
sietus buvo kri wikniaine la
geryje Panevėžyje. Tik vieną 
karti apteikė jį 1974metais lage- 
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Vilniuje, dešiniajame Ne

ries krante, yra originalios archi
tektūros pastatas, kuriame 
įrengta Lietuvos TSR revoliuci
jos muziejus. Jame yra devynio
lika salių, kuriose eksponuojama 
daugiau, kaip 4 tūkstančiai uni
kalių dokumentų, o muziejaus 
fonduose sukaupta daugiau, kaip 
140 tūkstančių muziejinių verty
bių. Spalio 22 muziejus susi
laukė milijonojo lankytojo, ku
riuo buvo Vilniaus kuro apa
ratūros gamyklos derintojas Vy
tautas Markauskas, cecho kom
jaunimo organizacijos sekreto
rius.

— Lietuvos valstybiniame 
akademiniame dramos teatre 
buvo pastatyta V. Krėvės veika
las "Skirgaila". Režisavo Henri
kas Vancevičius. Vaidino liau
dies artistas R. Adomaitis. Lie
tuvos nusipelnęs artistas J. Meš
kauskas, Lietuvos liaudies arti
stas A. Rosenas. aktorė R. Ja
kučionytė ir kiti. Dekoracijos Ja
ninos Malinauskaitės, muzika 
A1 gi rdo Martinaičio.

— Kauno priemiestyje esa
nčiame Neveronių šiltnamių 
kombinate, kuriame per metus 
užauginama daugiau kaip trys 
tūkstančiai tonų daržovių, 
pradėta eksperimentinio šiltna
mio statyba.

— Kaune įsteigta M. K. Čiur
lionio draugija, ji rūpinsis lietu
vių kompozitoriaus, kultūros ir 
visuomeninės veikėjo M. K. 
Čiurlionio palikimo ir kūrybos 
propagavimo saugojimu. Drau
gija veiks kaip Kultūros fondo 
padalinys.

— Sovietų Sąjungos finansų 
ministerijos pranešimu nuo spa
lio 20 dienos išleidžiamos trys ju
biliejinės 1, 3, 5 rublių monetos. 
Jos pagamintos iš vario ir nikelio 
baltos spalvos lydinio.

— Lietuvos delegacija išvyko 
į Austriją — Salzburgan, kur bus 
atidaryta spalvotos fotografijos 
paroda "Tary bų Lietuvos archi
tektūra" ir bus aptarta penkioli
kos metų kultūrinio bendradar
biavimo rezultatai ir numatys to
limesnes tokio bendravimo per-

kopijavimo aparatūra, kas savai
te išdėliojama 300-500 naujų lei
dinių, o šiuo metu bibliotekoje 
yra 2 milijonai 300 tūkstančių 
spausdinių. Biblioteka kasdien 
aptarnauja beveik po pusę 
tūkstančio lankytojų.

— Kijevo valstybinio univer
siteto Kobzarijaus salėje spalio 
28 įvyko literatūros vakaras, 
skirtas Maironio 125-osioms me
tinėms. Vakarą pradėjo Ukrai
nos rašytojų sąjungos Kijevo or
ganizacijos valdytas sekreto
rius, TSRS valstybinės premijos 
laureatas, poetas Ivan Drač, 
pažymėdamas Maironio didingą 
ir turiningai puikią literatūrą, 
istorinius ir kultūrinius Ukrainos 
ir Lietuvos ryšius. Kalliėjo filolo-

APIE PROF.
VYTAUTĄ SKUODį

Ap;ie prof. Vytautą Skuodį il
goką straipsnį įsidėjo The Daily 
Journal lapkričio 9 laidoje. 
Straipsnį parengė Associated 
Press, kai V. Skuodis lankėsi 
VVashingtoje.

Čia suminėta pagrindinės 
žinios apie prof. V. Skuodį, kaip

gas, poetas ir vertėjas Anatolij 
Nepokupny, Vilniaus pedagogi
nio instituto docentė Irena Sla
vinskaitė, Kauno literatūros mu
ziejaus mokslinė bendradarbė 
Dalia Laurinavičienė, poetas ir 
vertėjas Vladas Šimkus, ukrai
niečių literatai Dimitrij Čered- 
ničenko, Stanislav Telniuk, 
Nadežda Neporožniaja, o Pavel 
Novčian skaitė Maironio kūrinių 
vertimus į ukrainiečių kalbą ir 
Maironiui skirtus savo eilėraš
čius. Literatūros vakaras baigtas 
koncertu ir svečiams buvo įteikti 
atminimo medaliai, sukurti Mai
ronio jubiliejui.

— Vilniaus klinikinės ligo
ninės kardiochirurginiame sky
riuje mirė Albinas Penkauskas, 
45 metų amžiaus, kuriam rug
sėjo 2 buvo padaryta Lietuvoje 
pirmoji širdies persodinimo ope
racija. Mirė spalio 28, kraujui iš
siliejus smegenyse.

— Lietuvos literatūros mu
ziejaus fondai papildyti retais 
rašytojo Juozo Paukštelio laiš
kais, rankraščiais, Šatrijos Raga
nos nuotraukomis ir jai rašytais 
atvirukais.

VALDAS C. DUOBA, liete* te advokatu. 357 Larkfleld Rood, Eaat 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 51® 38*3740. Namų tetefonae vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 787-2671. Mew York© ofisas Lito patalpos s: 
66 - 01 114th SL, Rlchmond HM, N.Y. 11418. ToL 716 441 > 2611.

SKAUNS FUNERAL HOME, 64 - 62 Jaasatea Ava. (prie Forest 
P'vray St), Woodhevea, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL286 -2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tstaelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lateyette SL (Cor. WNson Avė.), tėtei 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Nikaragvos vyriausybė, vyk
dydama Centrinės Amerikos tai
kos plano nuostatus, paleido iš 
kalėjimų 985 politinius kalinius.

Maskvos gyventojai reikalau
ja, kad būtų paskelbta spalio 21 
partijos centro komitete pašalin
to Maskvos partijos sekretoriaus 
Boris N. Jelcino kalbos tekstas, 
bet centro komiteto posėdžiai 
yra slapti, ir kas ten kalbama — 
neskelbiama.

Jungtinėms Tautoms rtftfšian- 
tis debatams dėl Kipro salos atei
ties. graikės moterys būriu 
bandė prasiveržti į Turkijos oku
puotą šiaurinę Kipro dalį ir 
puolė sieną saugojusią turkų sar
gybą, kuriai į pagalbą atėjo sieną 
saugojantieji Jungtinių Tautų 
priežiūros daliniai, nors moterys 
buvo neginkluotos ir siekė tik 
laisvo susisiekimo.

Popiežius Jonas Paulius II pa 
skelbė palaimintaisiais 63 kuni
gus ir 22 pasauliečius, kurie 
buvo nukankinti tuometinėj Ga- 
lijoj. Anglijos karaliui Henrikui 
VIII vykdant atsiskyrimą nuo 
Romos katalikų Bažnyčios.

Sovietų Sąjunga pirko iš JAV 
papildomai 450,000 metrinių 
tonų kviečių vyriausybės remia
mom kainom.

Respublikonų partijos senato
riai aštriai kritikavo Atstovų 
rūmų pirmininko Jim \Vright 
siūlymą, kad gen. sekretorius 
Gorbačiovas pasakytų kalbą ben
dram Kongreso posėdžiui ir 
prašė prezidentą sudaryti kurį 
nors kitą forumą jo kalbai.

spektyvas.
— Dekada “Vainikas Spaliui" 

praėjo Lietuvoje. Dalyvavo ge
riausi vokaliniai ansambliai, 
pučiamųjų orkestrai, kaimo ka
pelos, senimo šokių kolektyvai, 
folkloriniai ansambliai, cirkai, 
lėlių teatrai, anksčiau vykusių 
konkursų laureatai ir diploman
tai surengė šventinius koncertus 
ir pasirodymus Kapsuke, Palan
goje, Kupiškyje, Jurbarke, Rad
viliškyje ir Vilniuje. Kaune kon
certavo geriausi moterų ir vyrų 
chorai, Aly tuje — dainų ir šokių 
ansambliai, Klaipėdoje — voka
liniai instrumentiniai kolekty- 
v ai. Tauragėje ir Švenčionyse — 
liaudies teatrai, Telšiuose — 
meninės agitbrigados.

— Kaune atidaryta nauja J. 
Paleckio vardo viešoji biblioteka 
Parodos kalno kampe. Joje yra 
devynios skaityklos, konferenci
jų salė, pokalbiams skirta salė. 
Skaitytojams užsakyta knyga pri
statoma per 10-15 minučių, yra

jis vargo Lietuvoje, kaip buvo 
areštuotas, kaip atvyko į Ameri
ką. Paliečiama ir dabartinė 
padėtis okupuotoje Lietuvoje, 
rašoma, kad lietuviai, gyveną už 
Lietuvos ribų, deda pastangas iš
laisvinti savo tėvynę iš sovietinio 
jungo. Straipsnis parašytas su 
simpatija Lietuvai.

San Francisco moderniojo 
meno muziejuje vykstančioje 
stambioje tarptautinėje foto pa- 
i odoje eksponuota trys kau
niečių Aleksandro Macijausko 
nuotraukos iš serijos “Veterina
rijos klinikose”.

S.L.K.

MAIRONIO MINĖJIMAS VILNIUJE
Spalio 26 Lietuvos valstybi

niame akademiniame dramos 
teatre įvyko iškilmingas didžiojo 
lietuvių poeto Maironio gimimo 
125-ųjų metinių minėjimas. 
Dainiaus atminimo pagerbiman 
susirinko rašytojai, mokslinin
kai, pedagogai, darbininkai ir 
jaunimas.

Minėjiman atvyko aukštieji 
Lietuvos komunistų partijos pa
reigūnai ir darbuotojai, kultūros 
veikėjai, svečiai iš Maskvos ir 
kitų respublikų, dvasiškuos ir vi
suomenės atstovai.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

Pasakoja Jonas Simokaitis

(atkelta iš 1 psl.)
tai jis per Maskvos disidentus 
sužinojo jo telefoną ir paskambi
no. Kalbėjosi su akademiko žmo
na Elena Bonner, ir jam buvo 
paskirta pasimatymo data.

Taip 1987 sausio 14 Maskvoje 
jį priėmė akademikas A. Sacha
rovas, dalyvaujant ir akademiko 
žmonai E. Bonner. Pasikalbėji
mas truko apie. 40 minučių. Sa
charovas pažadėjo jam padėti iš
vykti. Maždaug po mėnesio jį vėl 
trumpam priėmė akademiko 
žmona E. Bonru Jau būdamas 
Vakaruose. J. Simokaitis sužino
jo, kad Sacharovas darė žygių, 
skambino į Prancūziją, V. Vokie-

tiją, Ameriką jo išvažiavimo rei
kalu. Nuo jų pagalbos daug kas 
priklausė. Dabar, jau gyvenda
mas laisvame pasaulyje, jis dė
koja visiems, kurie padėjo jam 
išvykti iš Sovietų Sąjungos.

o — o
Savo pasakojimus baigia, kad 

jis gimė 1936 liepos 2 Kaune. 
Antrą kartą “gimė 1971 liepos 
12, kai mirties bausmę pakeitė 
15 metų lagerio. Trečią kartą 
“gimė", kai 1987 balandžio 26 d. 
20 v. 56 minutės perskrido So
vietų Sąjungos sieną ir nebeteko 
Sovietų pilietybės. Kad tai 
galėtų įvykti, turėjo praeiti be
veik 19 metų, kurie atnešė daug 
kentėjimų.

Minėjimą pradėjo Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos pir
mininkas A. Maldonis. Kalbėjo 
Maionio kūrybos tyrinėtoja dr. 
prof. Vanda Zobarskaitė apie 
Maironį kaip menininką, suė- 
musį epochos dvasią ir nepa
prasta menine jėga išsakiusį, kas 
buvo gyvybingiausia tuo rrtč’tu. 
Dar kalbėjo poetas S. Geda, Lie
tuvos literatūros tarybos prie 
TSRS rašytojų sąjungos pirm, 
prof. L. Ozerov, latvių rašytoja 
M. S virė, Raseinių rajono Bety
galos Maironio vardo vidurinės 
mokyklos mokytojas A. Juška, 
svečias iš Kijevo, Maironio pa
minėjimo Ukrainoje komisijos 
pirmininkas, poetas ir kritikas 
D. Belous.

Liaudies poetas Justinas Mar
cinkevičius perskaitė ciklą 
eilėraščių “Pavasario balsai Pa
sandravy”, kurį sukūrė Maironio 
jubiliejui.

Po iškilmingos dalies įvyko 
koncertas. Dalyvavo M.K. Čiur
lionio meno mokyklos jaunųjų 
smuikininkų ansamblis, vado
vaujamas nusipelniusio mokyto
jo A. Šerno, valstybinis Kauno 
choras, vadovaujamas nusipel
niusio meno veikėjo P. Bingelio, 
TSRS liaudies artistas solistas E. 
Kaniava, Maironio eilėraščius 
skaitė dramos nusipelnę artistai

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 234 SuniH 
Dr., Watchung, N J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome j£ iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1987 -1988 metam.

Vardas ir pavardė...........................................................

Adresas —.......................................................................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti $....

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asoliijo 
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Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties minėjimo komitetas Philadelphijoje. Pirmoj 
eilėj iš k.: Julija Dantienė, kun. Kajetonas Sakalauskas, pirm. Teresė Gečienė, kun. 
Eugene A. Wassel, Gema Kreivėnaitė. Antroj eilėj iš k.: Algimantas Gečys, Alė 
Mačiūnienė, Roma Krusinskienė, Bronius Vaškaitis, Hedy Sarcewicz, Aniliora Masa- 
laitienė. Trečioj eilėj iš k.: Linas Kučas, Vytas Maciūnas, Virgus Volertas ir dr. Jonas 
Meškauskas. Trūksta: kun. Joseph Anderlonio. Renatos Baraitės, Rimanto Stirbio, 
Marijos Sušinskienės, Dianos Drumstas, Onos Pliuškonienės, Kazio Raz.gaičio, Algio 
Salčiūno ir Esteros Washofsky. Nuotr. Algio Čepulio

D. Kazragytė, R. Butkevičius, 
T. Vaisieta ir aktoriai G. Stor
pirštis ir P. Venslovas, Lietuvos 
kamerinis orkestras, vadovauja
mas TSRS liaudies artisto S. 
Sondeckio. Vilniaus universiteto 
folklorinis ansamblis “Ratilis”, 
liaudies dainų atlikėja nusipel
niusi artistė V. Pavilionienė, ba
leto solistai Lietuvos nusipelnę 
artistai L. Bartusevičiūtė ir J. 
Katakinas, liaudies artistas Ch. 
Potašinskas, nusipelniusi artistė 
S. Trimakaitė ir nusipelnęs ko
lektyvas “Lietuva” ansamblis, 
vadovaujamas liaudies artisto P. 
Budriaus.

