
IŠKILMĖ, IŠKĖLUSI LIETUVĄ

ku JONU KAVAUŪNU

Vol. LXXH, Nr. 47 SECOND-CLASS 341 HisMandBlvd. . ___ .
BrooUyn, N. Y. 11M7 ‘50 centų? Lietuvos krikščionybės jubike-

Savaitės 
įvykiai

JAV sutikus atidaryti jų ap
saugoj laikomas nacių karo nusi
kaltėlių bylas, OSI pasiuntė j 
bylų archyvą 8 istorikus ten lai
komų per 40,000 asmenų bylų 
ištirti.

ną ir prieš tai krašte padažnėjo 
prievartos veiksmai ir riaušės, 
kurių metu buvo nužudyta apie 
50 žmonių gyventojam nuo daly
vavimo balsavimuose atbaidyti. 
Karinės vyriausybės galva gen. 
Itn. Henri Namphy sustabdė 
rinkimus ir paleido civilinę rin
kimų komisiją, bet komisijos na
riai nutarė veikti ir toliau. JAV 
suspendavo bet kurios paramos 
teikimą.

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte pareiškė, kad 
kraštutinių dešiniųjų vadas Ro
berto d’Aubuisson yra atsakingas 
už Salvadoro arkivyskupo Oscar 
Arnulfo Romero nužudymą 1980 
m.

Panamos parlamentas 
priėmė rezoliuciją, raginančią 
vyriausybę atšaukti JAV karinio 
personalo vizas ir pradėti su JAV 
pasitarimus dėl JAV Pietinės sri
ties karinės vadovybės pašalini
mo iš Panamos.

JAV ir Prancūzijai, o iš dalies 
ir Japonijai vykdant Irano alie
jaus pirkimo embargo, Iranas 
neturi kur parduoti apie 400,000 
statinių per dieną pagaminamo 
aliejaus.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovojančių partizanų vadai 
įteikė paliaubų tarpininkui kar
dinolui Miguel Obando y Barto 
savo siūlymus dėl paliaubų. Sis 
ir vyriausybės tuo reikalu pateik
ti siūlymai buvo svarstomi Do
mininkonų respublikos sostinėj 
gruodžio 7.

Meksikos Acapulco vasar
vietėj vyko 8 Pietų Amerikos val
stybių galvų konferencija, į kurią 
JAV nebuvo kviečiamos. Joje 
Brazilijos prezidentas Jose Sar- 
ney įtaigavo, kad ir Kuba būtų 
vėl grąžinta į šią organizaciją, iš 
kurios ji buvo prieš 20 m. paša
linta. Konferencija nutarė peror
ganizuoti Amerikos valstybių or
ganizaciją ir daryti žygių jų skolų 
užsieniui grąžinimo pertvarky
mui.

Rytų Berlyno policija ėmėsi 
prievartos veiksmų prieš oficia
liai neregistruotų krikščionių re
ligijų atstovus, įsiverždama į jų 
namus, darydama kratas ir juos 
areštuodama už valstybei 
priešiškos literatūros gaminimą. 
Protestuodamos gyventojų
grupės surengė budėjimus.

Šveicarija už 714 mil dol. per 
eilę metu greitkelio Sonnenberg 
tunely įsirengė priešlėktuvinės
apsaugos stotį 21,000 žmonių, 
Pavojaus metu tunelis bus užda
romas 350 t svorio durim. Stotis 
aprūpinta atskiru vandentiekiu, 
oro filtrais, kalėjimu ir muzikos 
stotimis.

Kinijos komunistų partijos va
das Zhao Ziyang dar prieš parti
jos kongresą pasakytoj kalboj pa
reiškė, kad partija turi pasitrauk
ti iš krašto valdymo kasdieninių 
reikalų ir tam reikalui sudaryti 
profesinę civilinę tarnybą.

JAV ir Sov. S-gai baigiant su
sitarti dėl vidutinių nuotolių 
branduolinių raketų pašalinimo 
iš Europos, Prancūzija numato 
sustiprinti krašto gynybą ir pasi
gaminti savo branduolinių rake
tų.

renginiu saulė su metu tsabaiga
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Draudžia patarnauti 
vyskupui

įvairiai terorizuojami tie 
žmonės, kurie kokiu nors būdu 
patarnauja vyskupui Julijonui 
Steponavičiui, jį paveždami į 
atlaidus, kunigų laidotuves ar 
kur kitur. Juos bausdami, pa
reigūnai atvirai pasako: “Ne
vežiokite vyskupo ir kunigų!” 

renginiuose mokiniai nuteikiami 
prieš vyskupą. Jiems aiškinama, 
kad kol gyvas vyskupas J. Stepo
navičius, tol Vilnius neturės vy
skupo, ir tai yra vienintelė 
kliūtis.

Bara už pareiškimus
Prienai. 1986 m. balandžio 3 

d. į rajono vykdomąjį komitetą 
buvo sukviesti Prienų bažnyti
nio komiteto nariai. Susirinko 
apie 25 asmenys, netikinčiųjų 
buvo žymiai daugiau. Susirinki
mui vadovavo RRT įgaliotinio 
pavaduotojas Juozėnas.

Susirinkimo pradžioje prele
gentas kalbėjo apie partijos su
važiavimą, akcentavo, kad tary
bų valdžios metais žymiai pa
gerėję gyvenimo sąlygos. “Ir 
uždarbis geras, ir lengvai įgyja
mos automašinos. Žemaičių Kal
varijoje per atlaidus būna 5000 
su viršum lengvųjų automobi
lių”. — kalbėjo pavaduotojas 
Juozėnas.

Juozėnas barė tikinčiuosius už 
pareiškimus, rašomus tarybinei 
vyriausybei Maskvoje, reikalau
jant grąžinti uždarytas bažnyčias 
ir išlaisvinti nekaltai nuteistus 
kunigus.

Neleidžia kalėdoti
Susirinkimo metu buvo aiški

nama, kad kunigams draudžiama 
kalėdoti, neleidžiama lankyti ti
kinčiuosius, šventinti jų butus.

Komiteto narys Vobolis 
užprotestavo: “Gal, jūsų suprati
mu aš namą turiu atsinešti į 
bažnyčią, kadjis būtų pašventin
tas?!” Mes gi ne partijos sekreto
rių kviečiame, o kunigą. 
Bažnyčią ir kunigus išlaikome 
mes, tikintieji, jūs gi nė kapeikos 
neduodate, todėl prašome nesi
kišti į mūsų reikalus”.

Paklaustas, kodėl jaunuoliams 
trukdoma įstoti į Kunigų semi
nariją, kodėl stojantieji įvairiais 
būdais saugumo terorizuojami, 
Juozėnas bandė išsisukti, aiškin
damas, kad į Seminariją priima
ma žymiai daugiau klierikų nei 
galima apskritai priimti, o kad 
nemažai bažnyčių be kunigų, 
tai, lektoriaus nuomone, “nieko 
nepadarysi — ir žemės ūkio 
specialistų trūksta”.

Sirijos remiamos partizanų 
grupės nariai motorizuotais 
sklandytuvais iš pietuų Libano 
nusileido prie šiaurės Izraely 
esančios karinės bazės ir auto
matų bei granatų ugnim nukovė 
6 ir sužeidė 7 Izraelio karius, bet 
ir patys žuvo. Izraelio spauda ap
kaltino kariuomenę už nepakan
kamą budrumą, o min. pirmi
ninkas Yizhak Shamir pažadėjo 
atsikeršyti.

Maskvos policija vėl pradėjo 
persekioti neoficialių politinių 
klubų narius, uždarydama jų su
sirinkimus ir areštuodama daly
vius, nes dauguma klubų pasisa
kydavo prieš partijos Maskvos 
sekretoriaus Boris M. Jelcin 
pašalinimą.

Neleidžia kryžių 
statyti

Vienas komiteto narių pasitei
ravo, kur būtų galima gauti leidi
mą kryžiui pasistatyti. Į klausimą 
nebuvo atsakyta. Praeitais me
tais atsakydamas į panašų klausi
mą, Juozėnas aiškino, kad leidi
mus kryžiaus statymui duoda ra
jono valdžia, suderinus su vietos 
architektu, tačiau salėje sėdėję 
partiniai vadovai ir architektas 
tylėjo — jie gerai žinojo, kad 
duoti tokius leidimus neturi 
teisės.

Rajono vykdomojo komiteto 
pirmininkas Maruškevičius savo 
kalboje pareiškė, kad yra įstaty
mai, kurių tikintieji ateityje visu 
griežtumu privalo laikytis.

i

Puola už vaikų 
katekizaciję

Šakiai. 1986 m. birželio 19 d.
rajono vykdomąjį komitetą

buvo iškviestas Sakių parapijos 
klebonas kun. Juozas Žemaitis. 
Jo laukė Sakių raj. vykdomojo 
komiteto pavaduotoja Kaspara
vičienė, miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas Angonis ir 
prokuroras Diržius. Pavaduotoja 
Kasparevičienė barė, kad klebo
nas, nekreipdamas dėmesio į 
praeitais metais gautą įspėjimą,
ši<u5~lhetais Vėl or^nizūbtaU+r kunigą, isfrBdingais kryžiaus keliais Šv.
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Popiežius Jonas Paulius II laiko mišias lietuvių koplyčioje Šv. Petro bazilikoje km. 
lapkričio 16. Jis taip pat pasakė ir pamokslą lietuvių kalba. Drauge su popiežium 
mišias koncelebruoja iš k. prel. A. Bartkus, diakonas P. Mališka, italas monsinjoras 
— ceremonijų vedėjas ir prel. Audrys Bačkis. Nuotr. Artūro Mari

ŠVIESAUS ŽMOGAUS LIUDIJIMAS
Jau daug metų gruodis skel

biamas spaudos mėnesiu. Visuo
se kreipimuose į lietuvių visuo
menę prašoma nepalikti mūsų 
spausdinto žodžio našlaitės var
ge ir užmarštyje, akcentuojant 
laikraščio, žurnalo ir knygos 
svarbą mūsų išeivijos egzistenci
jai ir jos ateičiai.

Lietuviškasis spausdintas žo
dis ir krašte savo ilgametėje isto
rijoje, išskyrus trumpą dvi
dešimt dviejų metų nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį, visada 
turėjo grumtis dėl jo išlikimo, at
sispirti svetimųjų idėjų bruki
mui, kovoti dėl savo tautinės

minties skleidimo ir jos augimo.
Mūsų kultūrinės, religinės, 

švietimo ir visuomeninės insti
tucijos visada primena vertinti 
mūsų kultūros pasiekimus, ro
dyti pagarbą ir meilę liretuviška- 
jam spausdintam žodžiui.

Šių dienų gyvenime matome, 
kad ir ta išeivijos karta, kuri sto
vyklose įsikūrimo metais jautė 
spausdinto žodžio alkį, dabar ir 
ji tampa abejinga ne tik mūsų 
raštijai, bet ir bendrai lietuviš
kosios kūrybos apraiškoms. Čia 
gimusi karta retai tepapildo savo 
bibliotekas mūsų rašytojų bei

poetų kūrybos tomais, o perijo- 
dinis spausdintas žodis retas 
paukštis puošniose rezidencijo
se.

Parodyti rezistenciją šiai 
grėsmingai tendencijai, skelbia
mas spaudos mėnuo. Mūsų 
spausdinto žodžio leidėjams į 
talką gugėtu ateiti visuomenė su 
savo organizacijomis, draugijo
mis, parapijomis, jaunimo 
sambūriais.

Sunku išrašyti receptą šiai 
problemai išspręsti. Kiekvienoje 
vietoje kitokios sąlygos. Mūsų 
gyvasis lietuvis, kaip ir mūsų 
spausdinto žodžio leidėjai, žino, 
kad lietuviškasis žodis yra labai 
brangintinas.

BK 143 str.
Kun. J. Žemaitis paaiškino, 

kad organizuoto vaikų mokymo 
nėra. Vakarinių pamaldų metu 
visiems tikintiesiems, kurių tar
pe suaugusių y ra nemažiau nei 
vaikų, sakomi katechetinio turi
nio pamokslai, jų klausosi visi, 
kas tik nori.

Prokuroras Diržius patarė vai
kus išsiųsti namo, o kalbėti tik 
suaugusiems. Klebonas pa
reiškė, kad Lietuvoje kol kas, 
tikriausiai, dar nėra tokio kunigo 
kuris vaikus varytų iš bažnyčios.

Katekizmų buvo atspausdin
ta pakankamai, tegul patys tėvai 
moko savo vaikus tikėjimo”, — 
kalbėjo pavaduotoja Kaspare- 
vičienė. Kun. J. Žemaitis patik
slino pavaduotojos žodžius, pri
mindamas, kad katekizmų laida, 
išleista prieš šešerius metus ne
dideliu tiražu, buvo išpirkta per 
kelias savaites ir paskutiniu 
metu katekizmų neįmanoma nei 
nusipirkti, nei pasiskolinti.

į pavaduotojos Kaspara
vičienės ir prokuroro Diržiaus 
reikalavimą nelaužyti tarybinių 
įstatymų, kun. J. Žemaitis at
sakė, kad niekada nėra užsii- 
minėjęs priešvalstybine veikla ir 
jokių įstatymų nėra laužęs, o aiš
kinti tikėjio tiesas ir padėti 

skleisti spinduliai, nušvitę 1987 
metais, švies per ilgias ateinan- 
čius metus, atidengs naujus isto- 

rengimo vykdomasis pirminin
kas. Jums ir visam komitetui 
reiškiama padėka. Kur buvo ko
kia klaidelė, žodžiai paprastai 
skiriami pirmininkui. Taip jau 
įprasta pas mus. Kai išsiblaškė 
Romos vėjai po visą pasaulį, ką 
Jūs galite pasakyti apie pagrin
dinį minėjimą Vatikane? — 
pradėjome pasikalbėjimą su pir
mininku Jonu Kavaliūnu.

— Norint trumpu žodžiu api
bendrinti, tiktų su “Aidų” redak
torium kun. L. Andriekum, 
OFM, pasakyti, kad tai “iškilmė, 
kuri iškėlė Lietuvą” (plg. “Ai
dai”, 1987, Nr. 3). Pagrindinis 
vaidmuo čia tenka popiežiui Jo
nui Pauliui II, rodančiam Lietu
vai daug širdies ir palankumo. 
Jam priklauso lietuvių nuoširdi 
padėka ir pagarba.

Padėka priklauso ir Romos ko
mitetui, jo pirmininkui prel. A. 
Bartkui, prel. A. Bačkiūi, prel. 
A. Jonušui, prel. V. Mincevi
čiui, prel. V. Kazlauskui, prel. 
L. Tu labai, prel. St. Žiliui, prof. 
dr. P. Rabikauskui, SJ, prel. K. 
Dobrovolskiui, kun. D. Pet
raičiui, MIC, a. a. kun. J. Vaiš
norai, MIC, sekr. dr. B. Vileišy- 
tei, kun. E. Putrimui su dr. L. 
Sidriu ir kitais suorganizavu-

P. Marcinkui, išrūpinusiam su- 
rengtai akademijai Pauliaus VI 

— Krikščionybės jubiliejui 

sakytume, kad buvo skleidžiami 
saulės spinduliai, tai kai kur pa
sirodė ir tamsesni debesys, 

keltos audrelės. Ką galėtumėt 
apie tai pasakyti?

