi
nas ir po Lietuvos krikšto nesiliaus puolęs Lietu
vos. o rusiškoji Lietuvos dalis, reikšdama dėl Va- 
karų krikščionvbes priėmimo nepasitenkinimą, ims

bruzdėti ir stengsis atsipalaiduoti nuo Lietuvos val
džios. Būdama politiškai silpna, Lietuva, pavėla
vusi priimti krikštą, aišku, ne tik nebūtų sustip
rėjusi. bet. galimas daiktas, dar susilpnėjusi. Tai
gi. be krikšto. Lietuvai dar būtinai buvo reika
linga politinė pagalba, o ši tuo metu tebuvo ga
lima tik iš lenkų.

Tačiau, antra vertus, ir politine lenkų pagalba 
pati viena be krikščionybės priėmimo ne tik nebūtų 
buvusi galima (lenkai be krikšto sąlygos greičiau 
šia nebūtų sutikę sueiti j sąjungą), bet ir novai 
smga. nes Vakarų Europoje nebūtų pakirtusi pasi
tikėjimo kryžiuočių ordinu, o rusiškosios kultūros 
invazijai j Lietuvą sustabdyti taip pat nieko nebūtų 
galėjusi padėti. Taigi, šiaip ar taip, krikščionybe, 
kuri buvo Lietuvai būtinai reikalinga, dėl pavė
lavimo neišvengiamai turėjo būti priimta iš lenkų 
ir surišta su politinių ryšių su jais užmezgimu.

Tačiau pavėluotai priimant krikščionvbę. poli 
tinis susirišimas būtų buvęs neišvengiama', vis tiek, 
kokio kaimyno padedama Lietuva krikščionvbę
būtų priėmusį. Jeigu Lietuva būtų bandžiusi pn 
imti Rytų krikščionybę, rusų tarpininkaujama 
(nors politinės aplinkybes to daryti tada neleido, 
nes tuo nei kryžiuočių ordino akcija prieš Lietuvą, 
nei rusų kultūros įtaka nebūtų buvusios sustabdę 
tos), tai dėl to nesumažėjusiai ordino akcijai prieš 
Lietuvą atsverti būtų tekę dar labiau politiškai su 
sinšti su rusų kunigaikščiais ir dar labiau pasi 
duoti rusiškajai kultūrai. Tuo būdu „rytų Bažny
čios krikštas, nenukreipdamas kryžiuočiu tolimos 
nės propagandos nuo būsimų lietuvių - schizma 
tiku, būtų, be to, palengvinęs rusiškojo elemento 
visiškai persvarai valstybėje. Tada Lietuva ne tik 
būtų nutraukusi ryšius su Vakarų kultūra. bet ir 
visiškai surusėjusi"".

Jeigu Lietuva būtų bandžiusi priimti krikščio 
nybę iš vokiečių ordinų, tai šie be Žemaičių paver 
guno sąlygos gal visai būtų nesutikę, o šiuos už

' Z /virufco !'<• krvžiaus ženklu ten pat US psl 

valdę, jie būtų jau užvaldę ir visą Lietuvą. Tuo 
būdu „krikštas ant Ordino kardo siūlomas būtų 
reiškęs galą valstybinei nepriklausomybei. Abi Or 
dino dalys (Prūsuose ir Livonijoje) būtu ivvkdžiu 
sios senus troškimus ir susijungusios plačios že 
marčių teritorijos nitu. Galinga Ordino Pabaltijo 
valstvbe būtų įsiskverbusi tolyn į Lietuvos rytus"” 
Be to. priėmus Vakarų krikščionybę iš ordino, vis 
tiek būtų buvusi užgauta pravoslaviškos Lietuvos 
dalies ambicija, tr ji būtų ieškojusi progų iš paties 
ordino susilpnintos Lietuvos greičiausiai išsiva
duoti.

Taigi „anose sąlygose kelias į katalikų tikėjimą 
per Lenkiją buvo geriausias ir vienintelis"'0. Su
prantama, jis buvo vienintelis ir būtinas tik tais lai 
kais. Jeigu Lietuva krikščionybę būtų priėmusi 
žvmiai anksčiau, kada politiškai buvo stipri ir jo
kios ypatingos pagalbos iš šalies nebuvo reika
linga. būtų buvę galima apsieiti ir be politinio su 
jais ar su kitais (per kuriuos krikščionybė būtų 
buvusi priimama) susirišimo.

Tačiau ir šiuo metu politinis susirišimas su len
kais ir su 
tš pradžių.

juo susiejimas krikščionybės priėmimo 
matyt, neatrodė taip pavojingas, kaip

vėliau iš tikrųjų pasirodė. Priešingai, turėjo atro
dyti net labai naudingas. „Nežiūrint visais atžvil
giais išaugusio Vytauto valdomos Lietuvos sava
rankiškumo. įneš neužtinkame jokių žymių, kad. 
atsipalaidavus nuo Krokuvoj gyvenančio Jogailos 
priežiūros, kartu būtų buvę stengiamasi paneigti ir 
sutrukdyti ir juridinius ryšius. Priešingai Vytau
tas tenkinasi savo faktiška būkle, net brangina tarp
tautinėj politikoj naudingą Lenkijos paramą " Su,

” Z /rrntJcK. ten pat. t'S psl
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lenkų pagalba Lietuva juk laimėjo Žalgirio mūŠĮ ir 
išvengė rusiškųjų savo valstybes kraštų galimos 
dėl Vakarų krikščionybės priėmimo reakcijos.

Tačiau pasinaudojęs šita politine lenkų pagalba. 
Vytautas, kaip iš visko galima spręsti, tikėjosi ne 
tik valstybę, bet ir krikščionybę atpalaiduoti nuo 
politinių ryšių su lenkais. Tai, atrodo, ir buvo 
didžiausias Vytauto politikos po Žalgino mūšio 
uždavinys. Jeigu jis nepavyko Vytautui pilnai 
Įvykdyti, tai kalta dei to buvo nelaukta jo mirtis 
ir tolygaus jam įpėdinio neatsiradimas. Mūsų ba 
jorija dėl per daug glaudaus ir ilgamečio bendra 
vitno su rusais ir pasidavimo jų kultūrai tapusi tau 
tiškal neatspari, o paskui dėl išaugusių egoistinių 
luomo interesų godi gauti iš lenkų įvairių teisių — 
užleido lenkams net ir tai, ką Vytautas buvo lai 
mėjęs.

Taigi krikščionybės paėmimas iš lenkų ir jo 
susiejimas su politiniu susinsimu su lenkais 
tų laikų aplinkybėse buvo neišvengiamas. Tačiau 
vėliau, jeigu Vytauto pradėtoji atsiejimo nuo lenkų 
politika būtu buvusi tęsiama toliau, ne tik mūsų 
tauta, bet ir jos krikščionvbę būtų vėl tapusi 

nepriklausoma. Deja, bajorijai nejsten 
politikos išvesti iki galo. Lietuva ir 

jos krikščionybė ištisus $00 metų buvo politinėje 
ir kultūrinėje lenkų įtakoje. Tat. o ne kas kita ir 
nulėmė, kad Lietuvos krikščionybė gavo plėtotis 
ne savarankiškai, bet stiprioje lenkų krikščionybės 
(takoję, o lietuvių tautos vadai — didikai negalėjo 
išlikti savarankiški, bet buvo lenkų kultūros pa 
vergti.

visiškai 
gus šios

I

j bus daugiau
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Pagirėnų operos IV veiksmo bendras vaizdas. Dekoracijos 
dail. Česlovo Januso.

KOMPOZITORIAUS
STASIO ŠIMKAUS SUKAKTIS

BALT1MORĖS ŽINIOS

Sv. Vardo draugijos vyrai va
sario 1, sekmadienį, Amerikon 
veteranų salėje, Parkville, M D 
surengė jautienos kepsnių baliij 
Be jautienos buvo ir kitų valgi ii 
Grojo linksma muzika, buvo ir 
visokių laimėjimo premijų. Gau
ta gero pelno.

Lietuvos nepriklausomybe 
šventę surengė Baltiinorės Lie
tuvių Taryba ir Lietuvių Ben 
druomenės apylinkė. Vasario 
15, sekmadienį, 8:30 buvo 
mišios, kurias aukojo Sv. Alfonso 
parapijos klelx>nas kun. Antanas 
Dranginis, pasakė ir šventei pri
taikytą pamokslą. Giedojo miš
rus choras Daina.

Lietuvių namuose 1:30 v. pi- 
piet buvo pokylis. Kalbą pašalė 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis iš New Yorko.