Koncertą režisavo nusipelniu
si artistė N. Krotkutė, dail i- 
ninkė — V. Idzelytė.

Maironio jubiliejiniai minėji
mai numatyti Kaune, Kijeve ir 
dar keliose vietose. Vilniuje bus 
viena gatvė pavadinta jo vardu.

Maironio minėjimas plačiai 
aprašytas straipsniu “Pagerbtas 
didžiojo poeto atminimas” Vil
niaus “Tiesoje spalio 27 dienos 
laidoje.

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
,2129 KNAPP STREET 
BROOKLYN, N.Y. 11229

TEL.: 718 769 - 3300
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Spauda — mūsų stiprybė
JAV LB Kultūros Taryba štai 

ėmė ir paskelbė lietuviškos 
spaudos mėnesį. Tokiu mėnesiu 
parinktas gruodis.

Kodėl tai skelbiama, kodėl vi
sur daugiau rašoma apie spaudos 
problemas ir jos reikšmę bend
ruomenei arba tautai?

Tokie mėnesiai nori atkreipti 
visuomenės dėmesį į tas proble
mas, kurios mum svarbios, išaiš
kinti degantį reikalą. Visi, kas 
šiek tiek seka spaudą, pastebėjo, 
kad laikraščiai nusiskundžia da
bartine padėtimi — per maža pa
jamų, kad galėtų laikraštį ne tik 
išlaiky ti, bet ir jį tobulinti.

Per paskutinius kokius 15-20 
metų pradėjo brangti popierius, 
spaudos reikmeny s. Pabrango ir 
darbas. Svarbiausia — pasikeitė 
mašinos — spausdinimo būdas. 
Visa lietuviška spauda, kuri 
pradėjo eiti dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą, po jo, naudojosi tuo 
pačiu būdu — rinko linotipais ir 
spausdino plokščia mašina. Laik
raščiai buvo įsigiję linotipus ir 
spausdinimo mašinas.

Dabar spaudos technika ieš
kojo naujų būdų, kad būtų 
greičiau, švariau, kad nereikėtų 
naudoti švino. Ir tokį būdą sura
do. Tada senųjų mašinų nebe
taisė, nebegamino dalių. Viskas 
turėjo sugriūti. Sugriuvo ir seno
sios lietuviškų spaustuvių maši
nos. Reikėjo pereiti į naują siste
mą, kur panaudoti kompiuteriai, 
kur nebėra švino. Spausdinama 
ofsetu.

Perėjimas pareikalavo nema
žų išlaidų. Laikraščiai ir skelbė 
vajus naujom mašinom įsigy ti- Ir 
tų mašinų vis negana, — vis to
bulėja spaudos technika.

Sumažėja ir skaity tojai. Gyve
nimas juk eina, keičiasi. Iš gyvų
jų tarpo pasitraukia spaudos pio
nieriai. leidėjai, redaktoriai, 
žurnalistai, skaitytojai. Tad ir 

reikia rūpintis, kaip praplėsti 
skaitytojų skaičių, kaip įjungti 
jaunimą, kad jis pamėgtų lietu
viškąją spaudą.

Žinome iš istorijos, koks dide
lis yra spaudos vaidmuo. Napo
leonas ją vadino bene penktąja 
pasaulio galybe. Mūsų tautos gy
venime spauda suvaidino nepa
prastą vaidmenį. Tik lietuviška 
spauda padėjo mum išugdyti 
tautinę sąmonę ir susiformuoti 
kaip naujai tautai, kuri nori gy 
venti savarankiškai, be jokių uni
jų su lenkais. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais spauda ne tik in
formavo, bet ir ugdė, lavino, ce
mentavo tautą. “Laikraščiai tai 
ir tai rašė" — tuo ir gyveno tauta. 
Gyveno ir laikraščio skelbiamo
mis idėjomis. O tos idėjos stipri
no Lietuvą.

Ir dabar okupuotoje Lietuvoje 
pogrindžio spauda atliko ir atlie
ka nepaprastai svarbų vaidmenį 
— išsaugoja tautos charakterį, 
išugdo joje jėgą kovoti dėl savo 
teisių.

Nepaprastą vaidmenį atliko 
spauda ir lietuvių išeivijoje. Ji 
palaikė lietuviškas nuotaikas, in
formavo ir apie Lietuvą ir apie 
Ameriką, kėlė svarbiausius laiko 
klausimus. Svarbiausia, ta spau
da palaikė lietuviškumą, subūrė 
mases, kai buvo sprendžiami 
svarbūs tautos reikalai. Spauda 
ir buvo tas visada gyvas, visada 
visus uždegąs lietuviškas žodis.

Ir mūsų laikais, kai suskato 
spauda rašyti vienu ar kitu klau
simu, tuoj turėjo reaguoti 
kiečiausi Maskvos valdovai. Tik 
spaudos, tik nuolatinio klausimo 
kėlimo ir šaukimo dėka grąžina
ma Klaipėdos bažnyčia. Tik 
spauda ir mus visus jungia į lie
tuvišką bendruomenę ir mus pa
laiko.

Todėl ir svarbu, kad kiekvie
nas jaustume pareigą tinkamai

Praeitame Darbininko nume
ryje buvom įdėję labai įspūdingą 
Šv. Petro kapo vaizdą. Bazilikos 
rūsys nepaprastai išpuoštas. Šios 
aikštelės ir kapo papuošimo dar
bus atliko popiežius Klemensas 
VIII (1$92 - 1605) (Žemaičiuose 
tuo metu vyskupu buvo kuni
gaikštis Merkelis Giedraitis).

Aplinkui yra įrengta kitų 
gražių koplyčių. Dvi koplyčios 
Marijos garbei. Naujausiai 
įrengtos šios koplyčios: Pijaus 
XII, Šv. Colombano, lenkų Cen- 
stokavos Marijos ir lietuvių Auš
ros Vartų Marijos. Lietuvių kop- 

paminėti gruodį — lietuviškos 
spaudos mėnesį.

Kiekvienas įsipareigokime sa
vaip paremti lietuvišką spaudą. 
Paremkime stambesne auka. Tai 
tikrai įmanoma. Palyginkime, 
kiek mes išleidžiame pramo
goms, pasisvečiavimams. Nors 
mažą dalelę to biudžeto atiduo
kime spaudai.

Švenčių proga užprenume
ruokime mūsų Darbininką ir ki
tus mėgstamus laikraščius savo 
draugams, ypač jaunimui, vai
kams, kurie eina mokslus ir gy 
vena kitur.

Būkime nauji spaudos platin
tojai, knygnešiai, nes tik mūsų 
triūsu, mūsų pasiaukojimu ta 
spauda laikysis ir mus drauge pa
laikys. Remkime lietuvišką 
spausdintą žodį, nes jis mūsų 
stiprybė!

Lietuvos koplyčia Šv. Petro bazilikos rūsyje

PRIEŠ 20 METŲ PRADĖTA STATYTI KOPLYČIA 
Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Romoje
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lyčia paprastai vadinama — La 
Capella Lituana.

Šią koplyčią Šv. Petro bazili
koje įrengti iniciatyvos ėmėsi 
vysk. Vincentas Brizgys. Leidi
mas buvo gautas 1967 gegužės 
mėnesį. Pirmiausia reikėjo pra
kasti tinkamą vietą. Kasant buvo 
rasta archeologinių iškasenų, ku
rios patalpintos muziejuje.

Dekoravimo darbai
Vidaus dekoravimo darbam 

buvo pakviestas New Yorke gy
venąs dail. Vytautas K. Jonynas. 
Pirma jis padarė didoką maketą 
su dekoracijų projektais. Make
tas — visas koplyčios modelis 
buvo nuvežtas į Romą parodyti. 
Kai planai buvo komisijos priim
ti. didesnė darbų dalis buvo 
atlikta čia, Nevv Yorke, dail. V. 
K. Jonyno s 
šoninių sienų reljefus. Darbai iš 
Nevv Yorko buvo nugabenti j 
Romą.

Italai turi tokį potvarkį, kad 
dailininkai, gyveną užsienyje, 
negali pilnai atbaigti jų pastatų 
dekoravimo. Darbo turi gauti ir 
italų menininkai. Tie italai meni
ninkai pagal pateiktus projektus 
atliko Aušros Vartų paveikslą,

tudijoje. Čia jis atliko gimus Mater Misericordiae” —

Rūpintojėlį, grindis, altoriaus at
baigimą.

Aušros Vartų Madona
Galinėje sienoje, kurią ir ma

tai pro koridoriaus durų grote
les, dominuoja didinga Aušros
Vartų Marija. Atrodo, kad tai nu
tapytas paveikslas. Deja, tai yra 
mozaika.

Romoje pilna mozaikos speci
alistų ir pačioje Šv. Petro bazili
koje visi paveikslai ne nutapyti, 
bet išdėlioti iš akmenėlių. Pada
ryti taip švelniai, kad atrodo nu
tapyti.

Taip pat ir šioje koplyčioje 
Aušros Vartų Marija yra atlikta 
mozaikos būdu, sudėstyta iš ak
menėlių. Atrodo labai gražiai ir 
įspūdingai.

Po paveikslu lotyniškai įrašyta 
— “Sub tuum praesidium confu-

Tavo užtarymo šaukiamės, Gai
lestingumo Motina.

Priekyje yra altorius, padary
tas iš marmuro. Jame įgraviruo- 
tas lietuviškas kryžius.

Sienų simbolika
Sienos nėra išlygintos, nudai

lintos, jos sukrautos iš traverti- 
nio marmuro dideliais gabalais. 
Tie gabalai nevienodi. Atrodo, 

lyg kokios ledo lytys susigrūdę, 
susispaudę.

Tai simbolizuoja skausmingą 
Katalikų Bažnyčios istoriją Lie
tuvoje. Gyvenimo slinktis tą 
Bažnyčią vienaip ar kitaip 
spaudė, formavo. Tarp tų mar
muro gabalų pasidaro lyg kokios 
išlaužos — iškirstos įvairia- 
formės vietos reljefams. Ten ir 
sudėti tie asmenys, kurie vie
naip ar kitaip formavo Lietuvoje 
Katalikų Bažnyčią. Dėmesys 
skirtas kaip tik krikščionybės 
įvedimui Lietuvoje.

Istoriniai žmonės
Pirmiausia matome Mindaugo 

krikštą 1251 m., Inocentą IV, 
kuris Mindaugą paskelbė kara
liumi, toliau kitus Lietuvos 
krikštytojus: Vytautą ir Jogailą, 
šventuosius, kurie formavo Lie
tuvos krikščionybę — šv. Juoza
patą Kuncevičių ir šv. Kazimierą
— Lietuvos globėją.

Kražių skerdynes, kurios 
įvyko 1893 m., simbolizuoja 
griūvantis jaunuolis. Prisimena
ma ir Sibiro lietuvaičių maldak
nygė ir jos vertimas į 15 kalbų, 
įdėtas pop. Pauliaus VI herbas, 
nes jis davė leidimą koplyčią sta
tyti ir ją pašventino. Yra ir Vil
niaus bažnyčių bokštų reljefas.

Visa tai atlikta su būdingu 
dail. V. K. Jonynui stiliumi — 
figūros sudramatintos, formos 
apibendrintos, dominuoja linijų 
reljefai.

Rūpintojėlis
Nišoje yra padarytas gana di

dokas Rūpintojėlis. Jį padarė ita
lų skulptorius Alcide Tico, išlie
dindamas iš bronzos. ; ,

Ir jam buvo pateikti bendri 
škicai ir gana gausi lietuvių liau
dies meno literatūra. Bet jis ėmė 
ir padarė taip, kaip niekada lie
tuviai Rūpintojėlio nevaizduoja
— jį apvilko marškinėliais — T 
shirt. Apie tai buvo rašyta spau
doje ir priekaištauta, kodėl taip 
padaryta, bet viskas buvo per 
vėlu — buvo nuliedinta iš bron
zos. Skulptoriui atrodė, kad ne
patogu nuogą Kristų vaizduoti, 
todėl ir apvilko marškinėliais.

Apačioje po skulptūra įrašyta, 
kad tai primena visus lietuvius, 
kurie liudija gilų tikėjimą į Kris
tų.

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Toks vyras 
mokėjo gėrėtis prozos bei poezi
jos kūrinių skaitymu, dalyvauti 
filosofų pašnekesyje, eiti į teatrą 
tragedijos bei komedijos pama
tyti, turėti savo nuomonę viešų
jų reikalų raizgyne bei pokalbyje 
apie buitinius klausimus ir nau
dotis sportu.

O Romos imperijos laikais 
“išauklėtas ir doras“ žmogus 
galėdavo eiti atgaivai į viešąsias 
maudykles!

Graikiškųjų miestų griuvėsiai 
Sirijos dykumoje, Jordanijoje 
bei šiaurinėje Afrikoje, — man 
menasi Palmyra, Hatra, Džera- 
sas (Jerash)...,— šiuolaikiniam 
keleiviui yra lyg šašas ne vietoje. 
Roma ir Atėnai dykumoje! Jie 
liudija graikų gyvenimo būdo — 
helenizmo patrauklią jėgą. Iš jų 
graikų kultūra plito į tolimus 
užnugarius.

“Neišmani širdis aptemo...’ 
(Rom. 1,21). apaštalas Paulius 
buvo miesto žmogus. Jis prašne
kino miesto žmones su Žinia apie

ROMOJE 12

Dievo rūpestį žmogumi.
Religija yra žodis, kuris apta

ria žmogaus antgamčio ieškoji
mą. Ieškoti antgamčio — Dievo 
yra įgimta žmogui. Jausdamas 
būtinumą ir norėdamas save ap
tarti, jis ieško ko tai už save dide
snio savo rasėje, savo tautoje, 
kokioje nors partijoje ar ideolo
gijoje.