— Jubiliejus ir įvairūs jo mo
mentai susilaukė daug kritikos. 
Tai sunkino darbą ir lėšų telki
mą. Daug emocijos parodyta 

klausimu, kai mūsų tautos kri- 
stianizacijos pradžia yra susijusi 
ne su vienu valdovu, kaip kituo
se Europos kraštuose, o su tri
mis. Buvo daug rašoma ir nuo
gąstaujama, kad tarptautinis 
istorinis simpoziumas nepasitar
nautų kitiems ir kad arldv. Jurgis 
Matulaitis nebūtų kitų pasisavi
namas. Bet iš tikrųjų simpoziu
mas daug pasitarnavo Lietuvai, 
kaip tvirtina ir jo dalyvė bei pa- 
skaitininkė dr. Rasa Mažeikaitė, 
o pats Šv. Tėvas ir savo laiške 
Lietuvos vyskupams, kurio ver
timai buvo išsiuntinėti viso pa
saulio vyskupams, ir savo pa
moksle pagrindinę iškilmių die
ną aiškiai vadina arkiv. Jurgį Ma
tulaitį lietuviu.

Buvo ir trūkumų. Vieni tenka 
komitetui, ypač kai renginys la
bai plataus masto ir tvarkomas iš 
šiapus ir anapus Atlanto, o kitų 
priežastis buvo kitur. Pora pa-

Angelo pilis yra dabar muzie
jus. Buvo duota vilčių ją gauti, 
mums žadant surengti tenai reli
ginio meno parodą. Bet, 
nežiūrint mūsų pastangų, nei 
Chicagoje, nei vėliau New Yorke 
Romai skirtos parodos nepavyko 
suorganizuoti. Tad nebuvo gau
tas leidimas ir naudotis Angelo 
pilimi, juo labiau, kai leidirhą 
reikia gauti iš trijų ministerijų, 
kurių žinioje yra ta pilis. Ir tik 
paskutiniu momentu, pačiam 
Vatikanui įsikišus, buvo gautas 
bent Angelo pilies parkas, tokiai 
didelei žmonių masei sutalpinti, 
nors paprastai jis nėra nuomoja
mas.

Buvo pakartotinai prašoma re
gistruotis į Angelo pilies pobūvį 
iš anksto. Bet ir dešimt dienų 
prieš iškilmes buvo užsiregis
travę tik 800. Užsakėme valgius 
1200 asmenų, o išvakarėse užsi
registravo 1700. Ligi pobūvio 
buvo likusi tik viena diena — 
šeštadienis, kada dauguma įstai
gų nebeveikia. Tad padėtis prel 
V . Mincevičiaus, kuris rūpinosi 
Angelo pilies pobūviu, buvo tik
rai nepavydėtina.

Kai kurios kelionių agentūros, 
norėdamos pasiūlyti mažesnę 
kelionės kainą, mažino Romoje 
transportacijų į iškilmes skaičių 
ir taip jų žmonėms susidarė Ro
moje nemaža vargo. Atseit, kur 
trumpa, ten trūksta.

— Ar ruošiant spaudai knygą 
apie jubiliejaus minėjimą, kur 
bus patalpinti vist spaudoje pasi- 

 (nukelta į 2 psl.)

Spaudos reikšmės priminimas 
neturėtų ribotis vien gruodžio 
mėnesiu, bet būti nuolatiniu 
šaukliu. Mes turime gausią spau
dą. Savo misiją spauda išeivijoj 
atlieka sąžiningai. Ji mus infor
muoja objektyviai ir gan greitai. 
Ją išlaikyti turime, nesigailėda
mi didelių pastangų ir finansinės 
aukos. Spauda pasilieka mūsų 
išeivijos viena išjos stiprybės ro
dyklių. O jos skaitymas, anot dr 
J. Girniaus, visada teišlieka, kaip 
šviesaus žmogaus liudijimas

JAV LB Kultūros taryba

I
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniaus sporto rūmuose 
vykusiame tradiciniame pramo
ginių šokių konkurse “Vilnius - 
87“ pagrindinį prizų laimėjo 
maskviečiai A. ir J. Lobovai. 
Sėkmingiausiai iš užsienio 
svečių pasirodė E. Slimakas ir J.

Savaitės | 
: įvykiai |

Libano teroristam paleidus 
du ten laikytus prancūzų įkaitus. 
Prancūzija, siekdama pataisyti 
santykius su Iranu, leido išvykti 
Irano ambasadoj prisiglaudu
siam jos vertėjui Wahjid Gordji. 
kuris buvo įtariamas vykdęs te
roristinius veiksmus. JAV dėlto 
pareiškė savo nepasitenkinimų.

Lenkijos gyventojai atsiklau- 
simu nepritarė vyriausybės pa
siūlytam iki 110 proc. kainų 
pakėlimui ir demokratijos pagili
nimui. Iš 60 mil. turinčių teisę 
Kilsuoti kainų pakėlimui pritarė 
tik 44.29 proc. ir už demokratijų 
tik 46.29 proc., o konstitucija 
reikalauja turinčių teisę balsuoti 
daugumos.

Turkijos parlamento rinki
mus laimėjo kraštų valdanti min.

Chvpjkova iš Bratislavos bei T. 
Lindsrom ir S. Matson iš Helsin
kio. Jaunimo grupėje pagrindinį 
prizų gavo kauniečiai Darius 
Mosteika ir Jolanta Aiduke- 
vičiūtė.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
Kauno skyriui pavyko rasti iki 
šiol nežinomų, garsaus istorinio 
romano rašytojo K. Puidos kapų. 
Jis parašė be daugelio apysakų, 
romanų ir dramų istorinę apysa
kų — romanų “Magnus dux” iš 
Vytauto Didžiojo laikų. Jo kapas 
yra Kauno rajono Panevėžiuko 
kapinėse. Ruošiamasi pastatyti 
paminklinį akmenį ir kapavietę 
įtraukti į kultūros paminiu sų- 
rašus.

— Kauno Žemės ūkio statybos 
projektavimo instituto liaudies 
šokių ansamblis “Rasa” išvyko 
gastrolėms Vietnaman. Koncer
tuos Hanoy, Hočimin ir Hadong 
miestuose. Programoje lietuvių 
ir kitų tautybių šokiai bei dainos. 
Sis Lietuvos nusipelnęs kolekty
vas per dvidešimt metų yra kon
certavęs daugiau nei 7(X) kartų 
ne tik Lietuvoje, Sov. Sąjungo
je, bet ir Belgijoje, Bulgarijoje, 
Graikijoje, Lenkijoje, Olandijo
je, Prancūzijoje ir pasirodęs 
tarptautiniuose festivaliuose.

— Panevėžio miesto liaudies 
choras “Volungė” su Lietuvos 
turistine grupe buvo nuvykęs į 
Siaurės Korėjų, kur surengta keli 
koiK*ertai. S. Korėjoje jau yra 
koncertavę Jonavos gamybinio 
susivienijimo “Azotas" mišrus 
clmras, Kėdainių hidrotechnikos 
ir melioracijos mokslinio tyrimo 
instituto kaimo kapela, Jurliarko 
rajono meninė agitbrigada “Ka- 
nabekas” ir Lietuvos vidaus rei
kalų ministerijos vyrų choras.

— Lietuvos valstybiniame 
akademiniame dramos teatre 
vaidinamas naujasis Vidmantės 
Jasukaitytės veikalas “Vilkų 
medžioklė . Veikale gvildenama 
skaudžios dorovinės problemos, 
kurias šiomis persitvarkymo die
nomis verta paliesti. Režisavo G. 
Padegimas. Spektaklio dailinin
kas — R. Jankauskas, kompozito
rius — A. Balsys, sceninis jude
sys — E. Domeikos. Pagrindi
nius vaidmenis sukūrė I. Bur
neikaitė, 1. Klišauskaitė ir R. 
Abukevičius. Spektaklyje daly
vauja didelis aktorių būrys: Lie
tuvos liaudies artistai K. Kyman
taitė, L. Kupstaitė, A. Rusenąs, 
Lietuvos nusipelnę artistai A. 
Janušauskaitė, V. Mainelytė, E. 
Garliėnaitė, J. Berukštytė, S. 
Nosevičiūtė, A. Bružas, M. 
S magu rausias ir kiti. Žiūrovų 
atsiliepimai apie veikalų gana 
įvairūs. V. Jasukaitytės pjesę

“Žemaitė” pernai pastatė Šiaulių 
dramos teatras.

— Vilniuje, spalio 29, Gedi
mino kalno papėdėje, Žemu
tinės pilies arsenalo vietoje, 
buvo atidarytas Taikomosios 
dailės muziejus. Pastato atstaty
mo projektų parengė architektas 
Vytautas Landsbergis - Žemkal
nis. Taikomojo meno kūrinių ek
spozicija užima du pagrindinius 
pastato aukštus. Pirmasis aukš
tas skirtas XVI - XX a. pradžios 
taikomosios dailės kūriniams: si- 
dabro dirbiniams, baroko porce
lianui, renesansiniams baldams, 
golielenams ir kitų stilių taiko
mojo meno darivams, gamintų 
vietinių meistrų ar čia gyvenusių 
ir dirbusių kitų kraštų meistrų. 
Antrame — dabartinio laikotar
pio lietuvių meistrų kūriniai: ke
ramika, odos, stiklo, juvelyrikos, 
lino, kilimai ir tekstilininkų dar- 
bai.

— Maskvoje įvykusioje 
kultūros pavilijone foto mėgėjų 
darbų parodoje keturi lietuviai 
už savo darbus apdovanoti bron
zos medaliais. Klaipėdietis P. 
Malūkas už ciklų apie uoita 
miestį, A. Bernotas iš Musninkų 
miestelio už ciklų “Operacijos 
laiko sąlygomis” ir du vilniečiai: 
V. Daraškevičius ir V. Marke
vičius eksponavę po vienų foto
grafijų.

S.L.K.

SKAUNS FUNERAL HOME, tocM 84 - tt Jomaica A". (prie Foreet 
P*woy St), Woodtavwt, N.Y. 114*1. Sutelkto gerbtoges toidoteves. 
Koplyčių* parūpinamo* visose mtoeto daly**. T*L 286 - 2M4.

BOTUS FUNERAL HOME. Mario Totaeirs, Jr. laidotuvių direktorių*, Nev
erti ofHc*: 426 Lafayette St (Gar. WNeon AvoJ, totot 344 - 517* Pa- 
raoštossoe garbingos taMotuvė*. Modernios koplyčios, orą* šaldomas. 
Daug vtotoš autoaiobMam pastatytL

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corsy AvsM St Petorsburg Beach, Ra., 
33708. 813 360 - 5677. KENRELO W000LAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadana Ava., S, St Petorsburg, Ra. 33707.813 345-9383. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petorsburg, Ra. 33707.813 345

■- 8383-

JUOZO ANDRIULIO Rsal Estete, namų perdavimas, visų tešlų apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 89 -11 Jamalca Ave„ Woodhav*n, N.Y. Totof. 847-2323 
(namų totof. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio Urentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, ssv. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Šato vestu
vėms Ir kt pramogoms. B* to, duodami poiaktotuvlntoi pietūs. Pirmo* 
raitos lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sdver BeH Baking Co. Lletuvlika Ir 
europtotiika duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctton Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156. /

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securitto* Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
pirkti ir parduot) akcija*, bonus, options, fondus-^ commodit tos, auk** 
Ir sidabrų. Atidaryti IRA planu* ir tas shelter*. Suintr-esuoti skambin
kit* 212 482-6962-3.

pirmininko Turegut Ozai vado
vaujama partija, išrinkdama 292 
atstovus iš 450 parlamento na-

IŠKILMĖ, IŠKĖLUSI LIETUVĄ
LIETUVIŲ KULTŪRINE 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.

nų.
Afganistano vyriausybė 

priėmė naujų konstitucijų, įve
dančių naujų ir dideles teises tu
rinčių prezidento institucijų. 
Prezidentas būsiąs ir vyr. gink
luotų pajėgų vadas ir turės teisę 
sudaryti tautinį frontų, į kurį 
galėtų įsijungti ir visos kitos par
tijos. Ęartizanai į tai atsakė dide
liu -sostinės apšaudymu raketo
mis.

Gen. sekr. Gorbačiovas per 
savo pasikalbėjimų su NBC tele
vizijos tinklo korespondentu 
Tom Brokaw buvo kietas, jokių 
naujų pažadų ar siūlymų nepa
teikė ir kartojo senas frazes apie 
žmogaus teises.

Nato gen. sekretorium, pasi
traukus anglui lordui Carrington 
ir norvegui Kaare Wieloch kan
didatūrų atsiėmus, buvo išrink
tas Vakarų Vokietijos gynybos 
ministeris Manfred VVoemer.

Pagal Europos bendrosios 
rinkos pavyzdį Sov. S-gos sukur
tas sovietinio bloko Comecon jau 
senai siekia užmegzti prekybi
nius ry šius su rinka.

Afganistano valdovo Najibul- 
lah jaunesnysis brolis Sidię 
pabėgo pas Afganistano partiza
nus ir pasidavė Ahmed Shab 
Massoud vadovaujamų partiza
nų grupei. Spėliojama, kad ir 
buv. Afganistano vado Noor Mo- 
hamed Taraki, užgrobusio 
valdžių 1978 m., brolis taip pat 
pasidavęs partizanam.

(atkelta iš I psl.)

rodę straipsniai, ras vietos ir 
kritiškesni pasisakymai?

— Numaty tas apie 250 psl. al- 
buminio pobūdžio apžvalginis 
leidinys su dokumentine 
medžiaga, sutrauktais jubilie
jaus minėjimų, parodų, koncer
tų, literatūros vakarų, konkursų, 
leidinių bei darbų aprašymą#, 
atgarsiais svetimoje spaudoje, 
suglaustomis žiniomis apie vi
suomenės prisidėjimų aukomis 
ir kt. Dėl leidinio suglausto 
apžvalginio pobūdžio visų spau
doje tilpusių straipsnių dėti ne
numatoma. Redaguoja J. Baužys 
(9124 Sandpiper Ct., Orland 
Park, IL 60462) ir laukia iš visų 
medžiagos ir sugestijų.

— Kokie leidiniai jau išleisti 
ryšium su Krikščionybės jubilie
jaus minėjimu ir kokie dar nu
matomi išleisti?

— Išleidome vaikams A. Mil- 
mantienės paruoštas dvi knygas: 
“Jėzus su mumis” ir “Kad vėl 
būtų gerai ’, jaunimui L. Rugie- 
nienės “Pasikalbėkim, Dieve”, 
Lietuvoje parengtų pamokslų 
rinkinį Geroji Kristaus Naujie
na , giesmių rinkinius bendram 
giedojimui ir chorams su juos
telėmis kasetėse kun. G. Šukio 
Mišias, J. Kačinsko kantatų 
“Ateities giesmė”, K. V. Ba
naičio operos “Jūratė ir Kastytis” 
I veiksmą.

Spausdinamas prof. V. Var- 
džio redaguotas kolektyvinis 
istorinis - sociologinis veikalas 
“Krikščionybė Lietuvoje”, bai
giamas rengti spaudai tas pats 
veikalas anglų kalba, “Christia- 
nity in Lithuania” vardu. Dr. S. 
Sužiedėlis parengė anglų kalba 
siauresnės apimties veikalą apie
krikščionybę Lietuvoje 
“The Sword and the Cro^sS- 
Kun. J. Stasiais Toronte baigia 
rengti spaudai sulietuvintą 17 
teologų veikalų “TheTeachingof 
Christ”.