Juno Beach lietuvių choras Daina, vadovaujamas muzikės Irenos Manomaitienės (stovi 
pačioj dešinėje), atliko dalį programos Lietuvos nepriklausomybės minėjime Juno 
Beach, Fla., Šv. Pauliaus nuo kryžiaus parapijos salėje. Nuotr. J. Garlos

VITALIS ŽUKAUSKAS

Ir R Schumann'o “Pirmoji 
nelaimė ", op. 68 skirta pianinui.

“Muzikos išėjo tik du sąsiuvi
niai. nors žurnalas buvo gražiai 
savo atsišaukimuose užsireko
mendavęs ir reikalingas muziki
niam gy venimui išeivijoje pakel
ti. Dėl neaiškių — bent iki dabar 
— nežinomų priežasčių nustojo 
ėjęs.

Gyvendamas Pbiladelphijoj 
Stasy s Šimkus važinėdavo po lie
tuviškas kolonijas su paskaitomis 
apie muziką, dainas ar koncer
tuodavo su jo vedamais chorais.

Kurį laiką gy veno Scranton. 
Pa., o nuo 1918 metų vidurio 
persikėlė Chicagon ir čia paėmė 
Birutės choro vadovo pareigas. 
Su tuo choru pastatė savo sukur
tus veikalus: Čigonai ir Išeivis.

1920 grįžo Lietuvon ir netru
kus išvyko Leipzigan. Vokieti
jon. pagilinti savo muzikinio išsi
lavinimo.

Po studijų užsieny je apsigyve
no Klaipėdoje, kur 1923 atidarė 
muzikos mokyklą, kurią lankė ir 
baigė daugelis būsimų chorų va
dovų, kompozitorių, solistų, or
kestrantų.

Pasinėręs į muzikinio gyveni
mo sriautąŠimkusnetik diriguo
davo simfoninius koncertus, ar 
vadovaudavo chorams, bet uoliai 
rinko liaudies dainų melodijas ir 
kitus ragino tai daryti, kad 
nežūtų didysis liaudyje esantis 
turtas.

Būdamas judrios dvasios, sa
votiškas nenuorama, vėl at
važiuoja Amerikon, vėl kurį laiką 
vadovauja Birutės chorui ir vėl 
grįžta namo — Lietuvon. Čia 
priimamas į Valstybinį Operos 
teatrą dirigentu. Bet ir čia neil
gai būna — nepatiko teatro 
aplinka, kaip pažy mi prof. Juo
zas Žilevičius plačiai aprašyda
mas Šimkaus biografiją Lietuvių 
enciklopedijoj.

Salia daugelio harmonizuotų 
liaudies dainų ir kitų muzikinių 
kūrinių Šimkus imasi monumen
talaus kūrinio — operos. Pagal 
Stasio Santvara libretą parašo 4

BALTŲ ŠAUKSMAS
(atkelta iš 3 p.si.)
macijos Pasikeitimo Institutas — 
Interamerican Institute for In
formation Exchange — Interi- 
nex (ne Interex. kaip klaidingai 
buvo nurodyta Darbininko 
1986X11.17 numeryje .Reikalas 
keistis informacija buvo 
pabrėžtas pirmajame Pietų 
Amerikkos Lietuvių Bendruo
menių pirmininkų suvažiavime, 
sušauktame 1982 metais Sao 
Paulo mieste. Caracas veikia
nčiam institutui vadovauja dr. 
Vytautas A. Dambrava. 
Glaudžiai bendradarbiaujama su 
Lietuvių Informacijos Centru 
New Yorke — kun. Kazimieru 
Pugevičium. Ginte Damušyte ir 
su Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės visuomeninių reikalų vi
cepirmininku Algimantu (iečių. 

veiksmų operą “ Pagirėliai .
Operoje pavaizduota kaimo ir 

dvaro santykiai apie 1900 metus.
Veiksmas vyksta Pagirėnų kai

mo laukuose pasiturinčio ūki
ninko Dobilo sody boje ir šalia 
esančio dvaro rūmuose. Čia ma
tome vykstantį kaimo gy venimą
— darbus, girdime lietuviškas 
dainas, sekame tradicines lietu
viškas vestuvių apeigas.

Matome ir dvare vykstančią 
puotą, miesčioniškų papročių 
sekimą — šokius, nuobodų dva
rininkų gyvenimą.

Dvarininkas Dargailis apgau
lingai siekia Dobilo dukters Da
nutės rankos. Ją myli kaimo ūki
ninkaitis Pranas Daniulis ir jinai 
jį myli.

Opera baigiasi abiejų. Da
nutės ir Prano, meilės apvainika
vimu — vestuvėmis.

Operą dirigavo Mykolas Bu- 
kša. režisavo Petras Oleka, cho
rus paruošė Julius Štarka. Deko
racijas darė dailininkas Česlovas 
Janušas, laimėjęs šiai operai de
koracijų konkursą, kuriame da
lyvavo keletas dailininkų. Dra
bužiai pagaminti pagal O. Dube- 
neckienės-Kalpokienės ir A. Ta
mošaičio projektus.

Vaidino: turtingą ūkininką 
Dobilą — Ip. Nauragis, Dobi- 
lienę — J. Vencevičaitė. jų duk
terį Danutę — P. Zaniauskaitė. 
Praną Daniulį — A. Sprindys, 
Dargailį —J. Mažeika. Spoksą. 
Dargailio urėdą — A. Kučingis, 
skerdžių — St. Sodeika, piršlį
— K. Orentas.

Ši opera buvo numaty ta vežti 
Maskvos dekadon pakeitus pava
dinimą į “Kaimas prie dvaro .

Dėl karo įvy kių opera nebu
vo nuvežta Maskvon, o premjera 
įvvko 1942 birželio 23 Lietuvos 
Valstybiniame Operos teatre 
Kaune.

Opera turėjo pasisekimą dėl 
St. Šimkaus autentiško ir savai
mingo muzikinio talento kurti 
lietuviškų liaudies dainų dvasia 
ir skambumu, kaip pažymi St. 
Santvaras apžvelgdamas Lietu
vos operos teatro raidą LE X\ 
tome.

St. Simkur mirė 1943 spalio 
15 Kaune. Buvo pašarvotas Karo 
muziejuje, kaip Lietuvai daug 
nusipelnęs kultūrininkas. Jo kar
stą dengė Lietuvos trispalvė ir 
buvo palaidotas valstybės lėšo
mis.

St. Šimkaus nuopelnai muzi
kinėje Lietuvos istorijoje yra di
deli.

Jo kaip kompozitoriaus chorų, 
simfoninių orkestro dirigento 
pedagogo, pirmųjų dainų šve
nčių organizatoriaus paskaitinin
ko muzikiniais klausimais, 
steigėjo muzikos mokyklos ir 
Tautos melodijoms rinkti komi
sijos ir visuomenininko įnašas 
yra prisimintinas gyvenantiems 
išeivijoje. Reiktų pasirūpinti, 
kad Stasio Šimkaus veikla Ame
rikoje būtų plačiau aprašyta ir 
toji medžiaga išliktų ateities kar
toms.

Vasario 22 Lietuvių nanii) 
didžiojoje salėje 2 v. popiet 
minėjimas buvo tęsiamas. Šų 
dalį rengė Liet. Bendruomenes 
Baltiinorės apylinkė. Kalbą pa
sakė Juozas Gaila.

Alfonsas Adams Adomaiti' 
ankstesnės kartos žymus lietuviu 
veikėjas, po ilgos ligos mirė sau
sio 30. Buvo gimęs ir augęs Bal
ti morėje, daly vavo Antrame pa

JAUNIMO STOVYKLA AUŠRA
Gražiuose Pocono kalnuose 

liepos mėn. 12 iki 25 dienos 
veiks jaunimui — mergaitėms ir 
berniukams nuo 8 iki 16 metą 
— vasaros stovykla “Aušra . lo
dama Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų. St. Mary s Vilią, Elmhurst. 
PA.

Stovykloje bus įvairi ir įdomi 
programa ir tam pritaikyti religi
niai ir patriotiniai auklėjimo me
todai. vėliavų pakėlimai, bus 
mokoma lietuviškų liaudies dai
nų ir šokių, rankdarbių. įvairiiį 
žaidimų ir vaidinimų. Jaunimas 
turės progos plačiau išgirsti apie 
Lietuvos praeitį ir arčiau palien- 
d rauti savo tarpe, padiskutuoti.

Stovyklos š ūkis “Lietuvos 
krikščionybės MX) metų jubilie
jus . Jaunimas bus supažindin
tas su krikščionybės Lietuvoje 
istorija, dabartinės Lietuvos 
padėtimi, religijos persekioji
mu, Baltijos tautų pavergimu.