Rasinis, tautinis, partinis ir 
ideologinis “dievas” yra nežmo
niškai nepakantus. Tai liudija 
mūsų amžius. “Neišmani širdis 
aptemo...“ (Rom 1, 21). veda
mas būtinumo aptarti save, žmo
gus įstringa šiapusinėje sampra
toje. Apaštalas Paulius prašneki
no Romos imperijos žmogų 
“Nežinomo” — anapusinio Die
vo, — Kūrėjo ir Atpirkėjo vardu 
(Apd. 17, 22 - 31).

Religinė pasaulėjauta ir pa
saulėžiūra helenizme. Religinė 
helenizmo pasaulėjauta bei pa
saulėžiūra buvo apaštalo Pau
liaus kreipimosi fonas į Romos 

imperijos miestų žmogų su Žinia 
apie anapusinį Dievą — Kūrėją 
ir Atpirkėją. Jaučiu, kad man rei
kia ją išsamiau pažinti prieš ke
lionę. Pirmu žvilgsniu ji atrodo 
tokia padrika. Sunkoka joje rasti 
raktą į Romos imperijos religinės 
pasaulėjautos šerdį. Tačiau rei
kia bandyti. Kur pradėti?

Romos muziejai ir didieji Arti
mųjų Rytų miestai saugo religi
nio meno pavyzdžius. Jie padeda 
pažinti helenizmo religinės pa
saulėjautos veržimąsi į padriką 
šerdį. Muziejuose lengvai paste
bi, kad Apolonas ir Afroditė, kla
sikinės graikų religijos dievai, 
helenizmo fone nevaizduojami 
pagal jutiminį grožio išgyveni
mą, bet pagal Artimųjų Rytų 
meną.

Mums Apolonas ir Afriditė yra 
artimi iš gaikų skulptūros atga- 
minių savo nuostabiu jaunystės 
grožiu. Helenistinė religijos pa
saulėjauta duoda Apolonui ir 
Afroditei tikroviškus bruožus ir 
raukšles veide pagal Artimųjų 
Rytų meną. Arba priešingai. Ar
timųjų rytų dievai yra helenisti
nių menininkų atjauninami, — 
jie atspindi Apolono ir Afroditės 
jaunatvišką grožį.

įprasta šį mišinį vadinti sink
retizmu, — priešybių derinimu 
bei liejimu į viena. Taigi heleni
stiniame pasaulyje žmonės pa
tyrė ne tik kultūrinį, bet ir reli
ginį sinkretizmą. Tautos priėmė 

kitų tautų dievus šalia savųjų. 
Tačiau dažnai, nepajėgdamosat
skirti dievus nuo dievų, davė 
svetimų tautų dievams tą dieviš
ką išvaizdą, kuri joms buvo 
pažįstama. Tokiu būdu artimuo
siuose rytuose atsirado Dzeuso, 
Apolono, Afroditės vardai, o Ro
moje imta garbinti keistus Arti
mųjų Rytų dievus.

Tikrovėje klasikinė graikų re
ligija apaštalo Pauliaus amžiuje 
tik skeletas. Plačiai paplitusi ir 
pažįstama, bet gyvenime 
reiškėsi tik apeigomis. Be to, 
viešoji miestų religija buvo išrei
kšta šauniomis dievų statulomis 
šventovėse. Jų likučiai daug sy
kių įvilioja mane į Romos muzie
jus. O Romoje muziejų daug!

Vatikano muziejaus rūmai

Anuometinė raštija liudija, 
kad religija nebuvo perdaug 
svarbi liaudžiai. Ją užgožė buiti
niai poreikiai, gimimas ir mirtis 
vertė ieškoti atsakymo į klausi
mus “Iš kur?” ir “Į kur?’

Muziejus CiviltA Romana nau
jajame Eur priemiestyje padeda 
pažinti liaudies buitį. Ir cezario 
garbinimas nereikalavo širdies 
— nuoširdaus religinio atsidavi
mo. Savo esmėje jis buvo pilie
tinė pareiga, viešas pareiškimas, 
kad atsiduodama cezariui.

Faktas, kad pilietinė pareiga 
buvo tapatinama su religiniu po
reikiu rodo, jog religijos sampra
ta buvo miglota, — “neišmani 
širdis aptemo”. Cezaris galėjo 
būti laikomas dievu, nes nebe

buvo įžiūrima skirtumo tarp to, 
kas dieviška — anapusiška, ir to, 
kas žmogiška — šiapusiška.

Tai yra labai panašu į šiuolai
kinį marksizmo-Lenino garbini
mą. Tik su vienu ryškiu skirtu
mu. Senoviniame pasaulyje 
“ateizmas” buvo suprantamas 
kaip atsisakymas garbinti viešojo 
— oficialaus — kulto dievus.

Nūdien “ateizmas” kovingai 
paneigia, draudžia garbinti, —ir 
net pažinti! — Dievą, kuris yra 
Kūrėjas ir Atpirkėjas. Atrodo, 
kad apaštalo Pauliaus pasaulyje 
tik reti asmenys gyveno pagal re
liginę savimonę, kuri būtų 
kliudžiusi dalyvauti cezario kul
te. Žydai ir krikščionys buvo dvi 
bendruomeninės išimtys.

Apaštalas Paulius, prašnekin
damas miestų visuomenę su 
Žinia apie Dievą — Kūrėją ir At- 

, pirkėją, turėjo pažadinti buitinių 
poreikių užmigdytą širdį. Beje, 
filosofinė helenizmo raštija liudi
ja, kad daugumas šviesuolių vi
siškai netikėjo Olimpo dievų tik
rove. Turbūt nepatiklumas 
Olimpo dievais nesiribojo vien 
tik šviesuoliais. Nūdien keliau
damas po kraštus, kurie se
novėje buvo helenistinis pasau
lis, klausiu savęs kiek čia buvo 
“ateistų" — žmonių visiškai be 
religijos ir nuovokos apie Anapu- 
siškąjj.

(Bus daugiau
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Naudokimės spaudos laisve - Palaikykime savo spaudą gyvą ir stiprią.
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LIETUVIŠKOJI KOPLYČIA
(atkelta iš 3 psl.)

Grindyse yra išdėstyti lietu
viški ornamentai. Ir tai atliko ita
lai, pagal pristatytus priešinius.

Koplyčios pašventinimas
Koplyčia buvo pašventinta 

1970 liepos 7 d. Marijos paveiks
lu ir koplyčią pašventino pats po
piežius Paulius VI. Koplyčioje 
atlaikė mišias.

Ta proga Lietuvos vyčiai iš 
Amerikos buvo surengę didelę 
ekskursiją į Romą, į koplyčios 
šventinimą. Koplyčioje vysk. 
Paulius Marcinkus Amerikos lie
tuvių maldininkų vardu pra
kalbėjo lietuviškai ir padėkojo 
popiežiui. Popiežius jam atsakė 
itališkai.

Mindaugo krikštas

Lietuvos koplyčios Sv. Petro bazilikoje sienų reljefai. 
Juos sukūrė dail. Vytautas K. Jonynas

Šv. Juozapatas Kuncevičius ir šv. Kazimieras — Lietuvos 
globėjas

Kitą dieną bendroje audienci
joje popiežius priminė, kad čia 
yra lietuvių maldininkų grupė, 
ko ji čia atkeliavo, pakvietė prie 
savęs lietuvius vyskupus Vin
centą Brizgį ’r Antaną Deksnį ir 
su jais suteikė palaiminimą. Lie
tuviai audiencijos salėje lietuviš
kai popiežiui sugiedojo Ilgiausių 
metų.

Vatikano radijas šias iškilmes 
perdavė 32 kalbom, kas ta Lietu
vos koplyčia, kaip vyko pašventi
nimas.

Columbus viešbutyje buvo 
priėmimas, kuriame kalbėjo 
Lietuvos diplomatijos šefas mi- 
nisteris Stasys Lozoraitis ir kar
dinolas A. Samore.

Visi lietuviai, kurie čia ke
liaus, tikrai lengvai atpažins, kad 

čia Lietuvos koplyčia — naujas 
brangakmenis gražioje karūnoje 
prie šv. Petrokaipo-

— O-----

Užteko susimastymo prie lie
tuviškos koplyčios vartelių su 
rūtom, lelijom, eglute, ąžuolu. 
Vėl kilome j viršų, j karštas ir 
judrias Romos niiesto gatves.

(Bus daugiau)

Rūpintojėlis Lietuvos koplyčios nišoje

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYTINIAI
LEIDINIAI PO 1944 METŲ

Kan. dr.JStankevičiaus 
leidiniai

L Evangelijos (šventadienių 
perikopės) (apie 48 psl.) apie 
1950 m. —1,000 egz.

2-5 Katalikų maldaknygė, 4 
leidiniai (apie 200 psl.) 1956- 
1959 m. išviso — 75,000 egz.

6-10 Lietuvos TSR katalikų 
kalendorius19545- 1960 m. 5 lei
diniai, kiekvienas po — 5,000 
egz.

Vilniaus Arkivyskupijos 
leidinys

Liturginis kalendorius 1957 m.
— 1,000 egz.

Lietuvos- Vyskupų 
Konferencijos leidiniai

L Romos katalikų apeigynas.
2 tomai ir gaidų priedas (286- 
415-128 psl), L 966 m. — 3,000 
egz.

2. Liturginis maldynas 587 
psl.), 1968-55,000 egz.

3. II Vatikano susirinkimo nu
tarimai (431 psl.), 1969 — 3,000 
egz.

4. Naujasis Testamentas (638 
psl.), 1972-L 1,500 egz.

5. Psalmynas (262 psl.), 1973
— 11,500 egz

6. Maldynėlis Visada su Die
vu” (224 psl ), 1977 - 80,000 
egz.

7. Katekizmas “R4ūsų tikėjimo 
šviesa” (128psl _), 1980—60,000 
egz.

8. Katalikų kalendorius — 
žinynas 1982(1 51 psl.), —3,000 
egz.

9. Katalikų kalendorius — 
žinynas 1983(240 psl.), —4.000 
egz.

KAS TAS JUOZAPATAS KUNCEVIČIUS?

Kas tik aplanko Lietuvos ko
plyčią Sv. Petro bazilikoje, pa
mato reljefą, kur šalia šv. Kazi
miero pavaizduotas šv. Juozapa
tas Kuncevičius. Kas jis toks, 
kodėl mes nieko nežinome? Jei 
pateko į Lietuvos koplyčią, tai

10. Katalikų kalendorius — 
žinynas 1984 (240 psl.), — 5,000 
egz.

11. Katalikų kalendorius — 
žinynas 1985 (286 psl.), —5,500 
egz.

12. Katalikų kalendorius — 
žinynas 1986 (295 psl.).—6000 
egz.

13. Katalikų kalendorius — 
žinynas 1987 (gaminama), — 
6..500 egz.

14. Romos mišiolas II t. (295 
psl.), 1982, — 2,500 egz.

15. Romos mišiolas III t. (674 
psl.), 1982, — 2,500 egz.

16. Romos mišiolas IX t. (95 
psl.), 1983. —2.500 egz.

17. Romos mišiolas I t. (1172 
psl ), gaminamas, — 2500 egz.

18. Romos mišiolas IV t. (376 
psl.), gaminamas 2,500 egz.

19. Romos mišiolas VII t. (apie 
560psl.), gaminamas 2,500egz.

20. Šv. Kazimiero pa
veikslėlis, 1984, — 50,000 egz.

21. Krikšto jubiliejaus pa
veikslėlis, 1987, — 50.000 egz.

22. Liturginis maldynas II 
leid. (624 psl ), — 1984, — 
160,000 egz.

/23. Katalikų kalendorėlis 1984 
(bukletas), — 20,000 egz.

24. Katalikų kalendorėlis 1987 
(bukletas, gaminamas), — 
25.000 egz.

25. Katekizmas "Mūsų 
tikėjimo šviesa" II leid. (112 
psl.), — 50,000 egz.

26. Naujasis Testamentas II 
leid. (gaminamas), — 11.500 
egz.

ką nors turėjo bendro su Lietu
va.

Jonas Kuncevičius (vėliau vie
nuolyne gavo Juozapato vardą) 
gimė 1580 Vladimire, Volinijoje. 
Tėvai buvo neturtingi bajorai 
stačiatikiai. Jaunystėje Jonas dir
bo pas Vilniaus pirklį.

Tuo laiku 1596 įvyko Brastos 
unija, ir Jonas Kuncevičius, 
tapęs unitu, 1604 įstojo į bazili
jonų Svč. Trejybės vienuolyną 
Vilniuje. Kunigu įšventintas 
1609 m.

1613 Bytenio ir Zirovicų bazi
lijonų vienuolynų igumenas, o 
1614 Vilniaus Svč. Trejybės vie
nuolyno arčchomandritas. 1617 
konsekruotas Polocko vyskupu 
pagelbininku, o 1618 tapo Poloc
ko vyskupu.

Būdamas vyskupu, visu uolu
mu atsidėjo unijos reikalams, re
formavo dvasininkus, kėlė liau
dies švietimą. Tai sukėlė stačia
tikių nepasitikėjimą ir neapy
kantą. Prieš jį akcijos imasi at- 
kritėlis arkivyskupas Melecijus 
Smotrzickis. Kai vysk. Kunce
vičius lankė Vitebską, stačiatikių 
demagogų sukurstyta minia jį 
užpuolė ir sukapojo kirviais. Jo 
kūnas buvo įmestas į Dauguvą, 
iš kur išgriebtas buvo palaidotas

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
VILNIAUS KATEDRĄ

Chicago, 111. Čia lapkričio 29 
iškilmingai buvo paminėta Lie
tuvos krikšto 600 metų sukaktis. 
Ta proga buvo pasirašyta petici
ja, reikalaujanti tikintiesiems su
grąžinti Vilniaus katedrą ir Sv. 
Kazimiero bažnyčią Vilniuje. 
Vilniaus katedra buvo atimta iš 
tikinčiųjų ir paversta paveikslų 
galerija. Taip pat atimta ir Sv. 
Kazimiero bažnyčia ir paversta 
Ateizmo muziejumi.