Jubiliejaus proga Ateitininkų 
Federacijos paskelbtą poezijos 
konkursą laimėjo kun. L. And- 
riekus, OFM, rinkiniu “Balsai iš 
anapus”. Leidžia tėvai pranciš
konai. Komiteto paskelbtų dra
mos konkursu laimėjusių A. Kai
rio 5 veiksmų dramų “Krikšto 
vanduo” numatoma pastatyti 
kitų rudenį. Tai atlikti sutinka 
Los Angeles dramos ansamblis.

P. Skabeikio populiarų ang
lišką leidinėlį “Catholic Lithua- 
nia 600 Years” dideliu tiražu iš
leido Kunigų Vienybė. Taip pat 
nemažu Brazu pakartojame Wa- 
shingtono jub. komiteto paruoš
tų lankstinukų “The Jubilee year 
of Christianity in Lithuania 1387 
- 1987".

Išleidome serijų V. Kašubos 
sukurto jubiliejinio medalio, ku

Jubiliejinio komiteto dalis posėdžiavo New Yorke. I-oje eilėje H k. J. KavaUfinas, vysk. 
P. Baltakis, OFM, sės. M. Paulė, dr. L. Sidrys, Il-ojo eilėje prel. V. Balčiūnas, dr. 
A. Janačienė, L. Rugienienė, Loreta Stukas, dr. A. Darnusis, sės. Ignė, A. Shumvvay, 
kun. K. Pugevičius. Nuotr. L Tamošaičio

riuo rūpinasi L. Stukienė (234 
Sunlit Dr. , VVatchung, N.J. 
07060, tel. 201 - 753-5636), o 
Chicagoje platina “Draugas”, 
Vaznelių prekyba, Jaunimo 
Gentras ir kt. Taip pat išleidome 
Romos iškilmių 60 min. vaizda
juostę, Vatikano televizijos pa
ruoštų, amerikietiško ir europie-
tiško formato, kurią platina ižd. 
Br. Polikaitis, 7218 S. FŽrfield 
Avė., Chicago, IL 60629. Tel. 
312 - 434-5719. Taip pat paga
mintos jubiliejinės vėliavos, 
ženkliukai, paruošta 160 skaid-
rių serija “Krikščionybė Lietu
voje” su 50 min. lietuvišku ir 
anglišku tekstu. Tai gaunama ju
biliejaus komiteto raštinėje, 
5620 S. Claremont Avė., Chica- 
go, IL 60636. Tel. 312 - 737- 
8400.

— o —
Su pirm. J. Kavaliūnu pasi

kalbėjimų baigėme vėlyboje 
naktyje. Padėkojęs ir atsiprašęs 
už sutrukdytų laikų, išėjau pasi
vaikščioti ir pasvajoti nakties 
glūdumoje, o jis liko prie rašo
mosios mašinėlės skubiai baigti 
užsimotus dienos darbus. Kryps 
laikrodžio rodyklė į rytojaus die
nų, rytoj nuo ankstyvo ryto vėl 
skul>ės valandos. Aš stebiuosi jo 
darbštumu, ištverme ir parei
gingumu, pasiaukojimu ir nepa
laužiamu idealizmu.

Enciklopedijoje apie mokyto
ją rašo: “Iš mokytojo reikalauja
ma, kad būtų pareigos entuzias
tas”. Toks pareigos entuziastas 
yra mokytojas Jonas Kavaliūnas. 
Apie jį enciklopedija rašo, kad 
apie 10 metų buvo JAV LB Švie
timo tarybos pirm., 5 metus — 
Pasaulio LB vaidybos vicepirm. 
švietimui, 2 metus Vasario 16 
gimnazijos direktorius, suorga
nizavo pirmąją Mokytojų studijų 
savaitę Dainavoje. 1968 vasarą 
dėstė lietuvių k. Illinois univ. 
Urbanoje. 1972 rūpinosi įvesti ir 
1979 atkurti lituanistikos studi
jas Illinois univ. Chicagoje. Po 
VI PLB seimo 1982 birželio 26 
vadovavo lituanistikos katedros 
Illinois univ. Chicagoje lėšų tel
kimui ir surinko daugiau nei 
trečdalį reikalingos sumos. Jei 
šis darbas nebūtų sutrukdytas, 
jis būtų sėkmingai baigęs aukų 
rinkimą.

Grožėdamasis dangaus žvaigž
dynu galvojau apie mūsų visuo
meninį judėjimą, apie pareigos 
entuziastus.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - ‘ Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadtoniais nuo 7 iki 8 vai. vak. M WNYM1330AM. Pirmėd. 
6-7 vai. vak. iš WSOU89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dirokt, 234 Sunlit 
Dr., Watchung, NJ. 07060. Tel 201 753 - 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisve* Žiburys, sekmadieniai* 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Roma* Kezys, 217 - 25 54th Avė., Baysld*, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

DARBININKO SKAITYTOJAM- - Y • ‘ • -

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti- prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome jj iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooldyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratę 1987 -1988 metam.

Vardas Ir pavardė--------------------------------------------------

Adresas___________________ —........

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 doi. 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..

Tasolino A memobials
MS S<) ST MIDDI.E VII.IAGF. (.)( I.I,\S X

KVECAS
JONAS

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 789 - 3300
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Pasitinkant “Margu rašto keliu

Darbininkas išleido naują 
knygą — Alės Rūtos “Margu 
rašto keliu”. Ne kartą buvo 
skelbta, kad tokia knyga išeina, 
kad ji spausdinama, brošiūruoja- 
ma. Dabar ji jau apvilkta “para
dine uniforma” — jau su aplan
ku, parengta išsiųsti.

Kiekvienos knygos pasirody
mas yra tikrai didelė šventė. 
Knyga juk yra šviesa, kuri 
sumažina mūsų tamsumą, susti
prina mūsų tautinę sąmonę, pa
kelia mūsų inteligenciją. Kai 
leidžiame knygas ir jas skaitome, 
mes didėjame!

Ši knyga turi dar kitą įdomią 
ir garbingą istoriją, kurią būtina 
čia prisiminti. Ji yra Darbininko 
70 metų sukakties kūrybinis 
atžymėjimas, puošnus vainikas, 
skirtas pagerbti Darbininko ilgą 
kelią, jo pastangas ugdyti lietu
viškąją kūrybą ir kultūrą.

Tą 70 metų sukaktį buvo gali
ma paminėti kokiu banketu, šo
kių vakaru. Šiandien tikrai vėjai 
būtų užpustę jų prisiminimą. 
Dabar štai knyga, kuri visada iš
liks ir primins, kokia proga ji 
buvo išleista.

Darbininkas savo sukakties kas poeto Bernardo Brazdžionio 
vainikui paskelbė konkursą ro- kūrybai pagerbti.
[mano ar rim^hnifidliiJ. papuoši sfotorės vyras
le turėjo atsispindėti lietuviškos 
spaudos darbuotojas, lietuviško
jo rašto puoselėtojas.

Konkursui buvo atsiųsti 6 vei
kalai, pasirašyti slapyvardžiais. 
Vertinimo komisiją sudarė: dr. 
Pranas Bagdas, Nelė Mazalaitė- 
Gabienė ir Vytautas Volertas.

architektas Edmundas Arbas. Jis 
padarė viršelį, titulinius pusla
pius ir metrikinį puslapį.

Išleidimas kiek ilgiau užtruko, 
nes pranciškonų spaustuvė yra 
apkrauta visokiais darbais ir 
plačia periodika. Knygą surinkti 
teko kitur. Čia į talką atėjo Vale
rija Baltušienė iš Los Angeles. 
Ji “Lietuvių Dienų” kompiuteriu 
knygą surinko labai gražiai ir 
savo darbą atliko sąžiningai ir 
greitai.

Toliau rinkinį persiuntė Dar
bininko redakcijai, kuri knygą 
sulaužė, sutvarkė ir parengė

(nukelta į 4 psl.)

Balsų dauguma 1000 dol. pre
mija paskirta Atsiskyrėlio slapy
vardžiu pasirašiusiam už knygą 
“Margu rašto keliu”. Atidarius 
voką paaiškėjo, kad to veikalo 
autorė yra žinoma ir iškili rašyto
ja Alė Rūta, daugelio knygų au
torė, laimėjusi įvairias premijas, 
kūrusi įvairiais žanrais — rašiusi

poeziją, dramas ir beletristiką.

Šis kūrinys yra tikrai ypatingas 
— tai vienintelis toks kūrinys lie
tuvių literatūroje. Apysakai 
paimtas mūsų tarpe gyvenąs 
personažas, visiem žinomas ir 
pažįstamas poetas Bernardas 
Brazdžionis. Kitų tautų lite
ratūroje sutinkame panašių vei
kalų, bet mūsų literatūroje tai 
pirmas tokios formos ir tokios pa
skirties veikalas. Įvairiais būdais 
praskleidžia ir pavaizduoja poeto 
gyvenimo kelią, jo kūrybą. Jis 
buvo ir eilės laikraščių redakto
rius, ugdė jaunuosius rašytojus, 
rašė knygų recenzijas.

Knygoje cituojama įvairi poe
to kūryba, aprašomos aplin
kybės, kaip visa tai buvo sukur
ta. Drauge pavaizduota ir eilė 
kitų žmonių, kurie santykiavo su 
poetu, ypač daug rašytojų, 
kultūrininkų.

Parašyta lengvu stiliumi, tad 
lengvai skaitoma ir įsimenama.

Taip susidėstė, kad knyga ski
riama ir poeto 80 metų sukakčiai 
paminėti, nes ta sukaktis kaip tik 
ir išpuolė šiais metais. Tai vaini-

Šalia oficialiųjų iškilmių buvo 
organizuojamos įvairios ekskur
sijos tai šen, tai ten. Už jas 
reikėjo atskirai mokėti. Kainos 
buvo nemažos, nes organizato
riai, norėdami paremti italų ūkį, 
užveždavo į restoranus vakarie
niauti.

Iš mūsų ekskursijos vieni 
aplankė Asyžių, Florenciją, kiti 
Tivolį, Pompėją. Pasirinkau Ca
pri salą. Pasirinkau tik dėl to, 
kad ją išgarsino rašytojai ir daili
ninkai. Joje gyveno ir lietuvis 
dailininkas — Jonas Macke
vičius, daug man pasakojęs apie 
salos gyvenimą.

Keliavome autobusu. Mūsų 
kairėje ėjo kalnynų grandis. Die
na buvo ūkanota, tai ir kalnų 
viršūnės buvo paskendusios 
rūkuose. Gidas vis aiškino, rodė 
garsųjį Monte Casino vienuoly
ną, kur Antrojo pasaulinio karo 
metu ėjo didžiuliai mūšiai.

Šalia kelio laukai, laukai, kur 
pilna geltonų saulėgrąžų. Ir vy
nuogynų pilna. Gidas atkreipė 
dėmesį, kad kairėje jau matosi 
dviejų kalnų viršūnės, vienas iš 
jų ir yra Vezuvijus. Ugnikalnis, 
kuris pelenais užpylė Pompėją. 
Vezuvijus buvo ramus, be jokio 
garuojančio dūmelio.

Iš Neapolio laivu
Turizmas čia gerai sutvarky

tas, nes iš jo turi didžiules paja
mas. Neapolio prieplaukoje 
susėdome į nedidelį laivą. Buvo 
progos pasižvalgyti į šį garsų

Capri sala. Laiveliai rengiasi įplaukti į mėlynąją grotą.

CAPRI SALA POETŲ, DAILININKŲ IR TURISTŲ
19. ---PAULIUS JURKUS

miestą, kurį apdainavo liaudies 
dainininkai, kuris kadaise buvo 
Neapolio valstybės sostinė, ir čia 
konsulu buvo vienas žymiausių 
prancūzų rašytojų — Stendalis.

Čia vienoje bažnyčių yra šv. 
Januarijaus kraujas, įdėtas į re- 
likvijorių. Tas kraujas kasmet 
užverda. Tai matė ir mielas 
bičiulis Tėv. Kornelijus Buč
inys, OFM, Neapolyje buvęs 
pokario metais, besirengdamas 
keliauti į Ameriką.

Pakrantėmis auga gražios 
pušys, jos atrodo kaip jaunos 
grakščios merginos, užsidėjusios 
plačias skrybėles.

Bet reikia lipti į laivą. Pa
skubėti reikia. Išplaukėm. Die
na apniukusi, vėjuota, tai geriau 
sėdėti laivo apačioje, kur nesie
kia vėjas. Sako, jei laivas mažas 
ir jūra audringa, tenka net jūros 
liga susirgti. Šį kartą visi laimin
gai pasiekėme Capri salą. 
Plaukėm daugiau kaip valandą.

Uolų didybė
Sala nustebina savo neįprasta 

išvaizda — čia iš vandens kyla 
didžiuliai uolų kalnai, stačios ak
meninės sienos. Jų papėdėje, 
kur ne kur prilipdytos vilos, 
maži kaimeliai. Viršum tų uolų 
dąugiau vilų, restoranų, senoviš
ką šventyklų.

Toje iš vandens kylančioje sie
noje yra daugybė plyšių, urvų 
urvelių, įdubimų. Ten gyvena 
paukščiai, kokie-žvėreliai, kurie 
įveikia aplinką. Nuostabiausia, 
kad ten aukštai iš uolos plyšio 
auga koks medelis. Ir kaip jis iš
silaiko, kai aplinkui tik akmuo!

Mėlynoji grota
Pranešė mums, kad pirmiau

sia aplankysime vieną iš salos 
stebuklų — Mėlynąją grotą — 
Grotta Azzurra. Plaukėme į va
karus salos pakrantėmis. Čia jūra 
buvo audringesnė, labiau blaškė 
mfisų laivą, bet niekas nesusir
go-

Plaukdami kalnų papėdėse, 
matėme urvų, pro kuriuos van
duo įeina į vidų. Tai vis paslap
tingos grotos.

Kalno šlaito viename įstenki
me yra ir toji garsioji grota. Jos 
anga yra dviejų metrų pločio, ir 
metro aukščio (apie 6 pėdos ant 
3 pėdų). Viršuje tos angos pasta
tyta balta koplytėlė su Marijos 
statula.

Laivas sustojo atokiau. Tuoj 
prisiyrė valtys ir paėmė kelei
vius. Į vieną valtį sėda tik du ar 
trys keleiviai, nes, plaukiant per 
grotos angą, visi keleiviai turi su
gulti ant grindų.

Vietinis italas vienu irklu vai
ruoja valtį ir plaukia arčiau sie
nos. Prie akmenų yra pritvirtinta 
grandinė, kurią ir įsitveria italas.

Tada rankomis traukia valtį tie
siai į grotą. Čia judėjimas didelis
— valtis prie valties. Laukia 
įvažiavimo, nes kiti tada išplau
kia iš grotos angos.

Liepė ir mums sugulti ant 
grindų, pritūpė ir pats italas, ku
ris čia nuolat plaukioja. Patraukė 
rankom geležinę grandinę prie 
sienos ir mus greit įvežė į didelę 
tamsią grotą, lyg kokią požeminę 
salę, iškaltą akmenyne.

Įplaukus pasidaro visur tam
su. Tik paskui įsižiūri, kad 
kažkur lubose atsispindi vanduo, 
l>et — nieko ypatingo. Visas 
grožis pasirodo, kai valtį atgręžia 
į angą pro kurią įplaukėm. Tada 
visas vanduo toks melsvas, 
žėrintis, spinduliuojantis. Nuo 
bangų bangelių keičiasi spalvos. 
Šviesiausias vanduo pačioje gro
tos angoje. Atrodo, kad saulė ten 
šviestų. Bet taip nėra. Ten 
plūsta dienos šviesa ir nudažo 
vandenį mėlynai. Tikrai poetiš
kas vaizdas. Dėl šio mėlynai 
žėrinčio vandens ji ir vadinama
— Mėlynoji grota.