ROCHESTERIOįSUMMO KŪČIOS
Rochesterio PLJS-gos skyriui 

sekmadienį, gruodžio 21 dienią 
suorganizavo jaunimo Kūčias. 
Po staltiese gulėjo šienas, liuvo 
paruošti tradiciniai Kūčių va! - 
giai: silkės, aguonų pienas i r 
pan. Šios Kūčios įvyko Arūno 
Česonio bute, pačiame miesto 
centre. Dalyvavo maždaug dvi
dešimt Rochesterio jaunimo. 
Nuotaika buvo gera: proga su
vienyti jaunimą.

Buvo perskaityta kalėdinė 
Evangelija, paskui sveikinom e 
vienas kitą, laužėme plotkeles. 

VASAROS STOVYKLOS NERINGOJ - 1987 M.

LIETUVIŲ KALBA — vaikams 7-16 metų, ber
niukams — birželio 28-liepos 11; mergaitėms — liepos 12
- 26.

ANGLŲ KALBA - vaikams 7-16 metų, rugpjūčio 2
- 15.

ŠEIMOMS (kū d i iriai/■vai kai iki 12 metų) liepos 26 - 
rugp. L

J AUNUOLIAMS/STUDENTAMS (jaunimas
priimamas nuo 17 metą rugpjūčio 16-29 stovy klauti viena 
ar dvi savaites.

Kreiptis: Neringa, ICC-n— Rt 21. Putnam. CT 06260

sauliniame kare ir kovojo Pacifi- 
ko salose. Po karo ilgus metus 
dirbo Green Spring Dairy kaip 
mechanikas. Buvo susipratęs lie
tuvis, dalyvavo lietuviškuose pa
rengimuose. daug valandų pra
leido. remontuodamas Lietuvių 
namus, kartu su savo draugu 
kun. Antanu Dranginiu organi
zavo Dainos vyrų chorą, ilgus 
metus giedojo tame chore. Buvo

Norima jaunimą pažadinti gi
lesniam krikščioniško gy venimo 
supratimui ir drauge dvasioje 
jungtis su visais lietuviais ir su 
Lietuvoje gy veliančiais. teikiant 
jiems moralinę ir dvasinę pa
spirtį.

Suinteresuotieji šia stovykla 
turi kreiptis: Sister M. Angelą. 
CJC, Camp Aušra Director, St. 

Mary s Vilią. Elmhurst, PA 
18416-0203.

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo narių jaunimui apmokamos 
stovyklavimo išlaidos.

— Lietuvių Operos Chicago- 
je, 31-ojo sezono čekų kompozi
toriaus A. Smetanos operos 
“Parduotoji nuotaka spektakliai 
bus Morton HS teatre. Cicero. 
III., gegužės 2 ir 3 dienomis.

— Jaunimo Centre, Chicago- 
je gegužės 10 bus Arvydo ir 
Nelės Paltinų koncertas. Rengia 
“Margutis”.

asmeniškai padėkojome vienas 
kitam už draugiškumą ir pagal
bą.

Gardūs ir įdomūs valgiai buvo 
greitai suvalgyti. Po vakarienės 
buvo nutarta giedoti kalėdines 
giesmes. Tada kilo mintis su 
kalėdinėmis giesmėmis aplanky
ti kai kurias lietuvių šeimas. Visi 
mielai priėmė šį pasiūlymą, to
kiu būdu graži grupė jaunimo 
aplankė kelias šeimas ir pagiedo
jo joms kalėdinių giesmių. 
Aplankėme ir mūsų Šv. Jurgio 
parapiją. PRK

JUNO BEACH, FL

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas prasidėjo mišiomis 
Šv. Pauliaus nuo kryžiaus 
bažnyčioje. Mišias aukojo pats 

malonaus būdo žmogus ir vi
siems paliko gražius prisimini
mus. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse vasario 2. Nuliūdime 
liko žmona Darata, seserys Eu
genija, Elena, Alėse, brolis An
tanas, giminės ir draugai.

Patikslinama. Nelės ir Arvydo 
Paltinų koncertas bus ne 
gegužės 3. kaip buvo skelbta, 
bet gegužės 2.

Jonas Obelinis 

EKSKURSIJA J LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ 

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

J ŠIĄ KELIONĘ IŠKAITOMA:

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

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

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

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

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

ir kitas įdomias vietas.
— Ekskursiją lydės Baltic Tours savininkai Birutė 

ir Algis Mitkai

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

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

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

Prašau rezervuoti vietą as....Jubiliejinei kelionei
Romon.

PAVARDĖ ........................................................................
i

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

MIESTAS .........................................................................

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

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

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

Palm Beach diocezijos vyskupas 
Thomas V. Daily. Jam asistavo 
lietuviai kunigai: V. Pikturna ir 
dr. J. Prunskis.

Vyskupas pasakė ir pamokslą 
apie dabartines Lietuvos kančias 
bei vargus. Prašė už ją pasimel
sti.

Apie 20 lietuvaičių su tauti
niais drabužiais palydėjo vysku
pą prie altoriaus. Mišių metu 
duetą atliko solistė Onutė Jamei- 
kienė su savo sesute Elenute. 
Jos pagiedojo Avė Maria. Visi 
lietuviai pagiedojo Prieš Tavo al
torių, pabaigoje Lietuvos him
ną. Po to buvo parapijos salėje 
puikios vaišės visiems svečiams. 
(Vaišų nuotrauka dedama pirma
me puslapyje.) J. G.
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JAV LB KULTŪROS TARYBA RENGIA 
SEPTINTĄ PREMIJŲ ŠVENTĘ

JAV LB Kultūros Tary bos sep
tintoji premijų šventė rengiama 
Chicagoje balandžio 4 Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

Programoje laureatų pristaty
mas, premijų įteikimas ir me
ninė dalis.

Premijų šventės tikslas pa
gerbti 1986 metų laureatus ir pa
sidžiaugti jų įnašu į lietuvių 
kultūrų. Šventę rengia JAV LB 
Kultūros Tary ba, jų globoja LB 
vidurio vakarų apygarda.

Šiais metais skiriamos šios 
premijos:

L 1986 metų Lietuvių Ben
druomenės literatūros premija 
— mecenatas JAV LB Krašto 
valdyba.

2. Dailės premija — mecena
tas Lietuvių Fondas.

3. Muzikos premija — mece
natas Lietuvių Fondas.

4. Teatro premija — mecena
tas Lietuvių Fondas.

5. Žurnalisto premija — me
cenatas Lietuvių Fondas.

Šių metų radijo premija bus 
neįteikta, tačiau skelbiamas kon
kursas tema. Lietuvos 600 metų 
krikščionybės jubiliejus.

Taisy klės bus paskelbtos spau
doje.

Šios premijos mecenatas Lie
tuvių Fondas.

JAV LB Kultūros Taryba va
dovaujama Ingridos Bublienės 
1980 m. perėmė pareigas iš tuo
metinio Kultūros Tarybos pirmi
ninko rašytojo Aleksandro 
Radžiaus.

Naujoji Kultūros Taryba savo 
ateities veikloje, šalia kitų dar
bų. numatė įsteigti premijų 
šventę.

Šios šventės iniciatorius buvo 
Kultūros Tarybos v icepirm. Vik
toras Mairūnas.

Kultūros Tarybos noras tada 
buvo, kad ši šventė taptų Lietu
vių Bendruomenės tradicine pa
vasario švente, kurios metu būtų 
pagerbti įvairių kultūrinių sričių 
išeivijos kūrėjai.

Organizuojant šių šventę, 
buvo taip pat noras, kad vienu 
metu būtų įteiktos kūrėjams 
premijos ir kad toks momentas 
mūsų visuomenės būtų laukia
mas su didžiausiu dėmesiu.

Tais pačiais metais, susitarus 
su Liet. Rašytojų Draugija, buvo 
įsteigta Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premija.

Pirmoji premijų šventė įvy ko 
1981 m. gegužės 17 Clevelande. 
Obio.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
lX-sios Tarybos III-sios sesijos, 
įvykusios 1981 m. spalių mėn. 
24-25d.d. Bostone, buvo nutar
ta taip:

L JAV LB Taryba 1980 m. 
Kultūros Tarybos su Krašto val
dybos pritarimu įsteigtų premijų 
šventę pripažįsta pastovia tradi
cija ir siūlo jų vykdyti.

2. JAV LB Taryba pripažįsta, 
JAV LB Kultūros Tarybos 
pasiūlytų ir JAV LB Krašto val
dybos įsteigtų ir finansuojama 
Lietuvių Bendruomenės lite
ratūros premijų, kaip pastovių 
priemonę lietuvių išeivijos lite
ratūrinei kūry bai skatinti bei ug
dyti.

Premijų šventės yra įvykusios 
šiose vietovėse: Clevelande, 
Detroite, New Yorke, Bostone.