Peticiją pirmasis pasirašė Chi- 
cagos kardinolas Bernardin, iš
kilmėse dalyvavę lietuviai vys
kupai — vysk. Paulius Baltakis,

OFICIALIOJI KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS VAIZDAJUOSTĖ

Oficialioji Vatikano televizijos paruoš
ta Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
vaizdajuostė jau platinama.

Vaizdajuostė, įrašyta dviem aparatais 
ir suredaguota profesionalių fotorepor
terių, parodo Lietuvos krikšto jubiliejaus 
ir Arkivyskupo Jurgio Matulaičio bea
tifikacijos Romoje pagrindinius momen
tus: popiežiškas Mišias šv. Petro bazi
likoje, lietuvių audienciją pas šv. Tėvą 
ir Kryžiaus kelius šv. Petro aikštėje.

ši garsinė bei spalvota vaizdajuostė yra 60 minučių ilgumo, 
su profesionalios kokybės lietuvišku arba anglišku atpasakojimu. 
Vaizdajuostė buvo pagaminta Lietuvos Krikščionybės 600 Metų 
Jubiliejaus Centrinio Komiteto užsakymu.

Vaizdajuostę galima užsakyti VHS kasetėse, amerikietišku 
(NISC) arba europietiško (PAL) formatu, su lietuvišku arba su 
anglišku atpasakojimu. Auka Lietuvos krikščionybės jubiliejus 
komitetui — $35.00 JAV už vieną kasetę plius $2.00 JAV už kiekvie
nos kasetės persiuntimą paprastu paštu.

Malonėkite pasiųsti ofioakąją krikščionybės jubiliejaus iškilmių vaizdajuostę

( ) egz. NTSC (amerikietiško) formato kasetės U SS................................

( ) egz. PAL (europietiško) formato kasetės......... U.S.Š.................................

Už ekspedijavimą pridedu po $2.00 JAV už kiekvieną kasetę U.S.S............

VISO SIUNČIU U.S.S...............................................

Vardas, Pavardė ....................................................................................................

Adresas .. ..............................................................................................................

čekius rašyti ir siųsti:

Šv. Juozapatas Kuncevičius

katedroje. Vėliau nuo maskolių 
jo kūnas buvo paslėptas Vilniuje, 
vėl grąžintas į Polocką, perkeltas 
į bazilijonų vienuolyną Bialos, 
Podolėje. Rusai uždarė šį vie
nuolyną, ir jame 1873 apsigyve
no stačiatikiai. Jo relikvijas iš
metė į bažnyčios požemį. Iš ten 
perkeltos į Šv. Barboros bažny
čią Vienoje. Šventuoju paskelb
tas 1867. Jo šventė yra lapkričio
12.

Jo kultas prasidėjo prie Bra
stos uinijos platinimo ir stiprini
mo. Kovojo su stačiatikiais gyvu 
žodžiu, parašė Obrona Unii. Vil
niaus bibliotekoje buvo išlikę jo 
pamokslų juodraščių.

(Iš Liet. Enciklopedijos)

OFM, vysk. Vincentas Brizgys, 
vysk. Antanas Deksnys ir eilė 
įtakingų visuomenės atstovų. 
Dr. Adolfas Damušis pasirašė 
kaip nepriklausomos Lietuvos 
atstovas. (Jis buvo laikinosios vy
riausybės ministeris. Ši vyriau
sybė buvo sudaryta, kai Lietuvą 
okupavo vokiečiai).

— Dr. Petras V. Kisielius 
pakviestas atstovauti lietuviams 
Chicagos arkivyskupo kar. J. 
Bernardin sudarytame Marijos 
metų etnikų komitete. Komite
tui vadovauja Sheila Adams, ar
kivyskupijos pastoralinio komi
teto pirmininkė.
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NAUJIEJI
ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

IS VISUR
| LAISVĘ 100-tasis

Du vedamieji. Jie labai skir
tingi. Pirmasis, kurį dar galiu pa
vadinti vedamuoju vedamuoju, 
nė nepilno puslapio, parašytas 
redaktoriaus Juozo Baužio. Šis 
— šventinis. Jame skelbiama: 
“Atsparumas turi būti ugdomas 
visuose frontuose: tiek politinėje 
veikloje, tiek kultūriniuose pasi
reiškimuose, tiek lietuvybės iš
laikymo bei jaunimo lietuviškai 
veiklai paruošimo srityse”. Ir 
gale džiaugiamasi, kad šimtaja- 
me numery skaitysime net ketu
rių jaunų autorių rašinius. An
trajam vedamajam, sklandžiai, 
aštriai parašytam Broniaus Nai
nio, žiauri kasdienybė: Karlo 
Linno išdavimo paraštėj iškilę 
okupacijos pripažinimo-nepri- 
pažinimo painiavos, reikalas dėl 
jų išsiaiškinti.

Į LAISVĘ 100-tasis tai Ameri
koje, o iš viso jau 137-tasis. Pa
sidžiaugti šimtine pakviesti bu
vusieji redaktoriai. Įdomus jų 
popuri. Paaiškėja, kad pirmieji 
34 numeriai išleisti Lietuvoj, o 
sekantieji 3 (sic!) — Vokietijoje. 
Per ketverius ar penkerius dyka- 
duoniavimo metus — 3 nume
riai? Tai — sensacija!

Rožė Somkaitė siūlo į rezi
stencinį darbą traukti jaunus in
telektualus ir dar mokėti jiems 
atlyginimą. Juozas Kojelis net 
pakartotinai bara jau mirusias 
NAUJIENAS, dar gyvus AKI
RAČIUS ir asmenį, kuris Antaną 
Snieškų sulygino su Vytautu 
Didžiuoju. Alė Rūta nori, kad Į 
LAISVĘ, šalia politikos, 
domėtųsi ir kultūra ir “(...) 
mažiau kritikos kitiems”. Vacys 
Rociūnas pabrėžia bendradarbių 
stoką. Vytautas Vardys Į L siūlo 
būti politinės opinijos formuoto
ju. O žurnalo 10-ties numerių 
būta tokių, kad negali atsi
stebėti, kodėl red. negavo No
belio premijos...

Prisiiriam prie pirmosios iš 
keturių jaunųjų autorių. Tai 
Gintė Damušytė. Ji klausia, 
“Kas daroma ir kas darytina 
Lietuvai?“ didokam, beveik 8 
pusi, rašiny ji duoda keletą suge
stijų, tarp kurių bene svarbiausia 
— lietuviškos veiklos centro rei
kalingumas. O kiti trys? Laury
nas A. Vismanas kviečia jaunimą 
politinius mokslus studijuoti ir 
politiškai veikti. Gailė Radve- 
nytė kalba apie artėjantį VI PLJ 
kongresą. Atremia kritikus, tei
giančius, kad jaunimas veikia tik 
prieš kiekvieną savo kongresą, 
teisingai pastebėdama, kad kon
gresai vien jau ir dėl to save pa
teisina. Pagaliau, Paulius Vi
skanta propaguoja PLJ sąjungą 
ir ragina jaunimą į ją stoti, joje 
darbuotis.

Vytauto Volerto straipsnis 
(LFB stovykloj skaityta paskaita) 
“Klausimai sau patiems” 
apsnūdusius LF bičiulius bando 
kelti iš miego, klausinėdamas, 
kas mes esam, kodėl dar gyvi? 
Pasako vieną kitą komplimentą 
tautai, pabara praeities kilmin
guosius ir dabarties išeiviją.

Zenono Prūso referatas, pava
dinimu “Ar Gorbačiovas yra 
‘Slaptas liberalas*?” — pats blai
viausias ir vienas iš pačių įdo
miausių šio JL numerio skaiti
nių. Dr. Gedimino K. Jokanto 
šedevras apie lietuviškos spau
dos užduotį... ĮL puslapiams aiš
kiai per geras: perdaug intelek
tualus, perdėm sofistikuotas. 
Tartum leopardas rašytų gazelių 
kaimenei... J. Vaičjurgio straip
sniu apie Irmiją Zaksą teko tru
putį nusivilti kaip tik todėl, kad 
ten permažai apie Zaksą, per
daug apie su Zaksu mažai ką tu
rinčius dalykus.

Nenoriai skaitau žurnaluose 
reportažus apie didžiuosius įvy

kiui, nes perdaug autorių ir rašo 
visi panašiai. Nenorom pradėjau 
ir J. Baužio “Visi keliai vedė į 
Romą”, kai jau prisiskaityta iki 
soties. Sudomino tokiam trum
pam rašiny tiek daug Romoj įvy
kusių neigiamybių. Ir tai gerai, 
lieka dokumentu. Bet, redakto
riau, ne tik keliems bendradar
biams leidote, ir pats naudojate 
atsiekti, kur reikia pasiekti.

LIETUVIS ŽURNALISTAS Nr. 
13

Nesuklysk, skaitytojau, į nu
merį pažvelgęs. (Ne, ne, ne 13- 
tasis šiais metais. Ir ne 13-tasis 
nuo LŽS c. v-bos šios kadencijos, 
o veikiau 13-tasis nuo pasaulio 
pradžios.. .Tarp šio ir Nr. 12 bus 
praėję daugiau kaip pusantrų 
metų. Ir tarp kitų kelių paskuti
niųjų buvo ilgoki tarpai. Bet ge
rai, kad šis neperiodinis LZS c. 
v-bos žurnalas išvis pasirodė. Jį 
suredagavo pati c. v-bos pirmi
ninkė Rūta Klevą Vidžiūnienė su 
padėjėju Gintautu Juodgudžiu, 
pirmąjį viršelį nupiešė Rasa Ar- 
baitė, o paskutinįjį (nuotrauką) 
suteikė Alfonsas Vilkas.

Didelio formato 52 puslapius 
prirašė puskapis autorių. Kadan
gi daugiažodžiai straipsnių pa
vadinimai man užimtų visą pus
lapį, užuot juos visus nusi- 
rašinėjęs, paminėsiu tik raša
nčius autorius ir apie ką jie kal
ba.

RKV inicialais pasirašiusi re
daktorė smerkia negatyvų politi
kavimą, vienas kito purvinimą, 
džiaugiasi spaudai talkinančiu 
jaunimu. Bronys Raila šmaikščiu 
railišku stilium prisimena kelių 
klodų lietuvišką spaudą: prieš- 
nepriklausomybinę , laisvės lai
kotarpio, sovietinę, visų laikų 
išeiviškąją; pataria neatsisakyti 
vizijų...

Jaunimo atstovas Tadas Gin
tautas Dabšys sielvartauja dėl 
lietuvybę metusio išeivijos jau
nimo ir kviečia jį sugrįžti. Se
niams, kurie pirštu rodydami į 
aktyvų jaunimą, ragina, kad jis 
išklydėlius prikalbėtų grįžti, du
ria į tarpuakį: “Jie jūsų vaikai — 
jūs turėtumėte juos paraginti”. 
Aurelija Balašaitienė kelia spau
dos skaitytojų ir visuomenės 
veikėjų abejingumą publicisti
kai, nereagavimą, nedalyvavimą 
skaitytojų laiškais, diskusijomis.

Šios apžvalgos autorius įro
dinėja bereikalingą titulų prie 
pavardžių segiojimą, o santrum
pą “inž.” laiko didžiausiu mūsų 
spaudos taršalu (labai norėčiau, 
kad kuris laikraštis mano rašinį 
persispausdintų!). Vilius 
Bražėnas, daugiausia kalbėda
mas apie savo redaguojamą laik
raštį LEE CONSTITUnON, 
duoda nepaprastai gerą 
pasiūlymą: organizuoti laiškų 
amerikiečių spaudos redakci
joms rašytojų trejetukus, ar kito
kius vienetus. K. Baronas pikti
nasi didžiosios pasaulio spaudos 
žurnalistų analfabetizmu, kai 
rašo jie apie SSSR gyventojus. 
Jis pateikia įdomią Vokietijos iš
leistą SSSR gyventojų skaičių 
lentelę, kur lietuviams tenka 12- 
toji vieta.

Juozas Kojelis dviem pa- 

piktnaudojimą, čia pat, išeivijos 
periodikoj. Elena Urbaitytė pa
taria, kad meno kritiką rašytų 
meno žinovai. Valerija Bal- 
tušienė atskleidžia kaikurias re
daktorių bėdas, Bronius Juodelis 
skatina žurnalistinį prieauglį dai
ginti lituanistinėse mokyklose ir 
nurodo vieną, kur tai jau daro
ma, būtent Aukštesniąja Kristi
jono Donelaičio lit. m-lą Chica- 
goje. Antanas Juodvalkis kelia 
Lietuvių Fondo pozityvią rei
kšmę ir įrodinėja imponuoja
nčiais skaičiais.

Bostono Sodauto etnografinis ansamblis gruodžio 6, sekmadienį, 3 v. popiet Šv. Kazi
miero salėje koncertuoja New Havene. Conn. Dainų šokių ir skaidrių pynė pailiustruos 
dvi lietuvių folkloro temas: “Žirgas ir rūta”. Šv. Kazimiero salė yra 339 Green St.

Nora Kulpavičienė pasakoja 
apie rašiusias bei rašančias lietu
ves moteris. Ji karčiai užsimena 
apie skaitytojų stilių, ypač išsike- 
liančių į pietus ir spaudos nebe- 
prenumeruojančių. Antra jauni
mo atstovė, Gailė Radvenytė. 
trumpai drūtai jaunimą ragina 
rašyti, J. V. Sūduvas rašo apie 
krikščionybės Lietuvoj įvedi
mą. Ritos Baltušytės humores
ka apie žurnalisto vargus persi
spausdinta iš sovietinių JAUNI
MO GRETŲ. J. Varčius rašo 
apie Kanados Lietuvių žurnali
stų s-gą, Vytautas Kutkus duoda 
išsamią LZS Detroito skyr. gyva
vimo apžvalgą 25-rių m. sukak
ties proga, o A. Grinius aprašo 
to skyriaus metinį susirinkimą, 
Ava Saudargienė teikia Australi
jos lietuvių radijo apžvalgą, Isol- 
da Poželaitė-Davis labai įdomiai 
raŠČT'apiė Aūstfalijos aborigenų 
meną, Violeta Mount nagrinėja 
Danutės Brazytės-Bindokienės 
raštų temas, Danielė Pociūtė pa
liečia J. Savojo apysaką. Salo
mėja Šmaižienė plačia apžvalga 
pamini Hot Springs, AR, lietuv. 
radijo valandėlės dešimtmetį. 
Žurnalo trijuose puslapiuose 
trumpai paminimi apie 60 spau
dos darbuotojų, kur ką jie veikia. 
O septy ni puslapiai paskirti ilge
sniems nekrologams (Viktoro 
Perrriino — rašo A. Mironas, 
Meldučio Laupinaičio — Algir
das Gustaitis, Jono Švobos, Pe
tro Januškos — A. Grinius) ir 
trumpesnėms užuominoms apie 
mirusius spaudos darbuotojus.