Ji buvo žinoma ir romėnams. 
Tiberius ją buvo pavertęs nimfų 
buveine, paskyręs vandens die
vo garbei. Grotos vandenyje ir 
buvo rasta to dievo statula, kuri 
dabar perkelta į salos muziejų.

Vėliau ji buvo pamiršta. Pir
mas ją aplankė Angelo Ferraro 
1822 gegužės 16, paskui lankė 
poetas Augusto Kopish iš Bresla- 
vijos, lankė su savo draugais. 
Nuo to laiko ir prasidėjo grotos 
lankymas, pasidarė viena iš 
didžiųjų turistų atrakcijų. Ją 
gražiai aprašė ir žymus rašytojas 
Axel Munte.

Įplaukiame į uostą
Iš valčių valtelių suropojome 

j savo didesnį laivą. Jis apsisuko 
ir tuo pačiu keliu patraukė į ry
tus. Pasiekėme salos didįjį uostą 
— MarinaGrande. O laivų laive
lių — sausakimšai! Stovi ir dides
ni laivai, kurie vežioja turistus.

Padėjo lieptelius ir liepė išlip
ti į krantą Priešais buvo aikštė 
su krautuvėm, krautuvėlėm. Už 
jos namai kyla aukštyn ir aukš
tyn. Už jų krūmokšniais apaugę 
uolynai, o dar aukščiau — nuo
gos suskilusios uolos. Jų viršų 
irgi dengia žalumynų kepuraitė.

Keliamės į kalnus
Mūsų laukė autobusai. Nor

malūs autobusai čia negalėtų pa-

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE ROMOJE 13

Anapusiškasis buvo visuomet 
arti! Gyvenime — nūdien ir 
anuomet — yra patogu priimti 
viešąjį — oficialųjį — kultą ir gy
venti lėkštai.

Klasikinė graikų religija turėjo 
gilią nuovoką apie Dievybę. 
Užtenka skaityti Hesiodo Teogo
niją (Dievų gimimas) ir Homero 
Odisėja bei Iliadą. Homeras 
vaizdžiai aprašo Olimpo dievų 
panteoną — liaudies apčiuopia
mus dievus, o Hesiodas nukelia 
skaitytoją į Uraną (Curanos) — 
Dangaus skliautą, Okeaną 
(Okeanos) — Didžiąją jūrą, Gėją 
—Žemę... — bando aptarti Die
vybę visatoje.

Apaštals Paulius, pats būda
mas helenistas, galės rašyti: 
“[Dievo] neregimosios ypatybės
— jo amžinoji galybė ir dievystė
— nuo pat pasaulio sukūrimo 
aiškiai suvokiamos protu iš kūri
nių” (Rom 1, 20).

Neįprasti religijos proveržiai. 
Žmogus savo prigimtimi yra re

liginis gyvūnas. Religinis porei
kis liečia pačią žmogaus gyveni
mo šerdį — prasmės ir laimės 
ieškojimą. Atmetus vieną religi
ją ar religijai nublėsus, ieškoma 
kitos arba kokio nors pakaitalo 
su religiniu vaidmeniu žmogaus 
gyvenime. Viešasis Romos im
perijos kultas — pilietinė parei
ga nepatenkino religinio porei
kio žmoguje. Religinio poreikio 
jėgą — prasmės ir laimės ieško
jimą per ryšį su Dievybe — pa
naudojo ■ neįprastos misterijų re
ligijos. Kadangi jos buvo apei
ginės, todėl jas galima laikyti re
liginiais kultais. Vardas “mi
sterija” jiems pavadinti kyla iš 
to, kad naujai priimtieji nariai 
turėdavo duoti priesaiką laikyti 
paslaptį. Atrodo, kad misterijų 
religijų nariai priesaikos uoliai 
laikėsi, nes jos nebuvo ir nėra 
vispusiškai pažįstamos.

Tačiau turime pakankamai 
duomenų apie jų apeigas bei 
siekį ir galime apčiuopti jų reli

ginį turinį. Svarbiausia, misteri
jų religijos pajėgė duoti žmogui 
tai, ko viešoji religija nepajėgė 
duoti: asmenišką bendravimą su 
tuo, kas dieviška ir atgimimą — 
naują gyvenimą.

Pasiekti “išganymą” per ben
dravimą su to, kas dieviška, ir 
atgimimą buvo pagrindinis mi
sterijų religinis turinys. Daugu
mas šių religijų buvo Artimųjų 
Rytų gamtos vyksmo - mirties ir 
atgimimo šventimas.

Apvaisinimo apeigomis buvo 
švenčiama gamtos atgimimas pa
vasarį, — apeigos turėjo ryškų 
lytinį poslinkį. Kadangi apeigi
nis atgimimas siejosi su gamtos 
atgimimu, jis vedė į glaudų 
suartėjimą su gamta.

Neaišku ar visos misterijų re
ligijos, — o jų buvo įvairių — 
žadėjo žmogui nemirtingumą. 
Priėmimo apeigas į kurią nors 
misterijų religiją sudarė jos die
vo ar dievės mito atpasakojimas. 
Kandidatai, simboliškai apeigo
mis išgyvendami mito prasmę, 
įsijungdavo į mite vaizduojamo 
dievo ar dievės gyvenimą.

Palaipsniui, atlikę visus 
perėjimo tarpsnius, jie gaudavo 
“tobulųjų" vardą, — tapdavo vi
spusiškais nariais. Būdinga, kad 
misterijų religijos neteigė doros 
poreikių. Apvaisinimas gamtoje 
ir žmonių gyvenime buvo svar
biausia įžvalga į gyvenimą. 
Reikėjo įsijungti į šį apvaisinimo

mėsi keletu veiksnių. Atrodo, 
kad jos žadino žmonėse smalsu
mą savo dievų egzotika ir apeigų 
paslaptimi. Be to, narių bendra-

vyksmą ir jį užtikrinti apeiginiu 
elgesiu.

Misterijų religijos buvo labai 
patrauklios. Patrauklumas rė

— dievybe. Nuotr. kun. A. Rubšio

vimas apeiginėje puotoje padėjo 
išeiti iš vienišumo.

Daugumas misterijų religijų 
buvo perdėm demokratiškos. 
Visuomeniniai skirtumai buvo 
paliekami už durų kulto bend
ruomenėje. Šiuo požiūriu, mis
terijų religijos užpildė tuštumą, 
kurią buvo sukūrę helenistinio 
pasaulio poslinkiai.

Senovinė graikų miestas-val- 
stybė, arba polis, buvo ir poli
tinė ir religinė bendruomenė. 
Kaip jau anksčiau pastebėta, 
agora buvo ir vieta šventovėms, 
ir aikštė kultūrinės bei politinės 
veiklos susirinkimams. Polis ne
teko savo politinės svarbos po 
Aleksandro Didžiojo užkariavi
mų IV a. prieš Kristų užsklando
je. Politine jėga nuo tada buvo 
helenistinė monarchija: seleuki- 
dinė Antiochijoje, o ptolemėjiš- 
koji Aleksandrijoje.

Ilgainiui politinę jėgą pa
veldėjo Roma. Politinei polis 
svarbai silpnėjant, nyko ir reli
giniai bendruomenės ryšiai. He
lenistinis žmogus nebeturėjo 
šaknų, jautėsi išrautas, galbūt 
net pasimetęs. Be šaknų polis 
l>endruomenėje, helenistinis 
žmogus buvo benamis. Misteri
jų religijos šovėsi pasitarnauti 
kaip nauja l>endniomenė ir duoti 
religinį turinį žmogui ant judan
čios gyvenimo kryžkelės.

(Bus slaugiau)
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LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKTIS PHILADELPHIJOJE

Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktis Philadelphijoje 
paminėta lapkričio 1 S v. Petro 
ir Povilo katedroje.

Iškilmės 2:15 vai. popiet 
pradėtos religiniu koncertu, ku
rio programą atliko solistė Ona 
Pliuškonienė, smuikininkė Bri
gita Kasinsldenė ir S v. Andrie
jaus, Šv. Jurgio bei Šv. Kazimie
ro parapijų jungtinis choras. 
Vargonais grojo Gary Eslinger. 
Chorui vadovavo Vytas Maciu • 
nas, talkinamas vargonininkų A. 
Utkaus ir S. Petraičio.

Koncertą pradėjo O. Pliuš
konienė su muz. J. Dambrausko 
“Kentėsiu Tau”. Po to “Garbė 
Tau, Viešpatie”, muz. P. Am- 
brazo, atliko O. Pliuškonienė ir 
Brigita Kasinskienė su vargonų 
palyda. Po to buvo atlikta muz. 
V. Marijošiaus kūrinio “Tesilen- 
kia, tegieda Tau visa žemė” 
premjera. Muz. C. Sasnausko 
“Skubink prie kryžiaus” atliko 
abi solistės ir vargonai. Pabaigai 
muz. J. Strolios “Parveski, Vieš
patie” atliko O. Pliuškonienė su 
choru ir vargonais.

Visas koncertas buvo iškilmin
gas. Tai puiki įžanga į šventines 
mišias.

Kardinolas John Krol, daly
vaujant vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, vysk. Louis DeSimone, 
kongresmanui Robert A. Borski 
(D. Pa.), prof. Vytautui
Skuodžiui, Irenai Skuodienei, 
Daivai Skuodytei, kun. Kazi
mierui Pugevičiui, Teresei 
Gečienei, visų keturių Phila- 
delphijos televizijos stočių fil- 
muotojams ir daugeliui spaudos 
atstovų pasirašė peticiją, kuri 
bus nusiųsta Gorbačiovui, kad 
būtų sugrąžinta tikintiesiems 
Vilniaus katedra.
- <

Po peticijos pasirašymo įvyku
sioje procesijoje pirmiausia buvo 
nešamas lietuviškas kryžius, kurį 
padarė Jonas Skladaitis Lietuvos
krikščionybės jubiliejaus mi
nėjimo proga Sv. Andriejaus pa
rapijoje. Po to buvo nešamos or
ganizacijų vėliavos, ėjo tikinčių
jų maldos skaitytojai, tautiniais

Rašytoja Alė Rūta viename 
literatūros vakare skaito 
savo kūrybą.

Pasitinkant “Margu

spausdinimui. Spaudos darbus 
atliko pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Atspaude gražiai, 
švariai ir patraukliai.

Dabar knygą reikia paleisti į 
pasaulį lietuviškam skaitytojui

Taip yra, kad knygos išleidi
mas pareikalauja didelių lėšų — 
keletos tūkstančių dolerių. Kny
gos autoriui — konkurso 
laimėtojui — buvo pažadėta 
įteikti 1000 dol. premiją. Šios 
premijos mecenatas yra prel. dr. 
Juozas Prunskis. Jau vien dėl to 
fakto, kad suorganizuojamos to
kios lėšos, knygos pasirodymas 
yra tikrai nepaprastas įvykis, ku
ris parodo, kaip aukojamasi lie
tuvių kūrybos puoselėjimui. Ir 
tą nuostabų žygį astliko Darbi
ninko redakcija, sumaniusi kon
kursą, jį pravedusi ir išleidusi 
knygą. Tai visų dėmesio ir pagar
bos vertas laktas.

drabužiais pasipuošę jaunuoliai: 
Paulius Dainora, Viktorija Dan- 
taitė, Paulius Kazakauskas, Da
lia Mironaitė, Danutė Tautkutė, 
Antanas Vainius; Sv. Rašto skai
tytojai Teresė Gečienė ir-Vytau- 
tas Volertas; lietuvių kilmės ku
nigai, visų trijų parapijų klebo
nai: kun. Joseph Anderlonis, 
kun. Kajetonas Sakalauskas, 
kun. Eugene Wassel, ukrai
niečių kun. James Malnic, vysk. 
Louis DeSimone, vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, kardinolas John 
Krol. Puikų įspūdį sudarė per

CAPRI — TURISTŲ SALA

Philadelphijos Šv. Petro Pauliaus katedroje jubiliejinių 
mišių procesija. Neša Jono Skladaičio išdrožinėtą jubiliejinį 
kryžių. Šonuose garbės sargybą sudaro tautiniais drabužiais 
pasipuošusios moterys. Nuotr. Ant. Krušinsko

(atkelta iš 3 psl.)

judėti, nes čia gatvelės siauros, 
keliukai į kalnus kaip siūlas kyla 
pašlaitėmis. Todėl ir autobusai 
veža tik kokia 20 žmonių. Viduje 
siaura, vietos maža.

Važiuojame kalnų keliuku, 
kuris šlaitu kyla pamažu, paskui 
staiga pasisuka ir vėl kyla 
pamažu. Šonuose didelės be
dugnės. Pažvelgęs išsigąsti — 
kokios 200 metrų bedugnės. Pa
darytų šoferis klaidą, ir visi nu
garmėtume žemyn.

Autobusiukai nuvežė mus į 
Anacaprį, gražų kalnų miestelį. 
Tuoj nuvedė į restoraną. Čia 
priešpiečiai iš anksto buvo 
užsakyti. Patarnavimas puikus 
ir greitas. Mūsų stalui patarnavo 
jaunas italas, buvęs Amerikoje.

rašto keliu”
Pirmiausia ir kviečiame Dar

bininko skaitytojus su meile bei 
entuziazmu paremti lietuviškos 
kūrybos puoselėjimą, šios kny
gos pasirodymą. Įsigykite šią 
knygą šių švenčių metu, padova
nokite jaunimui, savo draugams. 
Negalime saky ti —aš neskaitau, 
man nereikalingos lietuviškos 
knygos. Juk tokiu pasakymu pats 
pasidarai mažiau apsišvietęs, ne
matai ir negirdi, kas dedasi 
aplink, nebesupranti, kokia tai 
didelė prasmė paremti naują 
knygą. Paremkime ir savo auka 
Darbininko redakcijos knygų 
leidimo fondą.

Darbininko redakcija dėkoja 
visiem, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie šios knygos 
pasirodymo. Dabar laukiame 
visų dėmesio. Kaip knygą įsigy
ti, pažiūrėkime į specialų jos 
skelbimą.

visą bažnyčią išsirikiavusios ir 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios lietuvaitės.

Mišias aukojo kardinolas, kon- 
celebmojant vyskupams ir kuni
gams. Giesmes lietuviškai gie
dojo mišrus jungtinis choras. 
Ilgą pamokslą pasakė prel. dr. 
Francis J. Statkus, pal>aigoje 
kviesdamas visus melstis už švie
sesnę Lietuvos Bažnyčios ateitį.

Aukas prie altoriaus nešė: Lie
tuvos K. Bažnyčios kronikos 
tomą prof. V. Skuodis, lydimas 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių Gemos Kreivėnaitės ir Ani- 
lioros Mašalaitienės, Rima Pliuš- 
konytė — koplytėlę, Eugenijus 
Sušiuskas — arki vysk. J. Matu-

Gerai kalbėjo angliškai.
Miestelis taip įrengtas, kad vi

liote viliotų turistus. Visos krau
tuvių iškabos angliškai parašy
tos, krautuvės atidaros, jau ant 
šaligatvių, prieanguose sudėta 
viliojančių prekių.