Kultūros Taryba yra dėkinga 
Lietuvių Fondui, kuris kasmet 
skiria tarp 4 ir 5 tūkstančių mūsų 
kūrėjams pagerbti.

Šių metų premijų komisijų 
pirmininkai yra šie:

L Lietuvių Bendruomenės li
teratūros premijai — Aušrele 
Liulevičienė.

2. Dailės premijai — Paulius 
Jurkus.

3. Muzikos premijai — inuz. 
Rita Kliorienė.

4. Teatro premijai — Mykolas 
Drunga.

5. Žurnalistų premijai — \ 
Pociūnas. Si premija įsteigta tik 
1986 metais, susitarus su žurna
listų sąjunga. Komisijų sudarė 3 
Kultūros Tarytas nariai ir du 
Žurnalistų sųjungos nariai.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
SEPTINTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ
1987 BALANDŽIO 4, ŠEŠTADIENI, 6:30 V.V. 

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE 
SALĖJE CHICAGO, ILL.

Susipažinimas su laureatais ir

Kas bus 7-toje 
šventėje?

Akt. Arūnas Čiuberkis iš- 
Nevv Yorko praves 7-tųjų premi
jų šventę, kuri įvyks balandžio 
4. 6:30 v.v. Chicagoje. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

į banketų bilietus galima įsigy- 
ti Gift International — Vaznelių 
prekyboje, tek 471- 1424.

Antras Kaimas, 1981 metais 
laimėjęs Kultūros Tarybos Tea
tro premijų, atliks meninę dalį 
7-toje Premijų šventėje.

Kun. dr. Juozas Prunskis ba
landžio 4 d., 7-toje premijų 
šventėje priims 1986 metų žur
nalisto premijų. Tai pirmoji

premijų

Kultūros Tarybos žurnalisto pre
mija.

Premijos mecenatas Lietuvių 
Fondas.

Lietuvių Fondas yra mecena
tas keturių premijų, kurios bus 
įteiktos 7-toje premijų šventėje 
balandžio 4. Chicagoje.

Skubiai rezervuokite stalus į 
banketų. Bilietai gaunami Va
znelių prekyboje.

Algimantas Gečys, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas, 
dalyv aus 7-toje premijų šventėje 
Chicagoje ir įteiks LB literatūros 
premijų mūsų iškiliajam rašyto
jui Bernardui Brazdžioniui.

TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ

premijų įteikimas
Meninę programą atliks 1981 metų teatro pre

mijos laureatas ANTRAS KAIMAS

Maloniai kviečiame visus susitikti su mūsų 
kūrėjais ir pasidžiaugti |ų jnašu j lietuvių kultūrą

GLOBOJA LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDA

RENGIA JAV LB KULTŪROS TARYBA

Tradicinė Kaziuko mugė buvo 
surengta kovo 8 Kultūros Židi
nyje. Kaip įprasta, surengė New 
Yorko skautai. Užimtas buvo vi
sas Kultūros Židinys, apatinėje 
salėje buvo valgykla, veikė baras 
ir kavinė, o kituose apatinio au
kšto kambariuose jau buvo įvai
rios mugės pramogos.

Didžiojoje salėje buvo visa 
eilė stalų sukrautų pagamintais 
įvairiais dirbiniais, buvo daug 
gintarų, papuošalų, odos bei 
medžio dirbinių. Buvo ir lietu
viškų sūrių, lietuviškos duonos. 
Savo didelį skyrių su lietuviškais 
dirbiniais turėjo ir Genė Pope- 
lienė. Labai gausus ir įdomus 
buvo Birutės Kidolienės stalas, 
daugiausia jos ir visos šeimos pa
gamintais skoningais rankdar
biais.

Kaip įprasta. Kaziuko mugė 
pradedama pamaldomis. Mišias 
aukojo skautų kapelionas Tėv. 
Antanas Prakapas. OFM. pa
sakęs ir gražų pamokslų, pritai
kytų jaunimo šventei, jos mugei 
ir šv. Kazimiero šventei. Skautai 
pamaldose dalyvavo su savo tun
to vėliavomis. Po pamaldų

mugės atidarymo ceremonijai 
vadovavo skautininke Vida Jan
kauskienė. Ji paprašė Lietuvos 
gen. konsulo Aniceto Simučio 
žmonų, Janinų Simutienę, atida
ryti mugę. Ji tarė trumpų žodelį, 
kaip išsivystė Kaziuko mugės 
Vilniuje, ir palinkėjo šiai mugei 
kuo geriausios sėkmės. Paskui 
du skautai atnešė ilgų žalių kaspi
nų. ir ji tų kaspinų su žirklėmis 
perkirpo. Taip ir buvo mugė ati
daryta.

Po to prasidėjo tikras “ker
mošius visame Kultūros Židi
nyje. Buvo suvažiavę gana daug 
žmonių, net iš Philadelphios, ir 
iš apylinkės miestų. Daug kas kų 
nupirko, pasisvečiavo, padrau
gavo. Apie 4 vai. buvo visokie 
laimėjimų traukimai, ir taip 
mugė pamažu baigėsi.

Mugė buvo gerai suorgani
zuota, visi paviljonai skoningai 
ir kruopščiai įrengti. Jaunimui 
tai buvo nemaža šventė, kur jie 
galėjo pasirodyti su savo talen
tais, pabendrauti su vyresniais, 
ip.j.)

PASKIRTOS liet.
KULTŪROS TARYBOS
PREMIJOS
Teatro 1986 metų premija pa

skirta Jurgiui Blekaičiui. Verti
nimo komisijų sudarė: Mykolas 
Drunga, Emilija Pakštaitė-Saka- 
dolskienė ir Marytė Smilgaitė. 
Premija paskirta už jo nuopelnus 
lietuviškam teatrui.

Premijos mecenatas — Lietu
vių Fondas.

Žurnalisto 1986 metų premija 
paskirta kun. dr. Juozui Prun- 
skiui, kuris daugiau kaip 50 metų 
nenuilsdamas bendradarbiauja 
visoje lietuvių išeivijos spaudo
je, rūpinasi jaunųjų spaudos dar
buotojų prieauglių. Premijos 
vertinimo komisija sudarė Liet. 
Žurnalistų Sųjungos atstovai Vla
das Bakūnas, Juozas Kojelis ir 
LB Kultūros Tary bos nariai: Vin
cas Akelaitis, Vacys Rociūnas ir 
Algis Rukšėnas. Laureatas kun. 
J. Prunskis pats yra didelis mūsų 
kultūrinės, religinės, mokslinės 
veiklos mecenatas.

Šios žurnalistikos premijos 
mecenatas — Lietuvių Fondas.

MUZIKOS PREMIJA
PASKIR TA
FAUSTUI STROLIAI

ĮAV LB Kultūros Tarybos 
1986 metų muzikos premija pa
skirta.

JAV LB Kultūros Tarybos su
darytoji vertinimo komisija iš 
muzikų Ritos Kliorienės, Dalios 
Viskontienės ir Kazimiero Skai
sgirio 1986 metų muzikos premi
ja paskyrė kompozitoriui, diri
gentui Faustui Stroliai.

Faustas Strolia mūsų visuo
menėje reiškiasi nuostabiai įvai
ria muzikine ir visuomenine 
veikla.

Ši premija skiriama Faustui 
Stroliai, kaip padėkos ir pagar
bos išraiška.

Premija bus įteikta VII premi
jų šventėje balandžio 4 d. 6:30 
v. v. Chicagoje, Jaunimo Centro 
didžioje salėje.

Premijos mecenatas Lietuvių 
Fondas.

KENNEBUNKPORT, MAINE

‘A.rpber Hdidays”

Kennebunkporto pranciško
nų vasarvietės sezonas šiemet 
prasideda birželio 27 ir baigsis 
rugsėjo 7. Neoficialiai vasarvietė 
veiks jau nuo birželio vidurio ir 
iki rugsėjo pabaigos. Laukiama 
daug vasarotojų ir ekskursinių 
autobusų.

Rezervacija vasarvietėn jau 
seniai prasidėjo. Kurie pernai iš
važiuodami užsisakė, sau kam
barius, nedelsiant turi savo atvy
kimų tvirtinti, kitaip jų vietos 
bus užleistos kitiems.

Kennebunkporto tradicinis 
piknikas bus liepos 5. Šventė 
bus krikščionybės jubiliejaus

dvasioje. Pamaldas laikys ir pa
mokslų sakys vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM. Kultūrinei pro
gramai pasižadėjo Ivaškų šokių 
grupė ir virtuozas Bill Smiddy 
piano koncertui. Kas norėtų tai 
dienai nakvynės, turėtų laiku jų 
užsisakyti.

Vasarvietės reikalais rašyti 
arba skambinti šiuo adresu:

Franciscan Guest House, P.
O. Box 1980, Kennebunkport, 
Maine 04046, Tel.: (207) 967 - 
2011.