Bendradarbių gausa ir temų 
įvairumas rodo, kad redaktorės 
pasidarbuota išsijuosus. Pasi
skaityti yra ko ne tik žurnali
stams. Priešingai: ne žurnali
stams skaitinių čia gausiausia. 
Pasigedau informacijos LŽS na
riams: dėl nario mokesčio (jei ne
priklausai kuriam skyriui), dėl 
pasėlių pratęsimo (buvo skelbta 
periodikoj, bet LŽ — ne žodžio), 
apie c.v. bos veiklą. Galiu tik 
spėti, kad paruošta medžiaga 
mėnesius gulėjo spaustuvėj, o 
betkokie priedai ar keitimai nu
merio pasirodymą būtų dar 
uždelsę. Užtat ir 3-čio viršelio 
LŽS c. v-bos pranešimą, kad 
“Artėjame prie savo kadencijos 
galo...” sutinkame su atlaidžia 
šypsena.

Nieko nebekaitinant dėl ko
rektūros klaidų, visgi tenka pri
minti, jog akis bado kai kurių 
rašinių “atsiekimai”, programų 
“išpildymai”, lėšų “sukėlimas” 
(LŽS pranešime, sic!). Nėra tų 
šiukšlių labai gausu, bet LŽS lei

diny nė viena nedovanotina.
Pliusus su minusais sveriant, 

santykis būtų gal 10:1. Užtat LŽ 
13-tuoiju reikia džiaugtis. 
Nežinau, kiek jo egzempliorių 
išspausdinta, bet viliuosi, kad nė 
vienas neliks gulėti neskaitytas. 
Jo kaina tik 3 dol. Neturintiems, 
patariu kreiptis pas redaktorę R. 
K. Vidžiūnienę, adresu: 23500 
Via Galera Valencia, CA 
91355.

Šia pačia proga vis dėlto 
siūlau LŽ superiodinti. Na, ne
bandyti versti į mėnraštį, ne į 
trimėnesinį. Visa tai jau nebe
realu, 
tikrai 
tikslią 
sausio 
eitųsi ir su bendradarbiais.

Bet paversti metraščiu 
būtų galima. Paskelbus 
išėjimo datą (sakysim, 
ar liepos I-ją), lengviau

Spalio LIETUVIŲ DIENOS
Šio numerio didvyris - 

Mažosios Lietuvos sūnus, prof. 
Martynas Brakas. Ant pirmojo 
viršelio jo veidas, o puslapiuose 
— gerai parašyta kondensuota 
autobiografija ir daugiau kaip tu
zinas su jo privačiu gyvenimu 
bei visuomenine veikla surištų 
fotografijų. Tik rąstu akysna me
tasi M. Brako autobiografijoj 
Rodžio “tėviškė” vartojimas, kur 

žodyno aiškinama: gimtdji vieta, 
gimtieji namai, gimtinė. O 
tėvynė ten pat: gimtasis kraštas; 
kilimo vieta: tarm. gimtinė, 
tėviškė. Kaip matome, tarmiškai 
tėviškę galima vadinti tėvyne, 
bet tėvynės tėviške — niekada! 
Bet M. Brakas rašo: “Gyvenimo 
sąlygos Amerikoj taip susiklostė, 
kad ir emigracijoje mano 
tėviškės reikalai liko nuolatinis 
mano rūpestis (...)”. Mano pa
braukta “tėviškės” čia tikras ne
susipratimas, nes autoriui 

SUKAKTUVINIS MEDALIS
Dar galima Įsigyti Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties medalj, kur sukūrė skulptorius Vytautą Kašu
bą.

Medalis — vertinga dovana, tinka Šv. Kalėdų do
vanoms šeimos nariams ir draugams, kad primintų 
šię sukaktį. Tinka dovanoti įvairiomis progomis.

1V2 colio medaliai dabar gaunami už papigintą 
kainą:

VA colio bronzinis..............$10.00 (buvo $15.00)
1 'A colio sidabrinis........... $40.00 (buvo $50.00)

(Fine — .999 silver)

3 colių medaliai pagal seną kainą:
3 colių bronzinis...........................................$30.00
3 colių pasidabruotas..................................$35.00
3 colių paauksuotas...... ..........  $40.00
3 colių sidabrinis ............    $200.00

(sidabrinių liko tik 5 — Fine —.999)

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00.
Užsakymus siųsti adresais: 

DARBININKAS 
341 Hlghland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

arba Jubiliejaus Komiteto Medalio Pirmininkei: 
Loretta I. Stuksi 
234 Sunllt Drlve 
Watchung, NJ 07060

rūpėjo ne paliktieji namai, kurių 
gal jau seniai nebėra, o paliktoji 
tėvynė, kurios labui jis visą gy
venimą darbuojasi. Skaitydami 
okupuotos Lietuvos periodiką, 
matome, kad žodis tėvynė tapo 
supolitintas. Tėvynė ten dabar 
“ot Kronštata do Vladivostoką”, 
su volgom ir dnieprais, o Lietuva 
— tiktai tėviškė... Ne vienas M. 
Brakas vietoj tėvynės tėviške ve-

(nukelta į 6 psl.)

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
LIETUVOS KRIKŠTO 

SUKAKTIS
Praėjusį savaitgalį Chicagoje 

labai iškilmingai paminėta Lie
tuvos krikšto sukaktis. Iškilmin
gose pamaldose Chicagos kate
droje dalyvavo per 2000 žmonių.

būvu ^erpilįyti
ii* Iškilmingas minėjimo koncer
tas buvo Morton auditorijoje, 
kur taip pat dalyvavo per 2(XX) 
žiūrovų. Grojo simfoninis or
kestras ir dainavo didžiulis cho
ras.

Darbininko redakcijai šiose iš
kilmėse atstovavo Petras Ąžuo
las. Jis ir parašys platesnį repor
tažą.

Spauaa yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

/
— Kanados Lietuvių fondo 25 

metų veiklos minėjimas įvyks 
gruodžio 5 Toronto Lietuvių 
Namų salėje. Numatoma oficia
lioji dalis, meninė dalis ir vaka
rienė.

— “Aitvaras”, Toronto lietu
vių teatras, gruodžio 13 Lietuvių 
namų salėje vaidins V. Alanto 
pjesę “Aukštadvaris”. “Aitvaro” 
vadovė Aldona Dargytė - Byške- 
vičienė šio veikalo režisiere pa
kvietė aktorę Eleną Dauguvie
tytę — Kudabienę. Vaidins Al
dona Totoraitienė, Liana Vytė, 
Aldona Dargytė - Biškevičienė, 
Stepas Ramanauskas, Vytas 
Štuikys, Benius Tarvydas ir kt. 
"Aukštadvaris” išeivijoje bus 
vaidinamas pirmą kartą.

— Australijoje įvyksiančiame 
Lietuvių jaunimo kongrese iki 
šiol jau yra sutikę dalyvauti pa
skaitininkais: Gintaras Grušas iš 
JAV, Vytautas Kamantas iš JAV, 
Stasys Lozoraitis iš Italijos, 
Kęstutis Ivinskis iš V. Vokieti
jos, Viktoras Nakas iš JAV, kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, iš JAV, Jo
lanta Vaičaitytė iš Prancūzijos, 
Emilija Sakadolskienė iš JAV, 
Gintė Damušytė iš JAV, Tomas 
Venclova iš JAV, Eglė Juodval
kytė iš V. Vokietijos, Gintautas 
Kaminsį»g.,x.4oa Brazaitienė, 

*- Paulius Kabaila, -Aigisr^rškūnas, 
Lydija Pocienė ir Algis* Kabaila 
iš Australijos.

— Dail. Reginos Žiūraitienės 
darbų paroda lapkričio 10 - 29 
vyko The Old Post Office galeri
joje Oakville, Ont., Kanadoje.

— “Sutartinė”, Toronto daini
ninkių kvartetas, pramato tokias 
gastroles Australijoje: Melbour- 
ne — gruodžio 20, Canberroje 
— gruodžio 26, Sydnėjuje — 
gruodžo 27, Adelaidėje sausio 2- 
3.

— “Gintariniai aidai”, Hamil
tono veikianti lietuvių radijo 
programa, ateinančių metų sau
sio 13 švęs savo gyvavimo 10 
metų sukaktį. Iki šiol programa 
buvo transliuoijama sekmadie
niais nuoi 8 iki 9 vai. ryto, o nuo 
liepos 5 transliuojama nuo 4 iki 
5 vai. popiet. Programai vado
vauja L. Stungevičienė, jai pa
deda A. Pleinytė ir kiti jaunosios 
kartos atstovai.

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje paminėjo savo veik
los 73 metų sukaktį. Liepos 9 
buvo mirusių narių prisiminimas 
pamaldomis Aušros Vartų 
bažnyčioje. Giedojo Šv. Cecili
jos choras, vadovaujant A. Mi- 
kučioniui ir vargonais palydint 
E Mikučionienei. Pagrindinis 
minėjimas buvo liepos 12. 
Kalbėjo Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Tarybos 
pirm. Raul Stalioraitis, meninę 
programą atliko S LA mažesniųjų 
ir didesniųjų ansambliai “Dobi
las vadovaujami O. Levana- 
vičiaus, dainavo “Žibutės”, vad. 
dr. Jono Simanausko. Gauta 
daug sveikinimų iš įvairių orga
nizacijų.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Šukys, Borą Raton, Fla.. 
VV. Hanson, Ft. Lauderdale. 
Fla. Užsakė kitiems: M. Žilin
skienė, Detroit, Mich. — E. Va* 
buitis. Srvema Pk.. M D. Svei
kinam naujus skaitytojus irdėko- 

l jam užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant visiems 20 dol
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NAUJIEJI ŽURNALAI
(atkelta iš 5 psl.)

rčiasi. Tėviškėm mirga jau mūsų 
išeivijos publicistų ir beletristų 
raštai, skambųjį, gražųjį, be jo
kių šššš, plačios visijos žodį 
tėvynė baigiant palaidoti. Tea
tleidžia simpatiškasis prof. B ra
kąs už šį išpuolį. Jis taikomas vi
siems “tėviškininkams”, čia tik 
gavus gerų progų išsibarti...

Įdomūs abu trumpi red. veda
mieji. Pirmame pasisakoma už 
gyvesnę kultūrinę veiklų, už jau
nimų, o švelnesniems vėjams 
papūtus patariama ir mums 
“pūsti”. Antrajame pasmerkiami 
lietuviškieji kruglodurovai, per
skaičius nekrologų Kaziui Am
brasui.

Vienas puslapis paskirtas Ka
rolio Vojty los — pop. Jono Pau
liaus II kelioms biografinėms

užuominoms ir keturiems jo 
eilėraščiams. Paaiškinta, kad 
poezijų vertė poetė prof. Elena 
Tumienė, bet ne iš lenkų k., o 
iš anglų. Nors redakcija pagiria 
už gerų vertimų, nors eilėraščiai 
gilūs, filosofiški, panėšintys į 
maldas, bet nesinori tikėti, kad 
į trečių kalbų verčiant vis te
bebūtų Karol Wojtyla. Ateity gal 
išvers kų nors lenkų kalbų gerai 
mokus Tomas Venclova.

Auto avarijoj 1971.VIII.2 
žuvęs rašyt. Juozas Tininis prisi
menamas jo 80-to gimtadienio 
proga (g. 1907. XI. 11). Spausdi
namas jo trumpas apsakymas 
“Nemirtingos meilės ženklas”. 
Puikus kūrinėlis — tikra tininiš- 
ka klasika! Rašoma, kad paimtas 
iš spaudai rengiamo pomirtinio 
rinkinio. Jį jau teko skaityti pe-

riodikoj. Tik neprisimenu kada 
ir kur. Su malonumu skaitėme 
ir vėl.

Skaitome gražių žodžių apie 
Kristijono Donelaičio “Metus”, 
20 metų sukaktį nuo jo angliško 
vertimo pasirodymo minint. 
Kaip žinome, išvertė Nadas Ra
stenis. Po red. prierašo, spausdi
nama dr. Elenos Tumienės kal
ba, pasakyta 1967. V.28 Los An
gelėse, knygų pasitinkant. Už 
“Metų” išleidimą angliškai 
kalbėtoja išgiria “Lietuvių die
nų” leidyklą, savininką Antaną 
Skiriu, LD red. Bernardą 
Brazdžionį ir keletą kitų entu

ziastų, kurie, kaip kalbėtoja 
dažnai kartoja, “įtikėjo į Done
laitį”.

Angliškoj LD daly—du dideli 
rašiniai: Henry L Gaidis repor
tažas apie 600 m. Lietuvos kri
kščionybės minėjimą Washing- 
tone, D.C. (1987.VI.28) ir Al
berto Čižausko (Albert Cizau- 
skas) subeletristinta senelio ank
sčiau laisvą gyvenimą vedusio, 
išpažintis. Gaidis (Gaidžio) re
portaže, šalia taisyklingai rašo
mų lietuviškų pavardžių ir var
dų, nemalonus akiai tik “Blessed 
George Matulaitis”. Kodėl gi 
George?

KNYGOS ŠVENTINĖMS DOVANOMS

PUOŠNUS VATIKANO KALENDORIUS
Viena New Yorko leidykla iš

leido puošnų mėnesinį Vatikano 
kalendorių. Pačiame viršelyje 
įdėta Šv. Petro bazilikos didysis 
'altorius, paskui kiekvienų mė
nesį puošia didelės spalvotos re
produkcijos.
Vatikano muziejaus turtai
Vatikano muziejus yra su

telkęs labai daug krikščioniškojo 
meno nuo seniausių laikų iki da
bar.