Krautuvių platybėje
Visi turistai ir pasipylė toje 

krautuvių platybėje. Visi par
davėjai kalba angliškai, ima dole
rius ir Visa korteles. Tai ko dau
giau bereikia. Tikšnara, tik varto 
apkrautus stalus. Kiek čia viso
kiausių piniginių, kaklaraiščių, 
diržų dirželių. Begalės moteriš
kų drabužių. Kainos įvairios, bet 
vieta reikalauja, kad kainos 
nebūtų žemos. Buvo ir tokių mo
terų, kurios čia nusipirko suk
nelę už tūkstantį dolerių. Kitos 
pirko kaklaraiščių kolekciją, kve
palų, piniginių. Tai vis suveny
rai.

Ten praleidom kokią porą va
landų. Vėl tada tais pačiais 
mažais autobusėliais leidomės 
žemyn į uostą — Marina Gran
de.

Nueiti kur į kokius muziejus 
negalėjome. Gidas jau skubino. 
Jis nori, kad italai kuo daugiau 
ištrauktų pinigo iš turistų kiše
nių. Muziejuje jis nieko neuž
dirbs, tai pramatė parodyti bent 
kelias dirbtuves, kurios jau yra 
žemyne, ne saloje.

Mūsų laivas jau yra kitas. Jis 
šone turi lyg sparnus, lyg dide
lius pelekus. Kai važiuoja grei
tai, jis pasikelia šiek tiek į viršų. 
Taip jo trintis į vandenį sumažėja 
ir padidėja greitis.

Žiūrėdamas į salos siluetą, pri
simenu, ką man pasakojo daili
ninkas Jonas Mackevičius, ką 
skaičiau apie poetus bei dailinin
kus, kurie čia buvojo ir kūrė.

(Bus daugiau)

laičio portretą, Roma Krušins- 
kienė, Mary Rauluškevičius, 
Frank A. Balin, Anna O’Connor 
ir Joseph Drumstas — duoną ir 
vyną.

Lietuviškai ir angliškai pras
mingą žodį tarė vysk. Paulius 
Baltakis. Kardinolas Krol ragino 
rašyti peticijas dėl Vilniaus ka
tedras grąžinimo.

Kardinolas neseniai sirgo ir po 
ligos buvo laikęs tik vienas 
mišias. Aukodamas mišias lietu- ' 
viams, visas maldas giedojo. Jis 
daugel metų rodo palankumą 
lietuviams, o ypač buvo malonus 
pritarimu ir patarimais ruošiant 
šias iškilmes.

Jaudinančiai skambėjo Lietu
vos himnas, nes katedroje buvo 
daugiau kaip HMM) žmonių. Gie
dant “O, Kristau, pasaulio valdo
ve”, eisena grįžo j zakristiją. Nu
tilus vargonams katedra ištuš
tėjo, ir dauguma žmonių skubėjo 
į Tudor Hou.se restoraną.

Kiek pasivaišinus šoninėje 
salėje užkandėliais ir kokteiliais, 
svečiai rinkosi į erdvią ir skonin
gai papuoštų didžiąją salę. Ren
ginio komiteto pirmininkė Te
resė Gečienė pakvietė prel. 
Leoną Peciukevičių - Peck su
kalbėti maldą. Pasveikinusi 
svečius, pirmininkė vakaro pro
gramai vadovauti pakvietė Algį 
Dantą.

Po vakarienės oficialioje daly
je kun. K. Pugevičius supažindi
no su kun. David W. Givey, The 
Catholic Standard and Times re
daktorium, kuris savo laikrašty 
dažnai mini lietuvių renginius ir 
mums rūpimus klausimus. Jam
įteikta plaketė su jubiliejaus me
daliu. Prof. V. Skuodis trumpai 
papasakojo apie savo ir tikinčiųjų 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Labai mielai buvo sutikti vysk. 
Paulius Baltakis ir renginio ko
miteto pirmininkė Teresė 
Gečienė.

Muzikinę programą -atliko 
smuikininkė Brigita Kasin
skienė. Dr. muzikas Juozas Ka- 
sinskas gitara ir Alexa Mitten fa
gotu atliko dr. Kasinsko harmo
nizuotų lietuviškų dainų bei šo
kių pynę ir vieną paties Kasinsko 
kūrinį.

Po programos prel. Vytautas 
Martusevičius sukalbėjo pabai
gos maldą.

Tą patį vakarą per televiziją 
daugumas stočių rodė iškilmių 
katedroje ištraukas. Rytojaus 
dieną The Philadelphia Inųuirer 
išspausdino ilgą straipsnį apie šią 
šventę ir davė daug žinių apie 
Lietuvos istoriją ir dabartinę 
padėtį. Plačiai paminėtas ir prof. 
V. Skuodis.

MARGU 
RAŠTO
KELIU

DARBININKO premiją 
laimėjusi rašytojos

ALĖS RŪTOS apysaka

Tai vienintelis toks kūrinys lietuvių literatūroje 
nes apysaka paremta biografiniais atspindžiais ir 

vaizduoja peotą BERNARDĄ BRAZDŽIONį 
ir jo aplinką bei kūrybą.

— Šia premija atžymėta Darbininko 70 metų sukaktis —

• Išleido Darbininko redakcija.
• Spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne.
• 281 psl.
• Kaina — 12 dol.

Užsisakyti šiuo adresu:
izarDininKoS
341 Htghtend Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA!

ir Pauliaus katedroje. Nuotr. Ant. Krušinsko

Philadelphijos Šv. Petro ir Pauliaus katedroje Lietuvos krikš
to sukakties jubiliejinėse mišiose tikinčiųjų maldos peticijų 
skaitytojai ir lektoriai. Iš k. Dalia Mironaitė, Ant. Vainius, 
Viktoria Dantaitė, Paulius Dainora, Danutė Tautkutė, Pau
lius Kazakauskas, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vy
tautas Volertas ir Teresė Gečienė, jubiliejinio komiteto ir 
Philadelphijos LB apylinkės pirmininkė, ir vysk. Louis De 
Simone. Nuotr. Ant. Krušinsko

Teresė Gečienė, Philadelphijos jubiliejinio komiteto pirmi
ninkė, skaito pagerbimo žymens įrašą, kuris buvo įteiktas The 
Catholic Standard and Times redaktoriui kun. dr. David 
Givey iškilmingo banketo metu. Iš k. vysk. P. Baltakis, OFM, 
kun. K. Pugevičius, kun. dr. Givey, T. Gečienė ir banketui 
vadovavęs Algis Danta. Nuotr. Ant. Krušinsko.

Kardinolas pirmadienį dienos 
metu paskambino renginio ko
miteto pirmininkei Teresei 
Gečienei į jos darbovietę ir dar

kartą pasidžiaugė gražia švente, 
pasveikino visą komitetą už 
įspūdingą minėjimą. Jis pri
minė, kad tik darniai dirbant te
galima tokį darbą atlikti. Jei ir 
kitur taip visi dirbs, tai gal ir pa
siseks ateityje atgauti Vilniaus 
katedrą.

Julija Dantienė

KENNEBUNKPORT, MAINE

Lietuvių pranciškonų centri
niame vienuolyne Kennebunk- 
port, Maine, kur taip pat gyvena 
dauguma klierikų ir naujokų, jų 
išlaikymui buvo padaryta loteri
ja.

Gruodžio 5, dalyvaujant 3,000 
žmonių, prie Liurdo grotos vyko 
laimingųjų bilietų traukimas. 
Pirmą premiją 3,000 dol. laimėjo 
J. Germaną iš Cleveland, Ohio. 
antrą premiją 1500 dol. — J. 
Kensil iš Amsterdam, N. Y., 
trečią premiją 500 dol. L. Gou- 
dreau, Biddeford, Maine.

Pranciškonai už aukas visiems 
nuoširdžiai dėkoja.

- Tarptautinė antikomuni
stinė lyga savo 33-oje konferen
cijoje Taiuane. Laisvosios Kini
jos sostinėje, priimtoje rezoliu
cijoje tarp kitų daly kų pabrėžė 
reikalą, kad laisvasis pasaulis 
remtų heroišką Lietuvos. Latvi
jos, Estijos ir kitų pavergtų kraš
tų žmonių laisvinimo kovą.
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JUBILIEJAUS IŠKILMĖS CHICAGOJE
Lietuvos krikščionybės jubi- tikėjimo augimą tautoje ir aršias 

kovas jį ginant iki pat šių dienų. 
Jis sakė, kad dabar lietuviai toje 
kovoje nebėra vieni, kad visa 
Bažnyčia, vyskupų sinodo įpa
reigota padėti ir kad rezultatai 
tų pastangų jau matosi, po to kai 
sovietai pažadėjo gražinti 
Klaipėdos bažnyčią. Kardinolas 
buvo vienas iš pirmųjų, kėlusių 
bažnyčios grąžinimo klausimą.

ko keturias dienas. ~ Prasidėjo 
padėkos pamaldomis Šv. Antano 
bažnyčioje Cicero Padėkos die
ną lapkričio 26; kitą dieną buvo 
akademija-literatūros vakaras 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
salėje. Šeštadienį — pamaldos 
už Lietuvą Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir simfoninis koncer
tas Morton mokyklos salėje. Ci
cero. Sekmadienį, lapkričio 29, 
iškilmingos pamaldos Jėzaus 
Vardo (Holy Name) katedroje.

Lygiagrečiai, penktadienį ir 
šeštadienį, vyko A. L. R. K. Fe
deracijos kongresas su pamaldo
mis seniausioje lietuvių Sv. Jur
gio parapijoje. Į kongresą buvo 
suvažiavę atstovai iš įvairių mie
stų. Ne visi galėjo dalyvauti viso
se programose, bet visos 
bažnyčios ir salės buvo pilnos. 
Chicaga ilgai prisimins jubilie
jaus dienas.

Neįmanoma visko aprašyti 
viename straipsnyje. Šį kartą ap
siribosiu pamaldomis katedroje.

Padėkos dienos savaitgalis 
Chicagoje buvo šaltas ir lietin
gas. Visdėlto, katedra 3 vai. po
piet buvo pilna vienų lietuvių — 
du tūkstančiai. Orkestras grojo 
įvairias giesmių ir liaudies dainų 
melodijas. Pamaldos buvo švie
sios, pilnos skambaus giedojimo 
ir muzikos, maldų ir liturginio 
veiksmo. Dvi valandos prabėgo 
šventame pakilime kaip viena 
minutė.

Katedra yra gotiško stiliaus. 
Aukštyn lekiantys skliautai. Į 
akis krinta tuščia erdvė — jokio 
paveikslo, jokios statulos. 
Priešais gili ir pati presbiterija, 
kurioje arčiau prie žmonių stovi 
aukojimo stalas — altorius, gilu
moje kėdės vyskupams ir kuni
gams. Bažnyčia labas gerai apš
viesta ir turi tobulą garsiakalbių 
sistemą. Dešinėje presbiterijos 
navoje buvo choras, kairėje pul
pitas su mikrofonu, prie kurio 
atliekami visi skaitymai ir pa
mokslas. Grindys rusvai raudo
nu kilimu išklotos.Viršuje alto
riaus aukštai kabo didelis 
kryžius, taip menininko padary
tas, kad nukryžiuotasis yra ne 
“prikaltas”, bet lyg įspaustas į 
kryžiaus “medį”.

Tai Chicagos arkivyskupo kar
dinolo katedra. Kardinolas Ber
nardin yra garsus visoje 
Bažnyčioje. Mum, lietuviams jis 
yra labai palankus ir daug kame 
pagelbsti. Jis buvo nuvykęs į ju
biliejaus iškilmes Romoj, pasakė 
pamokslą apie pal. Jurgį Matu
laitį Maria Maggiore bazilikoje. 
Kardinolas leido naudotis lietu
viams savo katedra be su
varžymų. Todėl orkestras galėjo 
groti ne tik religines giesmes, 
todėl ir būrelis lietuvaičių su 
tautiniais drabužiais galėjo 
padėką išreikšti tam tikru šokiu. 
Mišios buvo laikomos anglų kal
ba, bet skaitymai — lietuvių.

Giedant “O Kristau, Pasaulio 
Valdove” iš galo bažnyčios atėjo 
procesija: vėliavos, apie 40 kuni
gų, vyskupai Vincentas Brizgys, 
Paulius Baltakis, OFM., Anta
nas Deksnys, AHred L. Abrama- pas Solys iš Detroito ir K. Nel- 
wicz ir pats kardinolas. Choras, 
orkestrui palydint, giedojo Alf. 
Mikulskio Tautines mišias už ke
nčiančią Lietuva. Chorą sudarė 
Lietuvos vyčių choras, Cleve- 
lando Dievo Motinos parapijos 
choras, Dainavos ansamblis ir 
seselių kazimieriečių choras. Di
rigavo Rita Kliorienė ir sės. M. 
Teresė, SSC. Vargonais grojo 
Robertas Mockus. * Orkestras 
buvo sudarytas iš birbininkų, 
Čiurlionio kanklininkių ir Con- 
gress Brass Ensemble instru
mentalistų. Liturginio judesio 
pynę atliko Grandies tautinių šo
kių grupės mergaitės.
Lekcijas skaitė Frank Petraus- 

skas (Lietuvos vyčių c.v. pirm.) 
ir Aldona Zailskaitė. Mišių aukai 
vadovavo ir pamokslą pasakė 
kardinolas Bernardin. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos krikšto įvykį,

“Mano brangūs draugai, žinoki
te, kad aš asmeniškai, kaip Chi
cagos arkivyskupas, solidarizuo
ju su jumis ir su visa tauta Lietu
voje. Mes neturime niekada jų 
užmiršti, mes negalime jų aplei
sti ir mes niekad jų neapleisim. 
Mes privalome būti jų jėgos pa
saulyje reikalaujant pripažinimo 
jų žmogaus teisių. ” Po šių žodžių 
visi kardinolui karštai plojo.

Po pamokslo buvo krikšto at
naujinimas. Grandies mergaitės 
paėmė žvakių šviesą nuo alto
riaus ir viena kitai uždegdamos 
žvakutes, perdavė į suolus visai 
bažnyčiai. Krikšto pažadus 
priėmė vysk. P. Baltakis.

Mišioms baigiantis vysk. Bal
takis padėkojo komitetui ir pir
mininkams Jonui Kavaliūnui ir 
dr. Linui Sidriui. “Mūsų tautos 
jubiliejus, kalbėjo jis, tapo pa
sauline krikščioniškojo solidaru
mo manifestacija... Mus ypatin
gai džiugina trys dalykai. Pirma
— pamoksluose, paskaitose ir 
viešuose pareiškimuose randa
mas nuoširdus objektyvumas, 
svarstant ilga ir vingiuotą kri
kščionybės kelią į Lietuvą. Antra
— viso pasaulio krikščioniškas 
solidarumas, išreiškiąs tikėjimą 
kad lemiamą žodį tautų istorijoje 
turi ne žmogus, bet Dievas ir 
kad mes galime padėti vieni ki
tiems labai daug nuoširdžia mal- 
da. Jrečia -— pilnesnis krikščio-

IŠ VISUR
te 1988 birželio 24 - 27. Jo ren
gimu rūpinasi PLB valdybos su
daryta komisija Clevelande. jai 
pirmininkauja Milda Lenkau
skienė. Komisijos iždininkas —

Lietuvos krikšto sukakties proga iškilmingos pamaldos įvyko lapkričio 29 Jėzaus Vardo katedroje 
Chicagoje, ILL. Prie altoriaus.centre kardinolas Joseph Bernardin, taip pat pasakęs ir pamok
slą. Iš k. vysk. A. Deksnys. vysk. P. Baltakis, OFM, už kardinolo vysk. V. Brizgys, vysk. A. 
Abramowicz. Dešinėje gilumoje jungtinis choras. Nuotr. P. Ąžuolo

nybės esmės ir krikštu prisiimtų i 
■įsipareigojimų, iššaukiąs reika- j 
tingumą dvasinio atsinaujinimo, 
kaip Šv. Tėvas išsireiškė — įj 
priartėjmo prie Kristaus.”