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

1987 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Gegužės 4 —$1429.00 Liepos 20 — 1399.00
Gegužės 12 — 1915.00 Rugsėjo 16 — 1429.00
Birželio 3 — 1558.00 Spalio 6 — 1725.00
Liepos? — 1956.00 Gruodžio 26 — 1514.00

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

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 18 dienų — nauji maršrutai.
Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 — 
722 - 1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1 • 617 - 268 - 
8764.

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

ištaigai vadovauja: Albina Rudžlūnas.

Prlces are based on double occupancy and are subject to 
changes.

IŠIMTINA KELIONĖ PAMINĖTI 
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJŲ VILNIUJE

Birželio 9 -19 d. 1987 m.
Bus lankoma Amsterdamas, Maskva, Vilnius, Kaunas 
ir Trakai.
Iškilmikngos pamaldos Šv. Petro Ir Povilo bažnyčioje, 
Vilniuje, birželio 14 d.
Kaina $1599.00 įskaitant viešbučius, maistą, pristaty
mą j olandu oro liniją New Yorke iš Worcester, Mass 
k atgal.

Dėl informacijų kreipkitės:

FOX TOURS
P. O. Box 1042 
Worcester, MA 01613 
617 - 791-8106
In MA 1-800-632-8900

Arba lietuviškai
A. ZENKUS 
192 Thompson Rd. 
VVebster, MA 01570 
Tel. 617-949-0298

— Lietuvių Centras Argenti
noje paminėjo savo gyvavimo 60 
metų sukaktį pamaldomis už gy
vus ir mirusius narius Santo Cri- 
sto bažnyčioje. Mišias aukojo 
kun. A. Lubickas, giedojo Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
A. Mikučionio, vargonais grojo
L. Mikučionienė. Iškilmingiems 
pietums vadovavo Vytautas 
Misiūnas. Žodį tarė Centro pir
mininkas Juozas Pulikas. Me
ninę programų pravedė Patricia 
Kairytė de Casaburis ir Nestoras 
Ruplėnas. Šoko tautinių šokių 
grupė “Spindulys”, vadov. Silvi
jos Ruplėnaitės, dainavo Monte- 
video choras “Aidas”, akompo- 
nuojant Vvt. Doleriui, pašoko 
Lietuvių Centro veteranai. Gro
jo O. Jukna, R. Mušketas ir
M. Jasiūnas. Gauta daug sveiki
nimų iš lietuviškų organizacijų, 
spaudos atstovų ir atskirų asme
nų.

— Zenono Ivinskio, istoriko 
profesoriaus, motina Aurelija 
Brežinskaitė-Ivinskienė vasario 
12 pradėjo savo šimtuosius me
tus. Ji gyvena Chicagoje, Cali- 
fornia Gardens Nursing Home, 
2829 S. California Blvd., Chica- 
go, III. 60608. Čia slaugoma apie 
300 senelių, tarp jų apie 40 lietu
vių.

— Dr. Broniaus Kaslo veikalų 
“La Lithuanie et la Seconde 
Guerre Mondiale’ (Lietuva ir 
antrasis pasaulinis karas) prieš 
keletu metų JAV LB krašto val
dybos rūpesčiu ir lėšomis išleido 
viena Prancūzijos leidykla. Per
nai JAV LB Visuomeninių reika
lų komisija, vadovaujama J. Ur
bono, iš leidyklos nupirko 500 to 
veikalo egzempliorių ir juos 
paskleidė prancūziškai kalba
nčių šalių bibliotekose. 
Prancūzijos, Belgijos, Šveicari
jos ir Luxemburgo bibliotekoms 
pasiųsta 367 egzemplioriai, 
Alžyrijos, Maroko ir Tunizijos — 
49, didesnius prancūziškų knygų 
rinkinius turinčioms Vakarų Vo
kietijos bibliotekoms — 84. Ko
misija gauna padėkos laiškų iš bi
bliotekų.

— Muzikas Vytautas Mari- 
jošius, dabar gyvenantis Put
liam. Conn., pamažu tvarko Al
kos muzikos archyvų.

Marija Aukštaitė, Kanados 
lietuvių rašytoja - poetė, yra pa
rašiusi šias knygas: “Rožių vasa
ra”— eilėraščiai, 7dol., “Išeivės 
keliu“ — autobiografija, 5.50 
dol., “Išeivė” — kelionių aprašy
mai, 6 dol., “Ant marių kranto 
— romanas. 10 dol., “Nuban
gavę kūdikystės dienos — auto
biografija, 7 dol., “Lyrika — 
eilėraščiai, posakiai. 8 dol. Siun
timo išlaidom pridedant L.50 
dol., užsisakyti adresu: Marija 
Aukštaitė, 46 Arthur Mark Dr , 
Port Hope, Ont., Canada LIA 
3X1

— Nauji Darbininko skaityto
jai. A. Jonynas. Las Vegas. NA . 
L. Kriščiūnas. Danbury, Conn 
Užsakė kitiems: E. Staknys. Ja- 
maica. N.Y., — A. Staknys, Bo 
ston.Mass., S. Karmazinas, 
\Voodhaven. N.Y. — M. Šilin- 
gauskas. Altamante, Fla. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.
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Į Palangę Ir J Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir i Druskininkus.

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

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

1987 M KELIONĖS Į 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

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

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

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

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

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

NAUDINGOS
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. 25dol.; J. Purino, 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, 10dol.; 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-

KNYGOS
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
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

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

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1.699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

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

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

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

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

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

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

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

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

15 dienų— Lietuva, Rusija, Suomija

Kelionė 714 —liepos 14-28 — $1,779
Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 

Helsinkyje 2

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

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

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

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

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

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

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

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka j Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

8701

NR. 8702

NR. 8705

NR. 8706

NR. 8703

NR. 8704

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

$1,895.00
$1,995.00

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

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.

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

$1.995.00
$2,095.00

KITOS KELIONĖS

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

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 ...................................................$1530.00
Sheraton/Boston.................................. $1375.00
Polo.......................................................$1310.00
Michelangelo/Grand ...  $1255.00
Nordland...............................................$1090.00

LAWRENCE, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas atšvęstas va
sario 15. Šv. Pranciškaus lietu
vių bažnyčioje. Mišias lietuvių 
kalba už gyvus ir mirusius Lietu
vos laisvės kovotojus aukojo kle
bonas kun. Albinas Janiūnas. 
Per mišias giedojo Šv. Vardo 
vyrų dr-jos choras, vadovauja
mas Juozapo Blaževičiaus. Po 
mišių užkandžiai ir programa po- 
bažnytinėje salėje. Minėjimą 
rengė Amerikos Lietuvių Tary
bos Lavvrenco skyrius, vadovau
jamas Jono Stundzos.

Vaikų pirmoji komunija bus 
gegužės 3, sekmadienį, per 8:30 
vai. mišias.

Vyks. Paulius Baltakis, 
OFM,lankys Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapiją gegužės 16, 
šeštadienį, ir suteiks sutvirtini
mo sakramentą per 4 vai. mišias. 
Lietuviai, kurie dar nėra priėmę 
sutvirtinimo sakramento, prašo
mi pranešti klebonui, kad būtų 
galima atinkamai pasiruošti.

A.P.K.

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.

NORWOOD, MASS.
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 mokestį. Kainos gali 

keistis pagal dolerio vertę.

| šią kainą Įeina;
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.

Parapijos deimantinis 
jubiliejus

DEXTER PARK PHARMACY ®
Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

296-4130

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

Pageidaujant tolimesnių keliones detalių prašome kreiptis, phsiųs-me 
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 

dokumentus iškvietimams.

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

Ramas Kazys Audrone — Jūrate
a/e Vytis International c/o Audra Travel Corp.
2129 Knapp St 1573 Bloor St We*t
Braoktyn, NY 11229 Toronto, Ont. M8P 1A4
(718) 789-3300 CANADA
Alai Lauraitis 
e/o American Travel Service 
•727 S. Westem Ava.

(418) 532-8772

CHcago, IL 60843 Mrs. Zalatorfs
(312) 238-9787 c/o Travel Advisors, Ine.

1515 N. Mariem Avė.
Danguole Majauskas Sūdo 110
ale Comtraage, Ine. Oak Park, IL 80302
MM Overdale Lane 
Drtfhton, Ml 48118 
(212)229-8024

(312) 524-2244

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją ir 
švsicanją

Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į Vokietiją ir 
Šveicariją, j Austriją. Budapeštą ir Yugoslaviją. ir vienos savaitės 
ekskursiją Italijoje

Šv. Jurgio lietuvių parapija. 
Nonvood. Mass.. švęsdama savo 
deimantinį jubiliejų nuo parapi
jos įsisteigimo. pradėjo su 
bažnytiniu koncertu 1986 
rugsėjo 21 Vėliau buvo įvairūs 
parapiniai renginiai, misijos ir 
šokių festivalis, kurį atliko “So- 
dauto lietuvių liaudies ansam
blis, vadovaujant Gitai Kupčin
skienei.