Senovei skiriama pora darbų. 
Tai apaštalo šv. Petro mozaika iš 
4 amžiaus ir Vatikano kryžius, 
kurį padarė Bizantijos imperato
rius Justinijonas II. valdęs nuo 
565 iki 570. Tai yra labai puošnus 
relikvijorius, į kurį įdėta dalelė 
Kryžiaus, ant kurio Kristus buvo 
nukryžiuotas. Imperatorius ir jo 
žmona Sofija šį kryžių Vatikanui 
padovanojo 570 m.

Iš renesanso laikų įdėta dau
giau iliustracijų. Giovanni di 
Paolo — 1436 - 1440— Kristaus 
užgimimas. Miniatiūrinis pieši
nys, pieštas 1468. Tai Sacra Ro
maną Rota — aukščiausio tribu
nolo malda prieš posėdžius. Tas 
tribunolas tebeveikia ir dabar ir

sprendžia moterystės bylas. Tų 
maldų kalba ir dabar prieš 
posėdžius.

Toliau eina Pietro Perugino — 
Kristus duoda raktus šv. Petrui, 
paveikslas pieštas apie 1481 - 
1 482 m. Mykolo Angelo garsioji 
Pieta, nukalta iš cararro marmu
ro 1499 - 1500. Pinturiccio Ma
dona. tapyta apie 1500. Rafaelio 
Madona iš 1508 metų popiežiaus 
Klemenso MII dalmatika, nu
austa Florencijoje 1593 - 1597.

Graži Arnolfo di Cambio su
kurta tiara, su kuria yra puošia
ma šv. Petro statula jo vardo ba
zilikoje. Papuošiama birželio 
gale.

Iš viso kalendorius turi 12 
spalvotų reprodukcijų, jo dydis 
24 x 12 colių. Sudėta daugybė 
krikščioniškų vardų, švenčių ir 
penkerių metų didžiųjų bažnyti
nių švenčių kalendorius, nuo 
1988 iki 1993.

Kalendorių išleido Hugh 
Lauter Lavin Associates, Ine. 
236 \\ ėst 26th St.. New York, 
N.Y. 10001. Jį platina Macmillan 
Publishing Gompany. N.Y. Kai
na 7.95 dol.

A. Balašaitienės, Skeveldros, 
romanas, 10 dol.

J. Gliaudos, Ganytojas ir vil
kai. 11 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 
romanas, 4 dol.

K. Pažėraitės, Svetimi vėjai, 5 
dol.

A. Gustaičio, Pakelėje į 
pažadėtąją žemę, eilės, 10 dol.

S. Ylos, Jurgis Matulaitis, 5 
dol.

A. Maceinos, Orą et lahora, 
10 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra, valstybė, 5 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydi, 10 dol.

Šios l>ei kitos lietuviškos kny
gos, muzikos plokštelės bei 
įvairūs suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijojėx_341 
Highland Blvd., Brooklvn, N.Y. 
11207.

DARBININKUI PAREMTI 
AUKOJO

LITHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mo
kestį, prisidėję aukomis už ka
lendorių, įvairius patarnavimus 
ar šiaip spaudą perėmę:

Po 15 dol. — A. Skėrys, 
\Voodstock, Conn., V. Rama
nauskas, Lovvel Mass.

* 11 dol. — kun. A. Kardas, 
Sunny Hills. Fla.

Po 10 dol. —X. Michura, Ha- 
stings Hdsn., N.Y. J. Trojanas, 
Bayside, N.Y., J. Mikaila, Semi- 
nole, Fla., kun. P. Jarashka. 
Sunny Hills, Fla., K. Šeštokas, 
Rahvvay, N.J., V. Jasinskas, Ri- 
verside, N.J., V. Paulauskas, 
Beverly Hills, Fla., J. Birutis, 
Orlando, Fla., M. Potts, Mon- 
tauk. N.Y., V. Gečeta, Nevv 
York, N.Y. V. Ročiūnas, Inde- 
pendence, Ohio, D. Puzycki. 
Bensalem, Pa., I. Užgirienė, 
\Vorcester, Mass., L. Izbickas. 
W. Roxbury, Mass., S. Sližys. 
Ridgevvood, N.Y., dr. P. Žemai
tis, Ganton, Mass., J. Mikulio- 
nis, Sterling Hts., Mich.. kun. 
R. Krasauskas, Putnam, Conn.. 
Mrs. Arminas, \Vaterbury. 
Conn., A. Venckus, Arlington. 
Mass., J. Maskeliūnas, Shrevvs- 
bury, Mass.

Po 8 dol. — V. Nakutavičius, 
Fishkill, N.Y., V. Trinavich, So. 
Boston, Mass.

7.50 dol. —J. Ambrizas, Chi- 
cago, III.

6 dol. —J. Grinius, VVethers- 
field, Conn.

Po 5 dol. — A. Deikis, Palm 
Beach, Fla., S. Giedrikis, Juno 
Beach, Fla., M. Jasėnas, Jackson 
Hts., N.Y., J. Anyta, Flushing, 
N.Y., A. Kupčinskas, Detroit, 
Mich,. L. Balkus, Farmington, 
Hills, Mich., G. Surdėnas, Tųr- 
nersville, N. J., A. Cesonis, Lin- 
vvood, N. J., “Eglutė”, Putnam, 
Conn., J. Laukaitis, Torrington, 
Conn., C. Genevich, Brooklyn, 
N.Y., B. Oniūnas, Juno Beach, 
Fla., A. Čepėnas, Chicago, 111., 
J. Strazdis, Rochester, Mich., 
Tėv. dr. T. Žiūraitis, Washing- 
ton, D.C., C. Lapinskas, Wor- 
cester, Mass., P. Mikšys, Lei- 
cester, Mass.

3 tiol. — V. Gudas, Jamaica, 
X Y.

Po 2 dol. — A. Vebeliūnas, 
Richmond Hill. N. Y., V. Nenor- 
tas, W. Hartford, Conn.

Mieliems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admini
stracija.

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

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

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

DEXTER PARK r<Ss, 
Ha PHARMACY llH 

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

LITHUANIA 700 YEARS
(IH EHOUSH, PAOM)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšio, A. Budrocklo kr St 
Lozoraičio, (vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išteista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir Uetuviaat aaudojaatiem Mk augtų 
kibą. Platina: Darbininkas, 341 Highland BlvA, Brooklyn, N.Y. ' 
11207.

Užsakau “LMhuanla 700 Yoars” už W d«L Persiuntimas — 
postage 1 doL

Vardas, pavardė---------------------------------------------- —------------------

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

Miestas, valštHa, Zip...-------- —---------------------- ........... -...........  h

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvę sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens Ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS į G.T.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M

Nr. 8804/FIM

Nr. 8805/SP

Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M

Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls,
4 Buenos Aires birželio 7-18
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės - 
16-birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-16
Pabaltiįis;Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., 
Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 2 d., 
ir 2 dienos laive, liepos 3-17 
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Helsinkis 
3 d., liepos 14-29
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Cctoberfest)
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau dabar galima užsisakyti 
VISA kredito korteles. Jos bus gražios, lietuviškos ir patogios visiem, kurie nori naudotis 
šiuo praktišku patarnavimu.

Dėl informacijų apie VISA kortreles kreipkitės į KASOS įstaigų darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
1 5 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienų — Lietuva ir Suomija

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

D ši orošlūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, MA 02166 
(617) 965-8080

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės® 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas. 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Skyriai: Chicagoįe, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterburyįe

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 7
KASOS įstaiga Richmond Hill veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket

virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
Iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet. ._

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Įnformacl|os.
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PAMINĖTA KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Ramunė Adams, vadovavusi Lietuvos kariuo- Vilius Bražėnas, aktyvus kovotojas prieš ko-
menės minėjimo programai Apreiškimo para- munizmą, skaito paskaitą Lietuvos kariuo-
pijos salėje. Nuotr. Liudo Tamošaičio menės minėjime. Nuotr. Liudo Tamošaičio

“Ei, Lietuvos kareivėliai nie
kad nedejuoja ... Su šia kariška 
daina, lapkričio 22 lietuviškoji 
radijo valanda “Laisvės Žiburys 
pažadino New Yorko lietuvius. 
Šios valandos vedėjas Romas 
Kezys, pasveikinęs savo klausy
tojus, priminęs, kad šiandieną 
yra švenčiama Lietuvos kariuo
menės šventė, ir tolimesnėje 
programos dalyje pagrojo keletą 
lietuviškų kariškų dainų.

Pagrindinis šios šventės 
minėjimas vyko Apreiškimo pa

ELEONORĄ URBELIENĘ PRISIMINUS
Lapkričio 5, sunkiai sirgusi, 

nes buvo ištikta , paralyžiaus,, 
mirė Eleonora Urbelienė - Bart
kevičiūtė — mokytoja, visuome
nininke. Paliko vyrą Alfonsą, 
sūnų Algį su šeima ir brolį Petrą

Eleonora Urbelienė Maironio lituanistinėje mokykloje 1968 
metais

A.A.
JONUI MACKEVIČIUI - MACKEVICH

mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai Marijai, gi
minėms bei artimiesiems.

Sofija Plechavičienė

rapijos bažnyčioje. Ten minėji
mas buvo pradėtas 11 vai. irusio
mis. Kadangi tą pačią dieną iš
puolė ir Kristaus Valdovo 
šventė, tai choras, vietoje įpra
stos giesmės "Pulkim ant kelių ’, 
procesiją, einančią prie alto
riaus, lydėjo su giesme O Kri
stau pasaulio Valdove" — K. Ka- 
vecko. Vėliavoms: Amerikos, 
Lietuvos, Ramovėnų ir šaulių, 
išsirikiav us prie altoriaus, mišias 
aukojo parapijos klebonas kun. 
Jonas Pakalniškis, tėvas Leonar
das Andriekus, OFM, ir kun.

Bartkų su žmona Gražina.
■. JEjeonora. buvo gimusi 1908 s 
spalio 1 Brooklyne. Tėvai į Lie
tuvą grįžo 1914 metais, drauge 
išsivežė ir ją. Ji baigė Panevėžio 
gimnaziją ir 1926 metais, tetos

Kazimieras Pugevičius. Pamok
slą pasakė tėvas L. Andriekus, 
OFM. Pamokslininkas, pa
minėjęs abi šventes, maldinin
kus pavedžiojęs po kryžių ir 
smuikelių Lietuvą, pamokslą 
užsklendė šiais žodžiais: “Todėl 
šiandieną atnaujinkime
tikėjimą, kad Kristui Valdovui 
laiminant, ir mes prisikelsime iš 
savo vargų, prisikels pavergta 
Lietuva, suklestės jos kariuo
menė ir visa šalis pasipuoš me
niškiausiais kryžiais.

Aukas atnešė šaulė Pranė Jur- 
kuvienienė ir šaulys Kazimieras 
Bačauskas.

kviečiama, grįžo į Ameriką. Čia 
pataikė į depresijos laikus. Teko 
griebtas visokiausio darbo. Čia ji 
dar studijavo, įsijungė į lietuviš
ką veiklą, bendradarbiavo lietu
viškoje spaudoje.

1938 metais gavo Lietuvos 
švietimo ministerijos pasiūlymą 
vykti į Lietuvą ir studijuoti lietu
vių kalbą ir literatūrą. Pasiūlymą 
priėmė ir išvyko į Lietuvą. Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne ji studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą ir buvo patenkinta. 
Studijavo tik porą metų, nes 
karo veiksmai privertė studijas 
nutraukti ir grįžti į Ameriką.

Grįžusi ir gyvendama Brook
lyne, ji įsijungė į aktyvią veiklą, 
informavo žmones apie Lietuvos 
padėtį, pradėjo dirbti “Ameri
kos laikraščio redakcijoje ir ad
ministracijoje. Ji pagelbėjo įvai
riuose redakcijos darbuose, re
dagavo moterų puslapį — Mote
rų gyvenimo aidai. Puslapis pasi
rodydavo kas antrą savaitę. Čia 
ji surinkdavo įvairios medžiagos 
iš moterų pasaulio. Talkino ir ad
ministracijai. Uoliai ir nuošir
džiai ji tarnavo, paskui pasi
traukė ir nuėjo dirbti į privačią 
įmonę.

Mėgo ji vaidybą. Buvo viena 
iš Brooklyno vaidintojų grupės 
organizatorių — * Lietuvos
meno teatro”. Čia vaidino pa
grindinius vaidmenis. Būrelis 
pastatė l>ent keletą veikalų.

1948 metais rugpjūčio 23 ji iš
tekėjo už Alfonso Urbelio, jūri
ninko, kuris plaukiojo įvairiais 
laivais ir turėjo savo laivą.

Mėgo pedagoginį darbą. 
Turėjo suorganizavusi privatų 
vaikų darželį. Kai Maironio mo
kykla nusikėlė į Richmond Hill, 
į mokytojavimą įsijungė ir Eleo
nora. Buvo gera mokytoja, 
auklėtoja, pedagogė. Buvo ir 
bingo žaidimų talkininkė, metai 
iš metų čia patarnavo visiems, 
kol ji sunkiai susirgo.

Visada ji buvo besišypsanti, 
geros nuotaikos, maloni ir pa
slaugi. Tokią ją prisimena jos 
buvę mokiniai, kolegos mokyto
jai ir visi kiti, kurie ją pažino.

Choras, pilname savo sąstate 
giedojo (lotiniškai) Kyrie, Cloria 
ir Agnus Dei — W. C. Peters iš 
Mass in D, o San c tu s, Benedic- 
tus — Ch. F. Gounod iš Mass 
for St. Cecelia. Šį Gounod veika
lą verta atskirai paminėti. Jis ne
paprastai iškilmingas, su didele 
dramatine įtampa. Yra operinio 
pobūdžio. Nežiūrint to — giliai 
religingas. Šis Gounod kūrinys 
neretai yra atliekamas didelių 
chorų liažnyčiose, turinčiose di
delius vargonus specialių kon
certų metu net ir koncertų 
salėse. Jam išmokti reikia 
nemažų pastantgų. Šios parapi
jos choro nariai ir jų vadovas 
muz. Viktoras Ralys už šio didin
go kūrinio atlikimą verti didelės 
padėkos ir pagarl>os. Jį atliekant 
solo dalis giedojo Rosa Bol>elytė- 
Brittain ir Povilas Dulkė. Dar 
buvo giedama (choras“ Veni Je- 
su — Gherelieni, o choro so
listė Elizabeth Hyou pagiedojo
Proghieno” — F. F. Tosti. 