Vysk. P. Baltakis drauge su 
Loreta Stukiene įteikė Lietuvos 
krikščionybės medalį kardinolui 
Bernardin, vyskupui Abromo- -4 
wizc ir evangelikų vyskupui Juo- 
zupaičiui.

Mišias baigiant visa bažnyčia 
giedojo “Apsaugok Aukščiausias 
tą mylimą šalį”.

Šiomis mišiomis Chicagos lie
tuviai įžengė į septintąjį sąmo
ningos Lietuvos Krikščionybės 
šimtmetį. (Pati Amerika už pen- 
ketos metų minės 500 metų su
kaktį). Malonu, kad šiose pamal
dose dalyvavo ir liudininkai iš 
Lietuvos, Skuodžių šeima, Chi
cagoje viešintys svečiai, jų tarpe 
Alytaus klebonas kun. Pr. 
Račiūnas, M.I.C. P. Ąžuolas

Vytauto Skuodžio pareiški
mus apie religijos persekiojimą- 
Lietuvoje ir sovietu reklamuoja
mos “glasnost” reikšmę pasta
ruoju laiku paskelbė du Los Al
geles dienraščiai — “The Out
look” ir “The Register” ir visame 
krašte plačiai skaitomas katalikų 
savaitraštis “The Wanderer”

V. ČIKOTAS — NAUJAS LEITUVIŲ 
LAUKO TENISO MEISTERIS

Chicagos lietuvių lauko teniso 
klubas , suorganizavęs II P. L. S. 
žaidynių lauko teniso turnyrą, 
nutarė keletą metų pailsėti. 
Tačiau praeitais metais laimei 
buvo išrinkta nauja valdyba, ku
rios pirmininkas A. Luneckas ir 
nariai E. Stukas, J. Raziūnaitė ir 
D. Stankaitienė, nutarė vėl 
suorganizuoti lietuvių lauko te
niso varžybas ir Chicagai grąžinti 
lietuvių lauko teniso centro var-

iolikmečiai

Dalyvių skaičius nebuvo dide
lis, bet jie buvo iš visur ir buvo 
bene patys geriausi. O iš jų du 
broliai iš Washingtono prislopu- 
siam mūsų lauko tenisui staiga 
duoda naujų perspektyvų, naujo 
impulso. Tai
Vaidas ir Jonas Čikotai. Su jais 
staiga mūsų teniso varžybos pa
sidarė įdomios, ir ne tik vienetai, 
bet vyrų ir mišrūs dvejetai, su 
jais pakilo bendras varžybų ly
gis, su jais baigėsi Stepo Solio 
per 12 metų jau beveik nusi
bodęs dominavimas.

Vyrų A klasėje vienoje 
grupėje pusfinalius pasiekė 
mūsų nuolatinis meisteris Ste-

son iš Chicagos, kitoje grupėje 
V. Čikotas iš Washingtono ir V. 
Grybauskas iš Chicagos (šis 
įveikė V. MockaitįirV. Rimkūną 
45-ldais metais jaunesnius už 
save). Pusfinaliuose V. Čikotas 
turi padirbėti prieš K. Nelson ir

laimi tik 8:6, o kitoje pusėje S. 
Solys lengvai pasiekia baigmę 
prieš jau nuvargusį V. Grybau
ską 8:2. Įdomi ir gero lygio 
baigmė baigėsi jaunojo Čikoto 
puikia ir pelnyta pergale 6.4, 
6:4.

Vyrų B klasėje Jonas Čikotas 
buvo per stiprus visiems ir 
baigmėje be vargo susitvarkė su 
R. Kvantu iš Chicagos 6:3, 6:3.

Moterų grupėje išsiskyrė dvi 
žaidėjos: tai J. Raziūnaitė iš Chi
cagos ir V. Vebeliūnienė iš New 
Yorko. V. Vebeliūnienei 
neužteko neišsemiamos energi
jos ir darbštumo prieš 
Raziūnaitės puikų servavimą ir 
agresyvų žaidimą, ir Raziūnaitė 
laimi antrus metus iš eilės 6:2, 
6:2.

Vyrų dvejeto baigmė davė ly
gią ir gerą kovą ir tik truputį pa
stovesnis Solio ir V. Čikoto žaidi
mas užtikrino jiems laimėjimą 
7:5, 6:4 prieš Nelson ir J. Cikotą. 
Mišraus dvejeto pirmoji vieta 
teko chicagiškiams Nelson ir Ra- 
ziūnaitei, kurie baigmėje laimi 
prieš Solį ir Šimaitienę 7:5,6:2.

Gerose Marquette Parko ai
kštėse varžybos praėjo labai 
sklandžiai ir parodė, kad nauja 
Chicagos lauko teniso klubo val
dyba pajėgi organizuoti ne tik 
lietuvių, bet ir pabaltiečių 
varžybas.

- J.
r

k i

Vyrų dvejeto finalistai iš k. Vaidas Čikotas ir Stepas Soly s, 
laimėję pirmą vietą, Keith Nelson ir Jonas Čikotas, laimėję 
antrą vietą. Nuotr. B. Čikoto

Vysk. F. Baltakis, OFM, baigiant pamaldas, taria padėkos 
žodį ir susumuoja visą įvykį. Dešinėje toliau lektoriai Frank 
Petrauskas ir Aldona Zailskaitė. Nuotr. P.. Ąžuolo

SUKAKTUVINIS MEDALIS
Dar galima įsigyti Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties medaŲ, kur sukūrė skulptorius Vytautą Kašu
bą.

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

116 colio medaliai dabar gaunami už papigintu 
kainę:

1V2 colio bronzinis.............. $10.00 (buvo $15.00)
1v? colio sidabrinis............$40.00 (buvo $50.00)

(Fine — .999 silver)

3 colių medaliai pagal senę kainę:
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 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

arba Jubiliejaus Komiteto Medalio Pirmininkei: 
Loretta I. Stukas 
234 Sunllt Drlve 
VVatchung, NJ 07060

— Inž. A. Rudis, Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjungos 
centro komiteto pirmininkas, ly
dimas inž. A. Venskaus, Euro
pos Lietuvių krikščionių demo
kratų tarybos pirmininko, spalio
28 lankėsi Briuselyje krikščionių 
demokratų internacionalo (IDC) 
ir Europos krikščionių demokra
tų unijos (UEDC) centruose, 
kur tarėsi su minimų tarptauti
nių organizacijų vadovybėmis — 
IDC vykdomuoju sekretorium 
Andre Louis ir UEDC gen. sek
retorium Thomas Jansen. Spalio
29 svečiai tarėsi su parlamento 
krikščionių demokratų grupės 
pirmininku dr. E. Klepsch.,

— “Latvian Information Bul- 
letin” Nr. 4-87 paskelbė, kad 
čekų rašytojas Vaclav Havel ir 
lietuvių religinė aktyvistė Nijolė 
Sadūnaitė yra tarp tų, kurie pa
reiškė savo paramą Rytų-Centro 
Europos tautų bendradarbiavi
mo deklaracijai, siekiant laisvės. 
Deklaracija buvo paskelbta 1987 
m. vasarą. Tarp kitų ją pasinfiė 
ir latvių, ukrainiečių, bulgarų, 
lenkų atstovai.

Algis Rukšėnas, visuomeni
ninkas, rašytojas, Cuyahogos 
apskrities administracijos egze- 
kutyvinis asistentas, šių metų 
pabaigoje iš savo apreigų pasi
trauks ir 1988 pradžioje bus pa
skirtas Nationalities Servicfes 
centro egzekutyviniu direkto
riumi. Tautybių tarnybos cent
ras veikia apie 70 metų ir aptar
nauja visus emigrantus, atvyku
sius į Ohio valstijos šiaurinę dalį, 
apimančią 5 apskritis.

— Vokietijos filatelistų sąjun
gos Kylio skyrius 1988 vasario 
mėn. ruošia Pabaltijo pašto 
ženklų parodą. Jai garsinti išleis
ti puošnūs trijų spalvų vokai su 
atitinkamais užrašais ir Pabaltijo 
žemėlapiu. Užrašas “Briefimar- 
ken-Werbeschau “Balticum” yra 
geltonos spalvos. Pabaltijo 
žemėlapis žalios ir “Verein fur 
briefmarkenkunde Kiel von 
1890 e.V.” — raudonos spalvos. 
Vokus galima įsigyti pas Witold 
Fugalewitsch, Klint 21, 2317 
Schlesen, W. Germany.

— “Argentinos Lietuvių Bal
so" leidėjas Pr. Ožinskas savo 
80-ties metų amžiaus sukaktį at
švęsti nuvyko Lietuvon, kur gi
minės padarė sukakties minėji
mus Šiaulniose, Kaune ir kitur.

— Algis Byla Wisconsin vals
tijos smuikininkų šių metų kon
kurse laimėjo pirmą vietą. Algis 
groja smuiku jo įkurtame "Piper 
Road Spring Band” orkestre. Jis 
taip pat rašo dainas ir kuria joms 
muziką. Jo grupė šiais metais 
Wisconsin Area muzikos indus
trijoje buvo įvairinta kaip ge
riausias “Bfue Grass" muzikos 
ansamblis.

r
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Naudingi patarimai

(OM FanMr** Ahnanac)

— Kiaušinių lukštus sudėti į 
kiaušinių dėžutę ir į lukštus, pri
pildytus žemių, sukišti agurkų 
sėklas. Kai sėklutės sudygs ir iš
leis lapus, su lukštais pasodinti į 
nuolatinę vietą. Agurkų šaknelės 
prasikals per lukšto sieneles.

— Kai pašto ženklai sulimpa, 
reikia juos padėti į šaldytuvą va
landai. Po to jie bus lengvai per
skiriami.

— Šviežiai nuplautos gėlės il
giau išsilaiko pamarietes į vienų 
šaukštu cukraus pasaldintą šiltą 
vandenį.

, — Sušaldytos žvakės ilgiau 
dega, mažiau rūksta ir nevarva.

— Bitės įgėlimas mažiau skau
da ir mažiau tinsta, kai įgeltą vie
tą patrini su svogūnu.
. — Kambario blogas kvapas 
pasitaiso, kai mažą kiekį acto pa
ganui. arba cukraus padegini.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NĖW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Masu krautuvėse geriausios dešros. Kelionei irJTV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikiteįsitikinsite! -

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
New York*: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047
Astartei*:. za-ze Stelmvay Sfreet — AS 4-3210

WMto Plato*, M. Y., The CteM Pttt — 
_ 200 HamOton Av*. — T*L: 014-249-0226

Farmington, Conn: Hana and Frltz Dell 
270 Farmington Av*. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 2N Mato St — 
T*L: 203 744-6657

Norwoo<LMa**.:M*atandWur«thaus-101 Centrai! 
T*l: 617 769-2895

Wayne> Nj.: 1234 WIUowbrook MaM- 
TeL: 201 785-0542

švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad- 
mjnistraciioie —718 827 - J351.

BMiK-Bv-mmi
Postage pnid both umųs

ATOSTOGŲ AR PASTOVIAM APSIGYVENIMUI 
NUOSAVYBĖS, IŠNUOMAVIMAI.

Atvykite j saulėtus Pietinės Floridos pajūrius, įsi
gyti namus ar investacijai. Mes galime Jums pagelbėti 
surasti puikias nuosavybes pagal Jūsų pageidavimų 
bet kur nuo Fort Lauderdale iki West Palm Beach.

Kreiptis:

ihot's uutat BamantmHnMB

' ką ar juo* atsiimti, tai gelte atlikti namie bet 
kuriuo laiku. JOeą duetą gavo*, tente* tuoj J-

?~ x traukia sumą Į Mteaftą. FrtoMate Ir užtikrini- 
ma*, kad jteą pinigai ^V^-P*4**0

pF ’ DM lengvo taupymo bū- .♦ /

Doaehua 266-2500 

arte rašykit paduotai* adresato.

Htirs rne luoh

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

Miestas, valstija, Zip

J Palangę ir į Klaipėda ekskursijos su pemakvo- 
Jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir j Druskininkus.

1987 M KELIONĖS | LIETUVA
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienų — Lietuva Ir Suomija

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

D ^1 Drošiu rot ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617)965*6080

\VinterHarbor

MILDA LIKTORIUS 
OFISE: 305 - 781 - 5500 
namuose: 305 -491 - 4494

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI!

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, PO. Box32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre. Pa. 18703: o Didžiojo New YorkO 
rajono lietuviai kreipkitės) organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELį, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421,tel. Ml 7-6637.

KNYGOS ŠVENTINĖMS DOVANOMS
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.

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

BDEXTER PARK
PHARMACY ilgį 

Wm. An**t**l, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER

296-4130

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.

A. Maceinos, (Jra et labora, 
10 dol.

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

P. Jurkaus, KaiVilniaus liepos 
žydi, 10 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, muzikos plokštelės bei 
įvairūs suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IH BMUSK 4M MM*■

Parašyta J. Pu z Ino, A. Gorutto, JL Jakšto, A. Budrockto Ir St 
Lozoraičio. jvete* R. Seotoy. Šešta tetas, pvoMM (Motete. 
Pulki dovana kitataučiam ir Itetavtaat, naudojaidiam tik anglų 
teką Platina: Darbtotakaa, 341 HigMand BtvtL, BrooMyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Ltthuanla 700 Ysars” už 18 daL Parsiuntimas - 
postago 1 doL z

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

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

Miestas. vatette. Zip—.............. ......................... .......—;-------------- -

‘ 'A——.

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j 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 J G.T.

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

PALOS MILLS, 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 15d., Maskva 2 d., gegužės- 
16 - birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
Ld., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva Į0 d.,vMa^Jcyyd^biržęJ^ 
14-16
Paba Iti j is; Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., 
Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 2 d., 
ir 2 dienos laive, liepos 3-17
Lietuva 10 d., 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 10 d., 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 (Octoberfest)
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20- 
spalio2.

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 įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterbury|e

- Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI 6100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla šeštas dienas savaitėje: pirmadieniais k ket- 
virtadleniait nuo 9 Iki 7:30 v.v„ antradieniais, trečiadieniais k psnktadlentals nuo 9 
Iki 5 v.vų Mtadientels nuo 9 Hd 2 vai. popiet. kasojeApie paskolų ir certlflkatų paKkkanų pasikeitimus prašoma ^kautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefone arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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Bingo darbuotojai — Kultūros Židinio rėmėjai savo vakarienės metu Kultūros Židinyje 
lapkričio 28. Nuotr. L. Tamošaičio

KULTŪROS ŽIDINIO RĖMĖJŲ VAKARIENĖ

Kaip žinome, prie Kultūros 
Židinio veikia dvi bingo grupės 
— ketvirtadienio ir penktadie
nio.

Penktadienio darbuotojai, 
kaip leidžia nuostatai, ir surengė 
metinį pobūvį, pasikviesdami ir 
ketvirtadienio darbuotojus drau
ge praleisti vakarų.

Pačioje pradžioje buvo oficia
lioji dalis. A. Radzivanienė visus 
pasveikino, aptarė grupės veik
lų. Maldų sukalbėjo tėv. Antanas 
Prakapas, OFM. Malda parašyta 
kaip tokiam rėmėjų pobūviui.

Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, ir pranešė visų metų apy
vartų — nuo 1986 metų gruodžio 
1 iki 1987 gruodžio 1. Per tuos 
metus buvo 52 žaidimo penkta
dieniai. Žaidimuose dalyvavo 
8005 asmenys. Pajamų gauta 
86,806.04 dol. Žaidimų išlaidos 
— 50,977.95 dol., kitos išlaidos 
(metiniai mokesčiai, Židinio ir 
vienuolyno elektra, gazas, van- 

’duo) ir kita'— 32,143.41 dd 
Gryno pelno liko 3,686,08 dol. 
Likutis iš anksčiau yra 6,689.00 
dol.

Kalbėta, kas Kultūros Židinio 
fundatoriai, rėmėjai ir 1.1. Tie 
terminai priklauso, kiek kas 
paaukojo Židiniui. A. Radziva
nienė savo kalboje išvedė, kad 
netinka juos vadinti “darbuoto
jais”. Jie yra Kultūros Židinio 
rėmėjai. Tuo klausimu dar 
kalbėjo Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas, OFM. Jis apskaičiavo, 
kad kiekvienas, kuris dirba bin
go žaidimuose, Kultūros Židi
niui yra paaukojęs maždaug 20 
tūkstančių dolerių. Taigi jie vra 
Kultūros Židinio rėmėjai!

PADĖKA
A. A.

SOFIJA ALEKSANDRAVIČIENĖ
Mūsų brangi, mylima žmona, Mamytė, senele 

uošvė paliko mus rugsėjo 4 dienų.
Liūdesio valandose mūšy mieli draugai, giminė, 

artimieji ir pažįstami mus labai užjautė ir padėjo, at
vykę j šermeninę, asmeniškai atsiųsdami užuojautos 
laiškus ar per spaudų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už taip gausiai 
užprašytas šv. mišias Ir atsiųstas gražias gėles.

Esame dėkingi, kurie velionės prisiminimui auko
jo Kultūros Židiniui.

Dėkojame kun. Antanui Račkauskui už atkalbi 
rožančių Ir jautrų atsisveikinimo žod| su velione.

Didelė padėka Tėv. Leonardui Andriekui, OFM, už 
maldas ir atsisveikinimų šermeninėje, už atlaikytai 
gedulingas Šv. Mišias, pamokslų Ir palydėjimų | kapi
nes.

Nuoširdus ačiū Rasai Bobeiytei-Brtttain ir Birutei 
Ralytei už tokias gražias ir jautrias giesmes bažnyčio
je Ir vargonininkui muzikui Viktorui Raliui.

Dėkingi esame visiems už palydėjimų į amžinį 
poilsio vietų.

Ačiū Marytei Šalinskienei už nuoširdų rūpininpl 
laidotuvėmis ir Jonui Beleckui už paruoštus platus 
laidotuvių dalyviams.

Ačiū Romui Kaziui, prisiminusiam velionę mvo 
radijo valandėlėje.

Dar kartų širdingai dėkojame visiems pristotu- 
siems Ir padėjusioms mums taip sunkiose valandos, 
netekus mūsų brangios žmonos, Mamytės, sonetų, 
uošvės.

Kvirinas, Irena, Tomas, Donatas. Ričardas, Algi?

Siūlė sušaukti visuomenės at
stovų susirinkimų ir išaiškinti, 
kaip vyksta tie bingo žaidimai, 
kodėl ten reikia talkos.

Kalbėta ir apie ketvirtadienio 
bingo rėmėjus. Buvo kalbų, kad 
jie nori užsidaryti. Čia pasalia, 
kad reikia ne užsidaryti, o dar 
labiau dirbti, kad būtų išlaiko
mas Kultūros Židinys.

Po tų visų kalbų Vacys Steli
nis patiekė gražių vakarienę. Bu
feto stiliumi buvo išdėstyti val
giai, pirma šalti, o paskui karšti

NEW YORKE
(atkelta iš 8 psl.)

Dr. Janina Snieška iš Great 
Neck, N.Y.,, suprasdama lietu
viškos spaudos sunkių padėtį. 
Darbininkui stiprinti atsiuntei 
dol. aukų. Nuoširdžiai dėkojame 
spaudos palaiky tojai.

Jurgis Okunis, Flushing. 
N.Y., atnaujindamas Darbinin
ko prenumeratų, atsiuntė 50doL 
Labai dėkojame už laikraščiopa- 
laikymų.

Irena ir dr. Juozas Dičpini-
gaičiai, Woodhaven, N. Y., irvėl 
prenumeratos atnaujinimo pro
ga, atsiuntė 50 dol. Didelis ačiū 
lietuviškos spaudos rėmėjams

ELIZABETH, N.J.
Kalėdiniai pusryčiai su “San

ta” bus gruodžio 13 po 9:30 v. 
mišių, parapijs salėje. Renjia. 
Motinų gildą.

Tradicinė kūčių vakarienė 
bus gruodžio 16, trečiadienį. 7r 
v.v. Rengia altoriaus draugija, 
įėjimo auka 10 dol.

Buvo ir įvairių gėrimų. Kaip 
įprasta, kavos metu vyksta bingo 
žaidimai. Laimėjimam leidžiami 
vyno buteliai, kuriuos suaukoja 
patys svečiai. Žaidimai praveda
mi linksmoje nuotaikoje.

Visa ši grupė buvo lyg kokia 
viena šeima, labai gerai susigy
venę, nes kas savaitę jie susiren
ka ir kelias darbo valandas ati
duoda Kultūros Židiniui. Ir tegu 
jie triūsia, tegu nemažėja jų 
eilės. Tegu ateina vis nauji. Juk 
tai tikrieji Kultūros Židinio išlai
kytojai — rėmėjai. Buvo miela 
pabūti su šiais idealistais. Jų 
buvo apie 60. (p.j.)

Dr. Jonas Dunčia, Du Pont 
Bendrovės medicininės chemi
jos vyr. tyrinėtojas, vyksta į 
Princeton universitetų, N.J. pa
rinkti jaunų akademikų DuPont 
bendrovės tarnybai.

Nelaukite paskutinės dienos 
savo draugus ir pažįstamus pa
sveikinti per Darbininkų. Kalė
dinis ir Naujų Metų Darbininko 
numeriai bus spausdinami vienų 
dienų anksčiau, kad galėtų skai
tytojus pasiekti laiku prieš šven
tes.

Dr. Aleksandras ir Felicija 
Flateriai, Bethesda, Md., pa
stovūs lietuviškos spaudos rėmė
jai, ir šiemet, atnaujindami pre
numeratų, atsiuntė 55 dol. 
Nuoširdus ačiū už spaudos įver
tinimų.

A. A.
SOFIJAI VIČIULIENEI

mirus, jos dukrai Mirgai Vičiulytei reiškiame gilių 
užuojautų.

Laima ir John Hood

A. A.
JADVYGAI GRIGIENEI

mirus, jos dukrai Liudai su šeima ir kitiems artimie
siems reiškiame gilia užuojautų.

Jadvyga Muraškienė
Stasys Biknevičius
Vanda ir Stasys Karmazinai

Darbininko skaitytojai, at
naujindami metinę prenumera
tą, įvairiai paaukoja už kalendo
rių ir bendrai spaudos stiprini
mui. Paskutiniu laiku po 20 dol. 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo: Leo Petuchovas, Lin- 
den, N.J., Vacius Prižgintas, 
Los Angeles, Calif., A. Raguc- 
kas, Elicot City.Md., Jonas Stri- 
jauskas, St. Petersburg, Fla.. 
Darbininko administracija mie
liems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

Danutė ir Timothy Leveckiai 
iš Harbor Springs, Mich., kaip 
anksčiau, taip ir šiemet atsiuntė 
Darbininkui su prenumerata 50 
dol. Dėkojame dosniems spau
dos palaikytojams.

R. Dalangauskas, Baker- 
sfield, Calif., su prenumeratos
atnaujinimu atsiuntė 50 dol. 
Ačiū mūsų laikraščio rėmėjui.

Algis Vedeckas, pagerbdamas 
a. a. Jadvygos Grigienės atmini
mų, skiria Kultūros Židiniui 25 
dol. aukų. Kultūros Židinio ad
ministracija dėkoja.

Anelė Ąžuolaitytė, Hingham, 
Mass., vietoj eilinės metinės 
prenumeratos atsiuntė 40 dol. 
Darbininko spaudai palaikyti, 
Ačiū labai.

Amerikos paštas šiemet šve
nčia 200 metų sukaktį. Siųsdami 
savo spalvotų kalendorių, jie 
pridėjo ir laiškų, prašydami, kad 
visi anksčiau siųstų švesntėm 
skirtus laiškus. Tai palengvins 
pašto tarnybų.

KALĖDINĖ EGLUTĖ 
NEW YORKE

Garsiajame Rockefeller Cent
re, kur veikia čiuožykla, gruo
džio 1 iškilmingai įžiebta kalė
dinė eglutė. Paspausdamas myg
tukų, jį įžiebė vienas iš Rockfel- 
lerių. Užsidegus lemputėm, 
ėmė groti kalėdinė muzika, cho
rai ir solistai giedojo kalėdines 
giesmes, čiuožykloje ant ledo 
vyko spalvinga programa — 
čiuožinėjo meškiukai, Kalėdų 
seniai, Radio City teatro "ra
ketės”, pasirodė ir jaunieji.

Tai 55-toji eglutė, uždegama 
šioje vietoje. Šių metų eglutė 
turi 75 pėdas aukščio. Jos pa
puošimui sunaudota 5 mylios lai
dų, įsukta 18,000 lempučių.

. Amerikos paštas išleido gražų 
spalvotų ateinančių metų kalen
dorių. Kalendorius yra žurnalo 
pavidalo, viršelyje įdėta žiemos 
vaizdas iš Manhattano, iš Wa- 
shingtono aikštės. Toliau eina 6 
puslapių straipsnis apie Ameri
kos paštų, jo problemas. Tada 
prasideda mėnesinis kalendo
rius. Prieš kiekvienų mėnesį 
įdėta paveikslo spalvota repro
dukcija. Paveikslus nutapė pašto 
tarnautojai. Jie vaizduoja Ameri
kos pašto istorijų, kaip seniau 
buvo vežama arkliais, trauki
niais, lėktuvais, pašto svar
styklės, dėžutės. Šį kalendorių 
išsiuntinėjo visiems laikraščiams 
ir kitoms įstaigoms. Ir Darbinin
ko redakcija gavo net du egzem
pliorius.

Kun. Petras Stravinskas, Svč.
Trejybės lietuvių parapijos ad
ministratorius Newark, N.J., ad-
vento proga parašė gražų 
straipsnį apie Marijų Newarko 
vyskupijos leidžiamame laikraš
tyje “Our Sunday Visitor” lap
kričio 29 laidoje. Laikraštis deda 
panašius straipsnius kiekvieno 
advento sekmadienio proga.

Apie Kalėdas Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje yra įdėtas iliu
struotas straipsnis — Christmas: 
The Annual of Christmas Litera- 
ture and Art, išleista Augsburg 
leidyklos, 426 South Fifth 
Street, Box 1309, Minneapolis, 
M D 55440. Tokius leidinius lei
dykla išleidžia kasmet. Šis yra 57 
tomas. Tomo kaina — įrišto į kie
tus viršelius 14.50 dol., popieri
niais viršeliais 6.95 dol.

lĮM0S_jĮTlfft
T'YS o »

Balfo vajus tebevyksta
Balfo 72-ojo skyriaus Brockto- 

ne lapkričio 7 pobūviu pradėtas 
piniginis vajus šalpos reikalams 
tebevyksta. Jis sulaukia vis naujų 
aukotojų. Iki šiol aukų gauta 865 
dol. Aukas renka ir priima visi 
skyriaus valdybos nariai: Jonas 
Šuopys — pirmininkas, Juozas 
Dabrėga ir Ignas Leščinskas — 
vicepirmininkai, Stasė Gofen- 
sienė — sekretorė, Ona Eiki- 
nienė — iždininkė, Jonas 
Jankūnas — valdybos narys.

Surengto tradicinio pobūvio 
pelnu, aukomis ir nario mokes
čiu siekiama sudaryti ir Balfo 
centrui pasiųsti galimai didesnę 
sumų paramai tų lietuvių, kurie 
jos riekalingi įvairiuose kraštuo
se.

Sėkmingas mokyklos vakaras
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

dr-jos trečio aukšto salėje lap
kričio 21 surengtas Bostono 
aukštesniosios lituanistinės mo-
kyklos tradicinis vakaras buvo 
sėkmingas visais atžvilgiais.

J jį atsilankė daug Bostono ir 
apylinkės lietuvių, nemažai jau
nimo. Nuotaika buvo pakili, gera 
lietuviška vakarienė, įdomi pro
grama, atgaiva ir šokiai, grojant 
latvių orkestrui.

Programų atliko dainos viene
tas “Serenada” iš Toronto. Jį su
daro Ramūnas Underys, Vaido
tas Vaičiūnas ir Edmundas Nor
kus.

Vakaras davė gražaus pelno, 
kuris bus panaudotas tos mokyk
los tolimesniam išlaikymui ir 
sėkmingai veiklai.

Kariuomenės minėjimas
Beveik nėra renginio, į kurio 

meninės programos atlikimų 
neįsijungtų sol. Benediktas Po- 
vilavičius, bosas, žinomas ne tik 
vietoje, bet įvairiose šio krašto 
lietuvių kolonijose, į kurias jis 
dažnai kviečiamas koncertams.

Lietuvių karių veteranų s-gos 
"Ramovės” Bostono skyriaus 
valdytas lapkričio 22 surengta
me Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjime jis giedojo ne tik 
bažnyčioje mišių metu, tat atli
ko kelias pritaikytas dainas ir iš
kilmingame susirinkime, vyku
siame tuoj po pamaldų salėje po 
bažnyčia. Bažnyčioje vargonais.

Dr. Liudas Jagminas

LIUDAS JAGMINAS - 
MEDICINOS
DAKTARAS
Išeivijos lietuviai džiaugiasi 

jaunesniosios kartos pasiseki
mais moksle ar įsigyjant profesi
jas. Lietuvių medikų eiles pa
pildė dr. Liudas Jagminas —jau-
niausias Margaritos ir Romualdo 
Jagminų, gyvenančių Bridgewa- 
ter, Mass., sūnus. <

Liudas, baigęs aukštais įverti
nimais Bridgewater Raynham 
Regionai vidurinę mokyklų, me
dicinos studijas baigė Brown 
universitete, Providence, R.I., 
gaudamas daktaro diplomų.

Praktikų atliko Brown univer
siteto Miriam ligoninėje, dirbo 
“Research Cardiovascular Nuo- 
lear” skyriuje Massachusetts 
General ligoninėje Bostone. 
Specializuojasi Emergency Me- 
dicine ir Critical Care medicinos 
šakoje.

Dr. L. Jagminas — susipratęs 
lietuvis, gražiai kalba lietuviškai, 
jautrus Lietuvos ir lietuviškiems 
reikalams.

Jaunystėje šoko tautinius šo
kius, šaulių šaudymo varžybose 
laimėjęs pirmas vietas, priklauso 
prie skautų, Lietuvos vyčių, Lie
tuvių Daktarų draugijos. Yra 
lankęsis Lietuvoje.

Jo pasisekimu džiaugiasi ir 
didžiuojasi jo tėvai, vyresnieji 
broliai — Eugenijus ir Romual
das, baigę techniškuosius mok
slus ir seneliai Marija ir Antanas 
Jurkštai.