1987 gegužės 3 dieną jubilie
jaus minėjimo užbaigimas Iškil
mingos mišios —11 vai. 15min. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Mišias aukos vysk. 
Paulius Baltakis. 0FM. koncele- 
bruojant rajono vyskupui Danie
liui Hart ir lietuviams kunigams.

Po mišių ELKS namų sve
tainėje. Nonvood, Mass., įvyks 
iškilmingas jubiliejaus minėjimo 
užbaigimo banketas.

Pagrindinis jubiliejaus 
minėjimo rengėjas ir organizato
rius yra parapijos klelx>nas isto
rikas kun. V. Valkavičius.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

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 certifikatus, negu kiti 
bankai.

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.
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MIRĖ PETRAS MINKŪNAS

PETRUI MINKŪNUI

iškeliavus amžinybėn, žmonai Eugenijai, dukrom Da

liai Dzikienei ir Laimai Lileikienei su šeimomis bei ki
tom glmlnėmn nuoširdžią užuojautą reiškiame

PETRUI MINKŪNUI

mirus, jo žmonai Eugenijai ir dukroms gilią užuojautą 
reiškia

A’eu' Yorko ir apylinkių ateitininkai
Birutė Paprockienė

Tautos Fondo Garbės Nariui

PETRUI MINKŪNUI

A. A.
PETRUI MINKŪNUI

mirus, jo žmonai Eugenijai, dukroms Daliai Dzikienei 
ir Laimai Lileikienei su šeimomis ir visiems kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Tautos Fondas

Ilgamečiam BALFo ir Tautos Fondo darbuotojui

PETRUI MINKŪNUI

mirus, jo žmoną Eugeniją, dukras Dalią ir Laimę su 
jų šeimomis bei kitas gimines nuoširdžiai užjaučia

Eugenija. Juozas ir Antanas Pažemėnai

Brangiam Vyrui, Tėvui ir Seneliui

PETRUI MINKŪNUI
mirus, žmoną Eugeniją dukras Dalią Dzlkienę ir Laimą 
Lileikienę su jų šeimis bei artimuosius širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Irena ir Jonas Vilgaliai

A. A.
PETRUI MINKŪNUI

mirus, žmoną Eugeniją, dukras Dalią Dzlkienę ir Laimą
Lileikienę su šeimomis giliai užjaučia

Kazimieras ir Kastytis Jankūnai

Mano mylimam dėdei

A. A.
ANTANUI POVILAUSKUI

mirus. Jo žmonai p. Povilauskienei, sūnui Kęstučiui, 
dukroms Eglei ir Daliai su šeimomis ir visiems kitiems 
artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Sofija Marija Kalvinytė-Sližienė

______________________

Mylimos dukrelės ir sesutės

ROMOS
MIKALAUSKAITĖS-

MATONIS

vienerių metų mirties atminimui motina Emilija 
Biklnattė-Mlkaiausklenė ir brolis Vydas užprašė šv. 
Mišias kovo 29 d. 1 v. popiet Šv. Vardo bažnyčioje St. 
Petersburg, Fla.

Draugai Ir pažjstami prašomi prisiminti Ją savo 
maldose.

mirus, liūdesio valandoj reiškiame gilią užuojautą 
žmonai Eugenijai, dukrai Laimai Lileikienei, dukrai Da
liai Dzikienei ir jų šeimom.

KASOS direktoriai 
ir bendradarbiai

A. A.

PETRUI MINKŪNUI

mirus, jo žmoną Eugeniją ir dukras su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Kovo 10, antradienį, 2 vai. po
piet ligoninėje mirė teisininkas- 
ekonomistas Petras Minkūnas. 
Buvo pašarvotas M. S balins šer
meninėje. Atsisveikinimas buvo 
kovo 12. Palaidotas kovo 13 iš 
Maspetho lietuvių V. Atsimainy
mo parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Eugenija, dukros Dalia 
Dzikienė ir Laima Leleikienė su 
šeimomis.

Velionis buvo gimęs 1908 m. 
rugpjūčio 12 Clevelande, Ohio. 
Su tėvais grįžo į Lietuvą, 1935 
baigė Vytauto Didžiojo Univer
siteto teisių fakultetų, Lietuvoje 
dirbo įvairiuose teismuose, eida
mas visokias pareigas — teismo 
kandidato, teismo tardytojo, ad
vokato, Vilniaus III apylinkės 
teismo tardytojo, prokuroro 
padėjėjo.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 
Antrojo pasaulinio karo metu, 
1945 - 48 Miuncheno lietuvių 
gimnazijoje mokytojavo ir dėstė 
anglų kalbų, buvo Balfo ir Liet. 
Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis.

j Ameriką atvyko 1948 ir iki 
1954 metų dirbo Balfo cen
trinėje įstaigoje, kaip Balfo rei
kalų vedėjas. Jo dėka buvo iš
gelbėta Vanda Lingytė, sunkiai 
sirgusi Vokietijoje. Jis čia pa
skelbė vajų ir surinko tiek pini
gų, kad mergaitė buvo išgydyta.

Čia jis studijavo ir Pace uni
versitete baigė ekonomijų baka
lauro laipsniu, paskui kaip eko
nomistas dirbo įvairiose ben- 
Irovėse, eidamas aukštas ir atsa

kingas pareigas.

A WV

Petras Minkūnas

Nuo studijų laikų plačiai 
reiškėsi visuomeninėje veikloje. 
Buvo ateitininkų Kęstučio kor
poracijos pirmininku, dalyvavo 
įvairiose studentų tarptautinėse 
konferencijose, Amerikoje nuo 
19.56 įsijungė į Tautos Fondo 
veiklų ir ten ėjo įvairias pareigas. 
Už nūopelnus jis buvo pakeltas 
į Tautos Fondo garbės narius. 
Buvot Krikščionių demokratų 
centro valdybos narys, veikė 
ateitininkuose ir šauliuose, 
domėjosi visa lietuviška veikla, 
uoliau lankė lietuviškus rengi
nius. .Buvo malonaus būdo, vi
siems paslaugus ir todėl visų 
buvo mylimas ir gerbiamas.

Darbininko redakcija visai ve
lionio šeimai ir artimiesiems 
reiškia užuojautų, (p.j.)

Jonas ir Arianė Bortkevičiai MIRĖ ADOLFAS KREGŽDYS

Brangiai Motinai
A. A.

STEFANIJAI SKUČIENEI
mirus, mielus prietelius Jūratę ir Silvą Šukius ir Birutę
Sidzikauskienę giliai užjaučia ir kartu liūdi

Nina Nekonečna

A. A.
STEFANIJAI SKUČIENEI

mirus, likusias dukras Birutę Sidzikauskienę ir Jūratę 
Šukienę su šeima giliai užjaučia ir kartu liūdi

Danutė ir Liutaveras Siemaškai

A. A. 
ADOLFUI KREGŽDŽIUI

mūsų mielam bičiuliui, mirus, jo žmoną Jadvygą, duk
teris Aušrą, Rasą ir Giedrą bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Žitkevičių šeima

A. A.
ADOLFUI KREGŽDŽIUI 

mirus, gerbiamą mokytoją Jadvygą ir jos šeimą bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Irena ir Jonas Vilgaliai
ir buvę mokiniai: Pajtas, Rasa Hiob ir Justas

A. A.
ADOLFUI KREGŽDŽIŲ!

mirus, jo žmoną Jadvygą, dukras Aušrą, Rasą ir 
Giedrę su šeimomis nuoširdžiai užjaučia.

Stasė ir Bronius Bobeliai 
Eleonora Tutinienė

Kovo 11 ligoninėje mirė Adol
fas Kregždys, gyvenęs VVoodha- 
vene, paskutiniu laiku sunkiai 
sirgęs. Buvo 67 metų.