Mišių palraigoje buvo sugiedota 
‘Marija, Marija“ ir Lietuvos 
himnas.

Tolimesniam minėjimui — 
akademijai buvo persikelta į vir
šutinę parapijos salę. Grojant 
maršą, į sceną buvo atneštos 
vėliavos. Sugiedojus Lietuvos 
himną, invokaciją sukalbėjo pa
rapijos klebonas kun. Jonas Pak- 
lan iškis.
Minėjimą atidaręs žurnalo “Ka
rys” administratorius Alfonsas 
Samusis pakvietė Lietuvos ge
neralinį konsulą Anicetą Simutį 
žodžiui. Konsulas pasveikinęs 
susirinkusius šios šventės proga 
jiems dėkojo ...“kad Jūs atėjote

(nukelta į 8 psl.)

PADĖKA

85-tasis mano gimtadienis liks 
mano atmintyje. Reiškiu nuošir
džiausią padėką asmenims ir or
ganizacijoms, vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjusiems prie šio 
minėjimo surengimo.

Dėkoju minėjimo rengimo ko
miteto pirm. Adolfui Armaliui, 
komiteto nariams Kazimierui 
Vilniui, Alfui Shukiui, Genovai
tei Puniškienei ir Povilui Jan- 
čauskui už valandas, praleistas 
posėdžiaujant, planuojant bei 
tuos planus vykdant;

Dr. Stasiui Bačkiui VVashing- 
tone už sveikinimą ir linkėjimus;

Mano jaunystės laikų bičiuliui 
Juozui Laučkai už atsilankymą ir 
išsamią mano gyvenimo įvykių 
santrauką;

Pranciškonų provincijolui 
Tėv. Placidui Bariui už turiningą 
pamokslą Šv. Vardo bažnyčioje;

Vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, prel. Francis Bulovui, dr. 
Kaziui Bobeliui, Vytautui Voler- 
tui ir kitiems už sveikinimus ir 
linkėjimus;

Solistui Stasiui Citvarui ir mu
zikui Albertui Mateikai už atliktą 
programą bažnyčioje ir pokylio 
metu;

Gražinai Jezukaitienei už me
niškai sukurtą adresą ir gimta
dienio tortą;

Broliams kunigams už atsilan
kymą ir koncelebraciją, o ypač 
Sv. Kazimiero misijos vedėjui 
kun. Vytautui Zakarui, OFM;

Mano giminėms, mane šia 
proga prisiminusiems ir savo da
lyvavimu mano džiaugsmą pa 
didinusiems.

Organizacijoms ir asmenims, 
mane laiškais bei telegramomis 
šios sukakties proga sveikinu
siems;

Mieliems tautiečiams, taip 
gausiai dalyvavusiems Isažnyčio- 
jr ir vaišėse. Jūs pripildėte mano 
širdį džiaugsmu.

Dėkoju visiems. Tegu Aukš
čiausias Jus laimina!

Jūsų
Prel. Joms Balkonas. P. A.

Kun. A. Baltrušūno 
sukaktis

Šiemet sukanka 50 metų, kai 
kunigu buvo įšventintas Antanas 
Baltrušūnas, buvęs Sv. Petro lie
tuvių parapijos klebonas. Dabar 
jis yra jau pensijoje, bet mielai 
padeda vietos klebonui kun. Al
bertui Kontautui, dalyvauja lie
tuvių renginiuose, yra BALFo 
direktoriumi. Jubiliejines mišias 
jis aukos gruodžio 20 d. 3 vai. 
popiet, Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje So. Bostone. 
Tuoj po mišių pagerbimo banke
tas vyks Lantara restorane Ran
do Iph e.

Komp. J. Gaidelio 
mirties sukaktis

Ateinančių metų sausio 6 su
kaks jau penkeri metai, kai mirė 
komp. Julius Gaidelis. Sukaktį 
paminės jo vestas Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choras sausio 
10. Minėjimas bus trijų dalių: 1) 
speciali programa per Laisvės 
Varpą, 2) 10 vai. ryto Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioje Brocktone mišios už 
komp. Juliaus Gaidelio sielą, 3) 
tuoj po mišių salėje po bažnyčia 
iškilmingas susirinkimas, kuria
me bus paryškintas komp. Ju
liaus Gaidelio vaidmuo ir įnašas 
mūsų kultūriniame gyvenime, o 
meninę programą atliks jo vestas 
choras ir sekstetas.

Sukakčių koncertas
Ateinančių metų kovo 13 d. 3 

vai. popiet So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
Laisvės Varpas rengia koncertą, 
kuriuo bus paminėtos dvi sukak
tys: tai Laisvės Varpo veiklos 34- 
rių metų ir Lietuvių Fondo 25- 
rių metų.

Koncerto programai atlikti 
pakviesti: sol. Birutė Vizgir
dienė iš Los Angeles, sol. Ričar
das Daunoras iš V. Vokietijos ir 
pianistas dr. Saulius Cibas iš Bo
stono.

Tai bus 58-tas Laisvės Varpo 
kultūrinis renginys.

PLJ kongreso reikalai
Laisvės Varpo radijas lapk

ričio 15 d, laidoje daug laiko 
skyrė šeštojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso reikalams. Jis 
reikšmingas dar ir tuo, kad vyks
ta tolimoje Australijoje. Tuo at
kreipiamas dėmesys į mūsų jau
nimą, atsidūrusį nuošalesniuose 
pasaulio kraštuose.

Paruošta plati kongreso pro
grama rodo, kokiu uolumu ir 
rūpestingumu Australijos lietu
vių jaunimas sutiks kitų kraštų 
mūsų jaunimo atstovus. Tokių 
kongresų įtakoje laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimas bręsta pla
tesnei lietuviškai veiklai, ruošia
si ateities darbams.

Susitikimas su K. Bradūnu
Lietuvių Tautodailės Instituto 

Bostono skyrius lapkričio 15 Šo. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
antro aukšto salėje surengė poe
to Kazio Bradūno poezijos reči
talį ir lėlių parodą.

Tai sudarė įdomią kultūrinę 
atgaivą, į kurią susirinko gana 
daug Bostono ir apylinkių lietu
vių, kurie domisi mūsų kultūri
niais reikalais.

Rečitalį atidarė ir apie lietu
viškas lėles kalbėjo skyriaus pi r- 
minkinkė Saulė Šatienė, infor
maciją apie Kazį Bradūną kaip 
redaktorių patiekė dr. Juozas 
Girnius, o nueitą poezijos kelią 
nušvietė pats poetas Kazys 
Bradftnas, paryškindamas savo 
peozijos leidinius ir paskaityda- 

Netikiu, kad iš pikto žmogaus 
geras būtų—

Tu aną tepsi sviestu, o jis kvep 
degutu.

Dionizas Poška

taip pat lėlių parodai, surengtai 
eksponatais, gautais iš okupuo
tos Lietuvos.

Poetui Kaziui Bradūnui mi
nint 70-ąjį gimtadienį, renginio 
organizatorės jį pasveikikno ir 
apjuosė tautine juosta.

Tautodailės paroda
Brocktono Sandaros salėje 

spalio 10 įvyko tautodailės ir 
rankdarbių paroda. Ji buvo gausi 
eksponatais, įvairi ir įdomi.

Parodoje su savo eksponatais 
dalyvavo Elzbieta Riboldenė ir 
Irena Radzevičiūtė iš Brockto
no, Jonas Gedraitis iš Norton, 
Regina Petrutienė, Irena Trei- 
nienė ir Irena Končiuvienė iš 
Cape Codo.

Parodoje dar buvo išstatyta la
bai daug Onos Radzevičienės ir 
kitų turimų gintaro dirbinių, au
dinių ir medžio drožinių iš oku
puotos Lietuvos.

Parodoje Elzbieta Ribokienė 
demonstravo juostų audimą, 
Irena Radzevičiūtė — margučių 
marginimą ir 1.1.

Parodą suorganizabvo adv. 
William Pribušauskas. Jos lanky
tojų tarpe buvo daug čiagimių, 
kurie ieško savo kilmės šaknų.

Knyga apie Vilniaus 
okupaciją

Petras Viščinis, Laisvės Varpo 
radijo vedėjas, spalio 18 klausy
tojus supažindino su Lenkijoje 
išleista lenkų kalba dr. Broniaus 
Makausko knyga apie Vilniaus 
okupaciją (Bronislavv Makowski 
“Litwini w Polsce 1920 -1939 
— Panstwowe Wydawnictv o 
Naukowe, Warszawa 1986). Tai 
autoriaus disertacijos santrauka.

Šios mokslinės knygos auto
rius yra .sąmoningas lietuvis, 
kilęs nuo Seinų, bąįgęs Varšuvos 
universitete istorijos fakultetą. 
Jo ir jo žmonos Živilės sūnų pak
rikštijo vysk. Paulius Baltakis, 
kai jis lankė Punsko ir kitus Len
kijos lietuvius.

Knygoje rašoma apie Vilniaus 
krašto lietuvių gyvenimą 1920 - 
1939, kad kraštą buvo okupavusi 
Lenkija. Autorius panaudojo 
gausią archyvinę medžiagą, sau
gomą Lenkijoje ir Lietuvoje, 
skelbtus šaltinius, lenkų ir lietu
vių periodiką, atsiminimus ir 
gausią mokslinę literatūrą (mo
nografijas, suidijas, politinius 
raštus), išleistą Lietuvoje, Len
kijoje ir užsienyje.

Knygoje yra šeši skyriai. Įdo
mios knygos statistinės lentelės 
ir žemėlapis, kuriame nurodyti 
lietuvių gyventi plotai, nuotrau
kos.

Vilniaus krašto lietuvių gyve
nimą Lenkijos okupacijoje auto
rius atkūrė vaizdžiai ir gana tik
sliai. Tai patvirtintų kiekvienas 
tos okupacijos lietuvis, kuriam 
teko gyventi, veikti ir patirti vi
sas 1920 -1939 m. Lenkijos oku
pacijos Vilniuje išdaigas. Knygo
je pasitaiko tik smulkių netikslu
mu.

Negausioje mūsų literatūroje 
apie Lenkijos okupaciją Vilniuje 
ir jo krašte išleistoji knyga suda
ro reikšmingą įnašą, atliktą lietu
vio, kuri tėvai tą okupaciją per
gyveno.

RENGINIAI
Gruodžio 19 d. Šv. Petro lie

tuvių parapijos salėje tradicinė 
Bostono aukštesniosios lituani
stinės mokyklos Kalėdų eglutė.

Sausio 10 Brocktone komp. J. 
Gaidelio 5 metų mirties sukak
ties minėjimas. 10 val.Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
Ibažnyčioj mišios. Po jų parapi- 

1 s salėje minėjimas. Rengia pa
rapijos choras.

LAISVĖS VARPAS »• k m •die
niai* 9.0C- 10:00 v aL ryto M WCAV- 
FM banga 90.0. Vedeja* — Petras 
Viščini*, 173 Arthur St., Brockton. 
MA 02402. Telefoną* (017) 500- 
7209.
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį 
gruodžio 5, šeštadienį, Jaunimo 
Sąjungos koncertas ir šokiai. 
Programą atlieka Darius Polikai- 
tis ir jo vadovaujama grupė “Aš 
čia gyva .Po programos šokiai, 
kuriems groja Brolių Kezių or
kestras.

NY Jaunimo Sąjunga gruo
džio 5, šį šeštadienį, Kultūros 
Židinyje rengia koncertą, kad 
galėtų paremti pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, kuris bus 
Australijoje. Šio koncerto pro
gramą atliks Darius Polikaitis ir 
“Aš čia gyva” grupė. Koncerto 
pradžia 8 v. v.

Apreiškimo parapijos choras 
savo kalėdinį pobūvį rengia 
gruodžio 13, sekmadienį, po 11 
vai. mišių Apreiškimo parapijos 
salėje. Choristai ir jų draugai 
kviečiami dalyvauti. Auka 12 
dol. asmeniui. Registruotis pas 
choro narę Nijolę Baltrulionienę 
297-0991.

Gruodis — lietuviškos spau
dos mėnuo. Tokį mėinesį pa
skelbė JAV LB Kultūros Taryba. 
Visi prašomi paremti lietuvišką 
spaudą auka ir taip pat surasti 
naujų skaitojų. Ypač prašoma į 
skaitytojų eiles įtraukti kuo dau
giau jaunimo (žiūr. vedamąjį).

Su šiuo numeriu pradedame 
spausdinti kalėdinius sveikini
mus. Prašome savo bičiulius bei 
draugus švenčių proga pasvei
kinti per laikraštį.

Kario žurnalo 10 numeris jau 
išspausdintas pranciškonų spau
stuvėje, segamas ir šią savaitę 
bus pasiųstas skaitytojams. Žur
nalą redaguoja Balys Raugas, ad
ministruoja Alfonsas Samušis.

Alės Rūtos knyga “Margu raš
to keliu”, laimėjusi Drbininko 
premiją, galutinai parengta pla
tinimui. Knygos aplanką, viršelį 
ir titulinį puslapį padarė autorės 
vyras architektas Edmundas Ar- 
bas.

Į Chicagą, kur buvo minima 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis, buvo išvykę vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, Petras Ąžuolas, 
vyskupo sekretorius, ir Gintė 
Damušytė, Lietuvių Informaci
jos Centro vedėja.

Aleksandras Vekselis, LB NY 
apygardos valdybos pirminin
kas, su žmona Irena buvo iš
vykęs į St. Petersburgą, Fla., 
kur lapkričio 13 - 15 vyko Lietu
vių Bendruomenės Tarybos su
važiavimas. Tai buvo jo dvi
dešimtoji kelionė į tokius tary
bos posėdžius. Po posėdžių nu
vyko į Juno Beach, Fla., aplan
kyti savo giminaitės Paulinos 
Baniūnienės.

Joe Thomas, žinomas lietuvių

Dail. Marytė G aižu tie nė, iš 
Chicagos, kurios keramikos dar
bų paroda Kultūros Židinyje 
buvo lapkričio 21 - 22, vieną me
nišką vazą padovanojo A. Galdi
ko vardo galerijai. Galerijos va
dovybė dailininkei nuoširdžiai 
dėkoja.