Sėkmės ir šviesios ateities jau
najam daktarui linki ir jo 

pažįstami bei draugai.
E. Riboldenė

o salėje po bažnyčia pianinu so
listui akompanavo komp. Jeroni
mas Kačinskas, nuolatinis sol. B. 
Povilavičiaus akompaniatoriui

Iškilmingame minėjime salėje 
po bažnyčia pagrindinę kalbų pa
sakė skyriaus pirmininkas Aloy
zas Astravas, o vietos Ramovėnų 
veiklų suglaustai nušvietė sky
riaus sekretorius Juozas Vaičjur- 
gis.

Prie kavos pasitarta dar įvai
riais kitais reikalais, prisimiitti
praeities darbai ir ateities užda
viniai.

renginiai
Gruodžio 19 d. Šv. Petro lie

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

Gruodžio 30, 3 vai. popiėt 
kun. Antanas Baltrušūnas aukos 
padėkos mišias Šv. Petro bažny
čioje, švęsdamas kunigystės 50 
m. sukaktį. 6 v. v. Lantana — 
pagerbimo banketas.

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

jos salėje minėjimas. Rengia pa
rapijos choras.

Kovo 13 d., 3 vai. popiet Sj>. 
Bostono Lietuvių Piliečių drjbs 
trečio aukšto salėje laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
lausvės Varpo 34 ir Lietuvių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir pianistas dr. 
S. Cibas.

LAISVES VARPAS aakmadį*' 
niste 0£S-10:00 vai. ryto M WCAV- 
FM tenęa MA. VaMjas - Patm» 
Vfečlnta, 173 Arthur St.. BrocMon. 
MA 02402. Tacetonas (017) 500- 
7200.
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Vysk, Paulius Baltakis, OFM. 
yra išvykęs į Floridą, kur lanko 
bent kelias vietas. Trumpam 
poilsiui sustos pas kun. Vytautą 
Piktumą Singer Island, Fla. į 
New Yorką grįžta gruodžio 13 ir 
gruodžio 16 išskrenda į Australi
ją, kur išbus visą mėnesį, daly
vaus ten vykstančiame jaunimo 
kongrese.

Tradicinės skautų kūčios bus 
gruodžio 19. šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pranešti 
Ž. Jurienei — 441 - 7831 arba 
A. Katinienei — 846 - 1210.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa gruodžio 20, sekma
dienį. 12 vai. Apreiškimo parapi
jos salėje rengia bendras Kūčias. 
Bus tradiciniai kūčių valgiai, 
bendras giedojimas, kuriam va
dovaus parapijos choras, diri
guojamas Viktoro Ralio. Bus ga
lima įsigy ti kalėdinių plotkelių. 
Pelnas skiriamas parapijai pa
remti. Auka 5 dol. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

Naujų Metų sutikimo tradici
ja šiemet bus vėl atgaivinta 
Kultūros Židiny. Neieškokime 
knų linksmybių svetur, bet 
sugrįžkime į mūsų Židinį pasi
linksminti su jaunimu.Šokiams 
gros šaunus lietuvių orkestras, 
Ims kokteiliai, šampanas, šilta 
vakarienė ir linksma lietuviško 
solidarumo nuotaika palydint se
nus ir pasitinkant Naujus Metus. 
Patariama skubiai susitarti ir iš 
anksto užsisakyti stalus. Lietu
viška mokykla ir sporto klubas 
tikisi ir laukia Jūsų parmos.

Maironio Lituanistinės Mo
kyklos Tėvų komitetą šiais me
tais sudaro: pirm. Anatolijus 
Garbauskas, vicepirm. Kazytė 
Liobienė, sekretorė Daina Ku
lienė. ižd. Antanas Razgaitis. 
Šiuo metu valdyba kartu su Atle
tų Klubu sparčiai ruošiasi reng
dami Naujų Metų sutikimą. 
Naujų Metų balius įvyks 
Kultūros Židinyje. Prašome bi
lietus užsisakyti iš anksto, nes 
gali pritrūkti vietų. Žiūrėkite 
skelbimą. Bilietų kaina S30.00 
asmeniui, vaikams iki 18 metų 
— S15.00. Bus pravesta taip pat 
ir 50/50 loterija.

Liet. Kat. Motery Sąjungos 29 kuopa gruodžio 20, 
sekmadienj, po 11 vai. mišių, Apareiškimo parapijos 
salėje ruošia

BENDRAS KŪČIAS
Tradiciniai kūčių valgiai, bendras giedojimas,—vado
vauja parapijos choras ir jo dirigentas VIKTORAS RA
LYS.

Bus galima Įsigyti kalėdinių plotkelių.
Pelnas skiriamas parapijos naudai. Įėjimo auka 

— 5 dol.

VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI

NEW YORKO 
STUDENTŲ ATEITININKŲ DRAUGOVĖ 

rengia 

ŽIEMOS STOVYKLĄ 
gruodžio 26 — sausio 2 

Neringos stovyklavietėje Vermonte. 
inTormacijos reiKaia i s SKamOtnu.

Audrei LukoševičKrtel 718 849-6083 
Laurai Šatlnakaltei 516 364-8783

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 12, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama W. A. Mo- 
zart opera “Die Entfuhrung aus 
dem Serail”. Pagrindiniai solis
tai: Zdzislavva Donat, Errie 
Mills, Heinz Zednik. Diriguoja 
Marek Janovvski. Ateinantį šeš
tadienį, gruodžio 19, 2 vai. po
piet bus transliuojama G. Verdi 
opera “H Trovatore” su Joan Sut- 
herland ir Luciano Pavarotti.

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
šį savaitgalį išvyksta į Dayton, 
Ohio, kur Šv. Kry žiaus lietuvių 
parapijoje talkins prieškalėdi
niam susikaupimui.

Vytas ir Birutė Labučiai yra 
išsikėlę pastoviam apsigyveni
mui į Floridą. Jų naujas adresas 
yra: 526 Ambassador Court, 
Sunny Hills, Fla. 32428. Telefo
nas 904 773 - 3126.

Padėka. Vytas Labutis 
nuoširdžiai dėkoja Perkūno vyrų 
chorui, o ypatingai pirmininkui 
Stasiui Karmazinui už surengtas 
išleistuves prieš išvykstant į Flo
ridą. — "Tegy vuoja Perkūnas ir 
jo skambios dainos!

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

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
1987 metus, tai Darbininko 
(arba Bridges — anglų kalba) 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas, 15 
dol. Bridges— 10 dol. užsakyki
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

Išnuomojamas vienam asme
niui trijų kambarių butas Rich- 
mond Hill šiauriniame rajone, 
prie gero susisiekimo. 
Leidžiama įsidėti oro vėsintuvą. 
Skambinti savaitgaliais visą die
ną. darbo dienomis po 7 v.v. — 
718 441 - 5846. Pageidaujama 
dirbantis vyras.
Išnuomojamas 5 kambarių bu

tas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko, Gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450 
dol. Skambinti 5:30 - 9:30 vai. 
vak. 827-2272.

—
SLA 99 moterų kuopa 

gruodžio 13 centro patalpose 
rengia kalėdinį pobūvį savo kvie
stiems svečiams. Pobūvio 
pradžia 2 v. Šios 99-tos moterų 
kuopos pirmininkė yra Liucija 
Sperauskienė.

Darbininko skaitytojai, at
naujindami metinę prenumera
tą, įvairiai paaukoja už kalendo
rių ir bendrai spaudos stiprini
mui. Paskutiniu laiku po 20 dol. 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo: Aleksandras Dabšys, 
Los Angeles, Calif, Rožė Ja-
nowski, Noristovvn, Pa., Gerar
das ir dr. Nellie Juškėnai, Cleve- 
land, Ohio, R. Markevičius, 
Woodhaven, N.Y. Darbininko 
administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

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. 
VVestem Avė., Chicago, 111. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

Lietuvos Atsiminimų radi
jas, vadovaujamas dr. J. Stuko, 
ruošia ekskursiją į gamtos grožiu 
žavingą Aliaską. Ekskursantai 
išskris 1988 rugpjūčio 21, sek
madienį, į Vancouverį, Kanadą. 
Ten įlips į liuksusinį “Regent 
Star” laivą ir 7 dienas ir naktis 
plauks Aliaskos pakraščiais. Lai
vui pasiekus Anchorage miestą, 
bus apsistojama vieną parą. 
Grįžtama rugpjūčio 29. Kaina 
1045 dol. asmeniui, du kambary
je. Keliautojas, netrukus at
siuntęs 200 dol. užstato, gauna 
50 dol. nuolaidą. Kelione rūpina
si Holidaze agentūra: 810 Bel- 
mar Plaza, Belmar, N.J. 07719. 
Tel. 201 280 - 1120.

Daiva Kezienė ir Rasa Ra- 
zgaitienė lapkričio 30 Washing- 
tone dalyvavo susitikime su Tei
singumo Departamento pa
reigūnu Joseph Morris, kuris 
šiuo metu ruošia raportą vyr. 
prokurorui Meese apie OSI. Su
sitikimą sušaukė Americans for 
Due Process ir jame paprašė dal- 
vauti gynybos advokatus, kurie 
pristatė pasiūlymus OSI pro
cedūrų apšvarinimui. Viskas 
praėjo darbingoj nuotaikoj. 
Buvo atvykę adv. Povilas Žum- 
bakis iš Chicagos, adv. Ivars 
Berzinš iš New Yorko ir adv. 
Neil Hartzell iš Bostono, kurio 
firma pro bono (nemokamai) 
gina lietuvį Motiejų Katinauską.

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

Ekskursiją į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste 
bukiingą Medjugorie vietą 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.

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.

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.

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

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

Elenora Juškevičius iš St. Pe- 
tersburg, Fla., ilgalaikė Darbi
ninko rėmėja, šiemet atsiuntė 50 
dol. Labai dėkojame dosniai au
kotojai.

N. Y. Maironio lituanistinės 
mokyklos Kalėdų Eglutės 
šventė įvyks gruodžio 19 
Kultūros Židinio patalpose 10 
vai. ryto. Mokiniai atliks kalėdi
nius pasirodymus, veiks skanus 
bufetas su šampanu — p. Virgi- 
lijos Remezienės ir Irenos Bile- 
rienės priežiūroje; loterija — K. 
Giedraitienės priežiūroje, ir 
taip pat atvyks visų laukiamas 
Kalėdų Senelis. Kas norėtų pa
dovanoti naujų, nevartotų daik
tų, tinkamų loterijai, prašome 
skambinti p. Giedraitienei: 1 - 
516 724 - 5760, arba atnešti į mo
kyklą. Maironio mokyklos moki
niai ir mokytojai, ir taip pat Tėvų 
Komitetas kviečia visus tėvelius, 
senelius ir ypač visus mokyklinio 
amžiaus vaikus, atsilankyti 
Kalėdų Eglutėje ir kartu su mo
kyklos mokiniais pasilinksminti 
ir pasidžiaugti Kalėdų švenčių 
nuotaika.

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.

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.

NAUJI METAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

**********************

Pradžia gruodžio 31, 9 vai. vakaro. 
Pabaiga 1988 metais 

Jšjkho auka 30 dol. asmeniui 
šilta vakarienė, šampanas, šokių muzika 

gros modemus lietuvių orkestras

Stalus prašoma Iš anksto užsisakyti pas:

ŽIVILĘ JURIENĘ - 718 - 441 - 7831
AUŠRĄ GARBAUSKIENĘ - 516- 684 - 2471 
VITĄ MATUSAfTIENĘ-201-M4-1229 
GIEDRĘ STANKŪNIENĘ - 203 - 661 - 2664

- ŠIEMET VISI NAUJUS METUS SUTINKA KULTŪROS ŽIDINY -

Dr. Kęstutis J. Valiūnas su 
šeima sveikina savo gimines, 
draugus, pažįstamus ir besidar
buojančius Lietuvos laisvinimo 
baruose Kalėdų šventėse 
linkėdamas visokeriopos sėkmės 
Naujuose 1988 metuose. Spau
dai paremti skiria 50 dol. auką.

Vytautas ir Gražina Kaman
tai iš Sparta, Mich., švenčių pro
ga sveikina visus draugus ir 
pažįstamus. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja Darbininkui ir 
lietuviškai spaudai. Būdami iš
vykę į Jaunimo Kongresą Austra
lijoje, iš ten siunčia geriausius 
linkėjimus.

Dr. Marija, Vitalis ir Antanas 
Žukauskai šv. Kalėdų proga 
sveikina gimines ir pažįstamus 
linkėdami sveikų ir nuotaikingų 
1988 metų. Darbininkui paremti 
skiria auką.

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
sveikina visus gimines, pažįsta
mus bei artimuosius Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga, o vietoj 
kortelių skiria auką pranciškonų 
spaudai ir Kultūros Židiniui.

Gražina ir Vitolis Dragūne- 
vičiai sveikina savo draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linki laimingų ir sėkmingų Nau
jųjų metų.

Dr. Janina Snieškienė ir šei
ma Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga sveikina Tėvus Pranciško
nus, draugus ir pažįstamus per 
laikraštį ir skiria auką Darbinin
kui paremti.

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

IŠVAKARIŲ BALIŲ RENGIA 

MAIRONIO MOKYKLA ir 
LIETUVIŲ A TLETŲ KLUBAS

Vacys Butkys nrijfrlna savo 
bičiulius bei pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga ir tadd kuo griau
siu ateinančių 1968 metų. Ta 
proga skiria auką Darbininkui.

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai švenčių proga sveikina visus 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdami daug džiaugsmo, 
laimės ir sveikatos ateinančiais 
metais. Tuo pačiu skiria auką lie
tuviškai spaudai paremti.

Liusė ir Kęstutis Leakauskai 
sveikina mielus draugus ir 
pažįstamus ir ypač bingo ben
dradarbius Šv. Kalėdų bei Naujų 
Metų proga ir visiems linki daug 
sveikatos. Vietoj kortelių skiria 
auką Darbininkui.

M. Pušlcarslos sveikina Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
savo draugus ir pažįstamus per 
Darbininką.

Viktorija Galinienė sveikina 
gimines, draugus, pažįstamus ir 
ypač bingo bendradarbius Šv. 
Kalėdų bei Naujų Metų proga ir 
visiems linki daug sveikatos. 
Vietoj kortelių skiria auką Darbi
ninkui.

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
per Darbininką ir vietoj kortelių 
siuntimo skiria auką Darbinin
kui.

Liuda Gudelienė, Cos Cob, 
Conn., sveikina draugus besiar
tinančių švenčių proga ir linki 
laimės Naujuose metuose. Vie
toj kalėdinių kortelių siuntinėji
mo, aukoja Darbininkui.

Dr. A. ir dr. K. Janačiai Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
nuoširdžiai sveikina Darbininko 
redakciją, administraciją, tėvus 
pranciškonus, organizacijų va
dovus, draugus ir pažįstamus.

Felicija, Algirdas ir Ramunė 
Jasaičiai sveikina savo draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga 
ir linki daug laimės Naujuose 
1988 Metuose.

Teresė Šlikienė sveikina savo 
draugus ir pažįstamus Kristaus 
gimimo šventėje ir linki Naujuo
se Metuose džiaugsmo, sveika
tos ir Dievo palaimos.

Laima ir John Hood draugus 
ir pažįstamus nuoširdžiai sveiki
na Sv. Kalėdų proga ir visiems 
linki laimingų Naujųjų Metų. Ir 
ta proga skiria auką Darbininkui.