Buvo pašarvotas M. Shalins 
šermeninėje. Palaidotas kovo 14 
iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Nuliūdime liko žmona 
Jadvyga, ilgametė Maironio li
tuanistinės mokyklos mokytoja,

dukros Aušra, Giedrė ir Rasa su 
šeimomis. Taip pat Amerikoje 
liko ir dvi velionio seservs.
. .. _ ųeseib GI |

Buvo gimęs Vilkaviškio apsk-g 
rityje, baigė Vilkaviškio gimna
zijų, čia Amerikoje įvairiose fir
mose* dirbo kaip buhalteris, da
lyvavo ateitininkų. Liet. Fronto 
Bičiulių ir kitoje visuomeninėje 
veikloje. , ->

A. A.

ADOLFUI KREGŽDŽIUI

palikus šj pasaulį, jo žmoną Jadvygą, dukteris Aušrą, 

Rasą ir Giedrę su šeimomis bei kitas gimines

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Neto Yorko ir apylinkių ateitininkai

ADOLFUI KREGŽDŽIUI
mirus, jo žmoną Jadvygą, dukras Aušrą, Giedrę ir 
Rasa su jų šeimomis bei kitus artimuosius giliai 
užjaučia

Eugenija, Juozas ir Antanas Pažemėnai

STEFANIJAI SKUČIENEI

mirus, dukroms Birutei Sidzikauskienei, Jūratei Šu
kienei su šeima ir visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Romanas ir Britą Vilkai su šeima

Miami Beach. Fla.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 21, šeštadienį Los 
Angeles vyrų kvarteto koncer
tas. Pradžia 7 v. v. Rengia Darbi
ninkas.

Darbininko iškilusis koncer
tas bus kovo 21, šį šeštadienį. 
Kultūros Židinyje. Programą 
atlieka pagarsėjęs Los Angeles 
vy rų kvartetas, kuriam akompo- 
nuoja pianistė Raimonda Apei
kytė. Po programos — vakaronė, 
o kvartetas tą patį vakarą išv yksta 
į Hartfordą, kur jų koncertas bus 
kovo 22, sekmadienį.

Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejaus Apreiškimo parapijoje 
bus paminėtas kovo 29. sekma
dienį, 3:30 v. popiet, bus adora
cija. palaiminimas, giesmės. Pa
mokslus pasakys rusų katalikų 
kapelionas kun. Romanos \. 
Russo ir kun. Danielius Staniš- 
kis. Po 11 vai. sumos parapijos 
moky kloje bus pabendravimas, 
vaišės, kavutė. Parapijos kunigai 
ir taryba kviečia visus kuo gau
siau dalyvauti.

Į Bostoną šią savaitę išv yksta: 
aktorius humoristas Vitalis 
Žukauskas, solistė Asta Vilija 
Butkutė ir pianistė Frances Co- 
valesky-Kovaliauskaitė. Jie visi 
atliks programą N. Anglijos se
niausioje lietuvių radijo valan
dos koncerte. Tai radijo progra
mai vadovauja Steponas M in
kus. Jų koncertas bus kovo 22. 
sekmadienį. Liet. Piliečių drau- 
gijso salėje. Koncerto pradžia 3 
v. popiet.

Nemokama kelionė į Romą 
dviems ir kitos vertingos dova
nos bus paskirstytos loterijos 
būdu balandžio 12. Verbų sek
madienį. Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus centrinio komiteto 
posėdžio metu Kultūros Židiny
je Brooklyne. Jei kas dar ne
grąžino laimėjimų knygučių, 
prašom tai padaryti dabar ir 
grąžinti iki balandžio 1.

Bronius Bieliukas kovo 19 iš
vyko į Chicagą. kur dalyvaus 
VLIKo tarybos posėdyje ir ki
tuose politiniuose pasitarimuo
se. Drauge su juo išvyko aktyvus 
spaudos bendradarbis Jonas Ki- 
znis lankyti draugų ir Vincas 
Padvarietis lankyti giminių, 
neužmiršdamas ir Balfo reikalų, 
į Nevv Yorką numato grįžti tik 
už savaitės.

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

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

Redakcija praneša, kad turi 
labai daug susikaupusios 
medžiagos ir tegali įdėti tik 
pačius svarbiausius, būtiniau
sius rašinius. Labai daug vietos 
atima ir įvairūs aukotojų sąrašai, 
kiti skelbimai. Taip pat labai 
daug susitelkia ir užuojautų, ku
rių negalima kartais sutalpinti į 
vieną puslapį. Padidinti pusla
pių skaičius negalime, nes tada 
pasidaro labai didelės išlaidos. Il
siam numeriui gavome labai 
daug užuojautų. įdėjome tai. ką 
galėjome. Kitos bus kitame nu
meryje.

Lietuvos atsiminimų radijo 
banketas, koncertas ir balius 46 
metų gyvavimo sukakčiai pa
minėti įvyks gegužės 2 šešta
dienį. Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos salėje Nevvarke. N.J. 
Koncerto pradžia 7 v . \ . Progra
mą atliks Philadelphijos v y rų ok-

Lietuviško stiliaus šilta vaka
rienė bus patiekiama "s v.v. Šo
kiai nuo 9 v.v. grojant populia
riam Joe Thomas ir jo orkestrui. 
Visus maloniai kviečia direkto
rius prof. dr. Jokūbas Stukas.

Antanas Mičiulis, Lietuvių 
Atletų Klubo pirmininkas, kovo 
14 dalyvavo pasitarimuose To
ronte, kur buvo kalbama apie 
š.m. sporto šventės suorganiza-

Latviai savo krikščionybės 
800 metų sukakčiai paminėti iš
leido ženkliuką, klijuojamą prie 

skupas Meinardus krikščionybės 
mokė livoniečius 1186. Ženkliu
ką išleido A. Jūrdža fondas.

Worcesterio dr. V. Kudirkos 
šaulių kuopa per iždininką Pr. 
A. Spirauską. atsiuntė 25 dol. 

auką Darbininkui paremti.
Dar naują rankraštį gavo 

N Y. šaulių kuopos valdy ba savo 
paskelbtam konkursu-, ry šium su 
Lietuvos krikšto sukaktimi. 
Gautasis rankraštis y ra romanas, 
pavadintas Kapai be vardų . 
autorius pasirašė Jock slapy
vardžiu.

Antanui Tamašiūnui v ra Hau-

užrašytas Darbininko adresas. 
Prašome atsiliepti.

Pranešant adreso pasikeiti
me neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

PAREMKIME LIETUVIŠKAS SPORTO ZAIDYNE 
Amerikos kontinente.

Šiuo metu platinami laiškai 
kuriuos paruošė ir išsiuntinėj 
Nevv Yorko jaunimas. Ji 
nuoširdžiai prašo paramos lieti 
vių žaidynėms. Argi negalim 
atsisakyti vienos ar kitos dešine 
tinės taip svarbiam tikslui - 
mūsų pačių jaunimo pagalbai 
Nekaltinkime jaunimo m 
tautėjimu, nestumkime jo į šaĮ 
Padėkime jiem pasilikti mūs 
tarpe. Paremkime lietuviški 
sporto žaidynes.

Aukas prašoma siųsti: Lithua- 
nian Athletic Club, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Žaidynių ruošimo komitetas 
taip pat ieško mecenatų, kurie 
bent kiek stambesnėms sumo
mis paremtų organizavimo pa
stangas Šiam vajui aukas renka 
dr. Marija Žukauskienė, 88-59 
75th Street, \Voodbaven, N.Y. 
11421. Žinia, kad visiem reikia 
aukų, bet mūsų jaunimas retai 
prašo ir mažai reikalauja. Šį kartą 
paremkime ir juos.

ATSIŠAUKIMAS

Greitai artinasi lietuvių sporto 
žaidy nės. Jos įvyks gegužės 16 - 
17 Nevv Yorke. Jau dabar vyksta 
posėdžiai, pasitarimai, skamba 
telefonai, varstomos durys, rašo
mi laiškai. Darbo daug, darbi
ninkų mažai, o lėšų žaidynių or
ganizavimui dar mažiau. Reikia 
iš anksto mokėti už sales, reikia 
samdyti teisėjus, apsirūpinti 
draudimu, transportacija, nak
vynėmis, maistu ir sporto prie
monėmis. Reikia pinigų.

Žinome, kad jaunimas nori ir 
mėgsta sportuoti. Tas gera 
auklėjimui ir sveikatai. Duoda
mi sąlygas sporto sambūriams, 
mes galime padėti jaunimu savo 
pomėgį išreikšti lietuviškuose 
sporto sąjūdžiuose ir lietuvių 
žaidynėse. Tuo pačiu galime 
tikėtis, kad mūsų jaunuoliai liks 
ilgiau ir giliau susipratę lietuv iai. 
per žaidynes užmegzdami ir pa
laikydami ryšius su sportuoja
nčiais lietuvių vaikais visam

Jonas Malinauskas iš \Vood- 
baveno. N.Y., Darbininko pre
numeratai ir spaudos paramai at
siuntė 95 dol. Dosniam spaudos 
geradariui laikraščio leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja.

Ona Jankevičiūtė iš Nevv York 
Gity. nuolatinė mūsų laikraščio 
geradarė, buvo susirgusi. Dabar 
sv eikata taisosi. Linkime jai grei
tai pilnai sustiprėti. Ji ir šiemet 
atsiminė Darbininką ir atsiuntė 
100 dol. auką. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią auką.