Dr. Edmundas ir Milda Len
kauskai iš Clevelando buvo at
vykę pas dr. Ameliją ir Antaną 
Matulaičius čia praleisti Padėkos 
dienos savaitgalį. Lenkauskų 
dukra Sigutė yra ištekėjusi už 
Matulaičių sūnaus Jono. Pa
lydėti Antano Matulaičio, jie ap
silankė Darbininko redakcijoje. 
Čia Milda Lenkauskienė su
pažindino su savo darbų planais. 
Jai yra pavesta suorganizuoti pa
saulio lietuvių kultūros kongresą 
kitais metais Toronte. Jau yra su- 
verbavusi pagrindinius sekcijų 
organizatorius, angažavusi 
nemaža žmonių. Ji prašė, kad 
Darbininko laikraštis garsintų 
kultūros kongresą, kad sukeltų 
kuo didesnį susidomėjimą pačiu 
kongresu. Taip pat svečiai 
apžiūrėjo ir A. Galdiko vardo ga
leriją. Lenkauskai iš Clevelando 
buvo atvykę trečiadienį, o išvyko 
sekmadienį, lapkričio 29.

Eglė Žilionytė - Dudėnienė, 
JAV LB Tarybos narė, gyvenanti 
Manhattane, buvo išvykusi į St. 
Petersburgą, Fla., kur lapkričio 
13 - 15 dalyvavo JAV LB tarybos 
suvažiavime.

Darbininko 1988 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas lapkričio 10. Spalvotame 
viršelyje — prisiminimas iš Lie
tuvos krikšto 600 metų sukakties 
ir palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio iškilmių Romoje. Kas 
norėtų gauti daugiau kalendo
riaus egzempliorių prašomas 
kreiptis į administraciją, pride
dant bent 4 dol. auką už kiekvie
ną kalendorių. Ypatinga padėka 
skaitytojams, kurie, suprasdami 
sunkią lietuviškos spaudos 
padėtį, už kalendorių prideda ir 
stambesnę auką. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Sieninis kalendorius 1988 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais, papuoštas spalvotų vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos klubo, gaunamas ir Dar
bininko Administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama ar tai lietuvių 
rašytojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10* dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Tradicinius jaunimo šokius 
rengia NY Jaunimo Sąjunga 
gruodžio 25, Kalėdų dieną, 8 v. 
v. Kultūros Židinyje. Visas jau
nimas iš anksto kviečiamas.

Rygos demonstracijas prisi
minė savo vedamajame Daily 
News dienraštis lapkričio 28, 
šeštadienio laidoje.

Marytė Kuncienė - Matulai
tytė iš Buenos Aires, Argenti
nos, buvo atvykusi pas savo tėve
lius dr. Amaliją ir Antaną Matu
laičius, kad drauge su visa gimi
ne galėtų dalyvauti Padėkos die
nos pietuose. Marytė anksčiau 
gyveno VVoodhavene. Ištekėjusi 
už Kuncos, kuris pastoviai gyve
na Argentinoje, ir ji ten išvyko. 
Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 5, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama Giacomo Puccini opera 
“Tosca”. Pagrindiniai solistai: 
Hildegard Behrens, Ermanno 
Mauro, Comell MacNeil. Diri
guoja Christian Badea. Gruo
džio 12, ateinantį šeštadiednį, 2 
vai. popiet bus transliuojama W. 
A. Mozart opera “Die Entfue- 
rung aus dem Serai!”.

Marytė Šalinskienė, Shalins 
Funeral Home savininkė, žino
ma lietuviškų reikalų ir darbų 
rėmėja, yra nuoširdi Darbininko 
rėmėja. Jo sustiprinimui at
siuntė 100 dol. auką. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja savo 
geradarei.

Edward V. Zunaris iš Wolas- 
ton, Mass., yra vienas iš tų Dar
bininko skaitytojų, kurie paramų 
spaudai stengiasi ne tik išlaikyti, 
l>et nori dar padidinti. Šiemet su 
prenumerata jis atsiuntė 40 dol. 
Didelis jam ačiū.

Ekskursiją į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronvikąir Ste 
buklingą Medjugorie vietų 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. Westem Avė., Chica- 
go, III. 60643, Tel. 312 238 - 
9787.

Kelionę į Pietų Ameriką 1988 
balandžio 20 organizuoja “Laiš
kai Lietuviams” žurnalas, bus 
aplankyta Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis į American Tra
vel Service Bureau, 9727 So. 
Westem Avė., Chicago, III. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

Lietuvaitė gali slaugyti serga
nčius, senelius ar pabūti su tais, 
kurie jaučiasi vieniši. Skambinti 
tel. 718 441 - 4491.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininką, pridėdami spaudai 
paremti auką. Siųsdami sveikini
mo tekstą, nelaukite paskutinių 
dienų prieš šventes, nes tada 
Jūsų artimieji nebespės gauti 
laikraščio su Jūsų sveikinimu lai
ku.

Kalėdinių atvirukų su lietu
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joj. Atvirukų yra keturių rūšių, 
10 atvirukų su persiuntimu kai
nuoja 7 dol.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
1987 metus, tai Darbininko

Mrs. Ann Warkala iš Long nauiLiėTA 
I si and City, N. Y., dosni dauge- rMHNClA 
lio metų rėmėja, dabar paramą ' j
savo laikraščiui padidino, atsiųs
dama su metine prenumerata 50 
dol. Padėka ir garbė nuolatinei ŠVENTĖ

muzikantas, su savo orkestru 
grojęs vestuvėse, Naujų metų 
sutikimuose, dabar išleido lietu
viškų šokių kasetę. Kasetė gau
nama Darbininko administraci
joje. Jos kaina — 10 dol.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms artėjant, skaitytojai 
kviečiami sveikinti savo draugus 
ir pažįstamus per Darbininką, 
atsiunčiant pageidaujamą tekstą 
ir aukų spaudai paremti.

NEW YORKO 
STUDENTŲ ATEITININKŲ DRAUGOVĖ 

rengia

ŽIEMOS STOVYKLĄ 
gruodžio 26 — sausio 2 

Neringos stovyklavietėje Vermonte.
llfCIJOS rSIKaiaiS SKafnūinil*

Audrei Lukošovlčlūtol 718 849-6063 
Laurai Šatlnakattei 516 364-8783

John Shatas iš VVaterbury, 
Conn., pastoviai rėmęs Darbi
ninką, šalia prenumeratos at
siuntė 30 dol. auką. Didžiuoi- 
jamės turėdami tokių pastovių 
spaudos rėmėjų.

A. B. Glaveckas, M.D., iš 
Evergreen Park, III., didelis lie
tuviškos spaudos rėmėjas, Dar
bininkui stiprinti atsiuntė 100 
dol. Didelis ačiū už dėmesį ir 
auką.

Kalėdinių meniškų atvirukų 
yra išleidę ir skautai akademikai. 
Jų yra keturių rūšių. 10 atvirukų 
su persiuntimu tik 9 dol. Galima 
gauti ir Darbininko administra
cijoje.

Kun. Alfonsas Petraitis iš Put
liam, Conn., atnaujindamas pre
numeratą, atsiuntė 40 dol. Tai 
ištikimas lietuvių spaudos
rėmėjas, kuris per daugelį metų 
remia Darbininką. Administra
cija ištikimam bičiuliui labai 
dėkoja.

Kun. Paulius Sabutis iš Wa- 
terbury, Conn., geras Darbinin
ko bičiulis, ir šiais metais vietoj 
reguliarios sumos atsiuntė 50 
dol. Ačiū spaudos palaikytojui.

Gediminas Rajeckas iš Ma- 
speth, N.Y., rėmęs Darbininką 
didesne ar mažesne auka, su 
prenumerata atsiuntė 50 dol. 
Labai ačiū už spaudos palaiky
mą.

Jonas Gailevičius iš Baltimo- 
re, Md., su metine prenumerata 
atsiuntė 40 dol. Dosnių prenu
meratorių dėka Darbininkas te
begyvuoja, nors skaitytojų
skaičus ir yra sumažėjęs.

Stasė ir Petras Rasimai, a. a. 
Janis Stana mirus, reiškia gilią 
užuojautą dukrai Gertrūdai Na- 
kutavičienei ir jos šeimai. Velio
nio atminimui Kultūros Židiniui 
skiria 25 dol. auką. Židinio admi
nistracija už auką dėkoja.

Peter Juška iš Clearwater, 
B la., savo paramą Darbinkui 
žymiai padidino — atsiuntė 50 
dol. Šitokių pasišventėlių aukos 
duoda vilties, kad New Yorke 
Darbininkas dar ilgai galės išsi
laikyti.

NAUJI

(arba Bridges — angly kalba) 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas, 15 
dol. Bridges —10 dol. užsakyki
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko, gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450 
dol. skambinti dieną (kalbant an
gliškai) 277 - 4177, vakarais 5:30
- 9:30 vai. (kalbant lietuviškai).

Vienas asmuo ieško saulėto ir 
šilto buto Richmond Hill, Woo- 
daven ar Maspetho apylinkėse. 
Skambinti vakarais 718 894 - 
2812.

COMPANION for elderly 
woman. 5 days — lightcooking
— good salary. Tel. (weekdays) 
1-212-306 - 0642.

(atkelta tf 7 pri.)

pagerbti stebuklo ir tų stebukla
darių savanorių kurie savo krau
ju iškovojo laisvę Lietuvai...** Po 
konsulo kalbos buvo pagerbti, 
-mūs aplinkumoje gyvenantieji 
savanaoriai: Petras Jurgėla, Jo
nas Jankus ir Klaipėdos sukilimo 
dalyvis Alfonsas Koncė. 
Minėjime dalyvavo tik sav. Jonas L———— 
Jankus.

Sekė eiliraštis, kurį paskaitė 
šeštadieninės Maironio mokyk- Rasa ir Henrflcas Mfldai svei- 
los mokinė Rasa Adams. Ji skaitė taną gimines, draugus ir pažįsta- 
B. Brazdžionio eilėraštį “J amžių mus §v. Kalėdom ir Naujai- 
kalnus”. Tolimesnei programos siais 1988 Metais Vietoj sveiki- 
daliai Rasa ir vadovavo, pakvie- nimo kortelių skiria auką Darbi- 
sdama svečią iš Floridos Vilių nįnkui paremti.
Bražėną paskaitai. Paskaitinin
kas savo paskaitoje bandė 
nužymėti naujesnius kelius, 
priemones ir metodus lietuviš-

N.J., jau eilę metų atsiunčiąs po 
100 dol. Darbininkui, šiemet su 
šventiniais sveikinimais Darbi-

kajai veiklai pagyvinti. Paskaita, 
užsitęstisi gerą valandą, ne visų 
klausytojų buvo vienodai supra
sta ir priimta su atsargiais reser-

ninkui ir vyskupo fondui paskyrė 
po 200 dol. Labai nuoširdžiai 
dėkojame.

Aleksandras ir Genovaitė
vais.

Po paskaitos Vida Jankau
skienė paskaitė tris eilėraščius: 
“Motinos rauda” ir “Kristaus 
žodžio sula” — H. Nagys ir “Va
karas ant keturių kantonų ežero” 
— Maironis. Toliau T. Alinskas 
perteikė ištrauką iš Balio Sruo
gos parašytos dramos ketvirto 
veiksmo “Kazimieras Sapiega”. 
Šią netrumpą ir nelengvą ištrau
ką T. Alinskas perteikė mintinai, 
tuo pademonstruodamas savo 
neeilinę atmintį.

Minėjimą uždadrant Al. Sa- 
mušs pakvietė visus sugiedoti

Radžiai sveikina savo draugus su 
Kristaus gimimo švente ir Nau
jais Metais, linkėdami džiaugs
mo ir Dievo palaimos.

Kun. A. Račkauskas, Sunny 
Hills, Fla., sveikindamas su Šv. 
Kalėdomis ir Naujais Metais, at
siuntė 50 dol. auką. Ačiū labai.

Marcelė Gandis, Miami 
Beach, Fla., atnaujindama Dar
bininko prenumeratą ir sveikin
dama su artėjančiomis šventė
mis, atsiuntė 75 dol. Nuoširdus 
ačiū mielai rėmėjai.

Dr. Regina ir Kazimieras 
Čiurliai Šv. Kalėdų ir Naujųjų

“Lietuva brangi”.
Po to susirinkusieji į minėjimą 

(o jų buvo apie 150) dar ilgai ne- 
siskirstė, šnekučiavo, diskutavo 
ir vaišinosi. Buvo ir stalas, 
apdėtas knygomis, kurios dau
gumoje buvo karinio pobūdžio. 
Kai kurie jas ir įsigijo.

Minėjimas, kurį rengė New 
Yorko Ramovėnai, Birutietės, 
Šauliai ir šaulės buvo pavyzdin
gai pravestas. Vienintelis minu
sas tai šalta salė ir dar šaltesnės 
geležinės kėdės.

p. palys

metų proga sveikina savo bičiu
lius ir pažįstamus, linki linksmai 
ir jaukiai praleisti šventes ir daug 
laimės bei sėkmės Naujuose me
tuose. Ta proga skiria auką Dar
bininkui.

Veronika Gudienė, Jamaica, 
N.Y., sveikina savo artimuosius 
bei pažįstamus ir linki gražių Šv. 
Kalėdų ir sveikų bei laimingų 
1988 metų.

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

į V

nAUjiMetai

NAUJI METAI
KULTŪROS ŽIDINYJE

**********************
IŠVAKARIŲ BALIŲ RENGIA 

MAIRONIO MOKYKLA Ir 
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Pradžia gruodžio 31,9 vai. vakaro. 
ratMMga iwo nwtais 

lėiimo auka 30 dol aamaniul 
šilta vakarienė, šampanas, šokių muzika 

gros modemus Hetuvly orkestras

Stalus prašoma Iš anksto užsisakyti pas: M

ŽMLĘ JURIENĖ-718-441-7831
AUŠRĄ GARB AUSKIENĘ - 518-604-2471
VITĄ MATUSAmENĘ-301 -904 -1229
GIEDRĘ STANKOMENĘ-203-861-2654

-ŠIEMET VISI NAUJUS METUS SUTINKA KULTŪROS ŽIBINY -