Liudas Normantas, iš Hi- 
ram. Maine, Miškų gilumoje ne
gali gyventi be lietuviško laik
raščio. Keletas metų jis siuntė 
auką 50 dol. Šiemet gavom 40 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Kun. Algimanto Kezio, SJ, 
naują nuotraukų knygą “Faces of 
Tvvo \Vorlds’ bus pristatyta jo 
rengiamoje dailės parodoje kovo 
28, šeštadienio vakare. Jis pats 
parodys tos knygos skaidres.

DAR KREIPIAMĖS KUNIGAIKŠČIŲ REIKALU 
nes paprastai reikalai išaiškėja. 
Tada jau gali būti įvairių nemalo
numų. Dabar visas reikalas bus 
užmirštas.

Kadaise, Kultūros Židinio ati
darymo proga, žinomo lietuviš
kų juostų audėja Milda Kveda
rienė buvo dovanomus pėdos 
pločio labai ilgą juostą, bene 25 
pėdų ilgio. Ta j uosta paskui buvo 
dingusi. Kažkas ją buvo pasisko
linęs ir sugrąžino tik prieš keletą 
mėnesių. Ji buvo rasta padėta 
maišely je prie v ienuolyno durų. 
Ačiū, kad grąžino.

Dabar norime irgi panašaus 
grąžinimo. Svarbu, kad būtų tie 
trys medalijonai kur nors padėti 
Kultūros Židinio aplinkoje.

Labai laukiame šių valdovų, 
kad vėl galėtume juos išstatyti 
publikai! Laukiame!

Kaip žinote, iš Kultūros Židi
nio y ra pradingę trys Lietuvos 
valdovai — Mindaugas. Gedimi
nas ir Vytautas. Dailininkai 
mano, kad juos pasiėmė lietuviš
kojo meno mėgėjai, kolektoriai. 
Kiti mano, kad tai padarė nerim
ti išdykautojai, norėdami paro
dyti. kokie jie drąsūs.

Kaip ten bebūtų, didieji Lie
tuvos valdovai labai reikalingi 
Kultūros Židiniui, ten jų namai, 
ten jie turi stovėti ir visiems pri
minti Lietuvos praeitį. Prašom 
kunigaikščių reljefus - medalijo- 
nus sugrąžinti bet kokiu būdu.

LIET. INFORMACIJOS
SKYRIUS WASHINGTONE

Lietuvių Informacijos cen
tras. kuris veikia prie Liet. Reli
ginės Šalpos, vis plečia savo 
veiklą. Kaip buvo skelbta. Ro
moje atidarė savo skyrių. Ten jų 
skyriui vadovauja prel. Algiman
tas Bartkus.

Kovo 16 Informacijos centras 
savo skyrių atidarė VVashingto- 
ne, D.C. Ten skyriaus vedėju 
yra jaunuolis Viktoras Nakas, 
žinomo žurnalisto Alfonso Nako 
sūnus, pats jau besireiškiąs spau
doje. Jis buvo atvykęs į Liet. Re
liginę Šalpą ir čia treniravosi dvi 
savaites. Ir Washingtone įtaiso
mi kompiuteriai ir modernios 
susisiekimo priemonės.

Įvairius spaudos darbus at
lieka pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Skambinti 718 827- 
1350.

Los Angeles vyrų kvartetas po savo koncerto jų mieste. Iš k. 
R. Dabšys, A. Polikaitis, režisierius Petras Maželis, pianistė 
Raimonda Apeikytė, B. Seliukas ir E. Jarašūnas. Jie šį šešta* 
dienį, kovo 21, koncertuoja Kultūros Židinyje, o kovo 22, 
sekmadienį, Hartforde, Conn.

Kviečiame į
Darbininko koncertą
(atkelta iš 3 psl.)

Vandą Vebeliūnus. Visą penketą 
nėra taip lengva kur įkurdinti. 
Bet V. ir V. Vebeliūnai, kurie 
turi didelius namus, svečius prii
ma.

Ten jie pernakvos ir šešta
dienį, kovo 21, kokia 10 - 11 vai. 
atsiras Kultūros Židinyje. Čia jie 
susipažins su situacija, atliks 
būtiniausias repeticijas. Šiam 
koncertui Tėv. Leonardas An- 
driekus. OFM, pažadėjo, kad 
pianinas bus naujai sustyguotas.

Po visų repeticijų ir prieš
piečių kvarteto nariai poilsiaus.

Koncertui bilietai nebuvo iš 
anksto platinami. Jie bus parda
vinėjami prie salės durų. Kad 
nebūtų didesnio susigrūdimo, 
prie kiekvienų durų bus po du 
stalus su bilietų pardavėjais. Va
dinas, iš karto bus keturi stalai,

Laisvės Žiburio tradicinis pa
vasario renginys bus gegužės 2, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. Iš 
Los Angeles atvyksta vietinė tea
tralų grupė ir čia suvaidins My
kolaičio - Putino dramą Valdo
vą. Režisuoja Petras Maželis. 

Kovo 29, sekmadienj, 3:30 v. popiet 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
PAMINĖTI KRIKŠČIONYBĖS 
600 METŲ JUBILIEJŲ
Adoracija, palaiminimas ir giesmės.

Pamokslus pasakys kun. ROMANOS V. RUSSO (Šv. 
Mykolo rusų katalikų kapelionas Manhattane) ir kun. 
DANIELIUS STANIŠKIS

Pamaldose dalyvauja ir vysk. PAULIUS BALTAKIS

Maloniai kviečiami visų lietuviškų parapijų parapi
jiečiai New Yorke ir apylinkėse dalyvauti.

Prieš pamaldas (po 11 vai. sumos) ir po pamaldų pa
rapijos mokykloje bus pabendravimas, vaišės, ka
vutė.

PARAPIJOS KUNIGAI IR TARYBA

kur bus galima įsigyti bilietus. 
Bus atidaros didžiųjų laiptų abe
jos durys.

Salėje vietos nėra numeruo
tos. Paliekamos tik dvi pirmosios 
eilės svečiams, spaudos atsto
vams, netikėtam kam atsilan? 
kius, visa kita lieka laisva. Kas 
kaip ateis, tas taip ir galės sau 
vietą susiorganizuoti.

Koncertas pradedamas punk
tualiai. Po koncerto ir per per
trauką svečiai pardavinės savo iš*, 
leistas plokšteles ir jas pasi
rašinės. Paskui programos daly
viams ir kviestiems svečiams bus 
duodama vakarienė posėdžių 
menėje, o mažojoje salėje vyks 
bendra vakaronė. Svečiai po va
karienės išvyksta į Hartfordą.

Šokių nerengiama, nes dideli 
ir geri koncertai to nereikalauja. 
Šokiai tik sugadina jų įspūdžius. 
Be to, dabar yra gavėnia, kuri ir 
skatina atsisakyti šokių. Bet pati 
vakaronė bus nuotaikinga ir link
sma.

Tad dar kartą kviečiame visus 
į gerą, iškylų ir mūsų apylinkėje 
labai retą koncertą!

Iki pasimatymo!

DARBININKAS
visus maloniai kviečia atsilankyti j

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

Dainuoja

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS
R. DABŠYS, E. JARAŠIŪNAS, A. POLIKAITIS, B. SELIUKAS

Akomponuoja
pianistė R. APEIKYTĖ

Po koncerto — vakaronė. Veiks baras ir valgių bufetas.
Įėjimo auka — 1O dol.

HARTFORDE Los Angeles Vyry Kvarteto koncertas bus kovo 22

AUSTE SODEIKk

ART EXHIBIT

PžRODk’87
DAUGVILk

EltA

GAIŽUTIS

IGNkS

STANKŪNkS 

STRkSEVIČIUS 

ŠPABkS 

TAMOŠAITIS

Kultūros Židinyje
361 Hlghland Blvd., Brooklyn, N. Y.

KAZ-JEPSEN

KEPALkS

TAMOŠAITIENĖ 

URBAITIS

kovo 28, šeštadienį, nuo 12 iki 9 KRISTOLkITIS NIRKkU
v.v. /MkRClULIONIENĖ YOUNG
kovo 29, sekmadienj, nuo 12 iki 3 
v. popiet.
Atidarymas kovo 28 d. 7 v.v. —

A/lkRCIULIONIS

A/lkRKS
ir Memooam

CINKk
Kun. A. Kezio, S.J. žodis.
Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

/MIKŠYS 

PALUBINSKkS
KURKUSKkS

/UURINKS
C II 1 C A G O S G ALE RlJ A PAUKŠTIENĖ

VIIESULKS
POSKk




