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KULTŪROS KONGRESUI RUOŠIANTIS

Pasakyta 60 pamokslų
Žemaičių Kalvarija. 1986 lie

pos? 2-9 d. į Žemaičių Kalvarijos 
didžiuosius atlaidus iš visos* Lie
tuvos suvažiavo minios tikinčių
jų, ypatingai daug jaunimo.
Jautriai išgyvenę religinės 

dvaisios galių, pajutę, jog visi ti- 
kii"i tieji yra Marijos žemės vai
kai. pasisėmę jėgų kilniai gyven
ti. maldininkai grįžo namo.

-Atlaidų sekmadienį ir trečia
dienį, kuris jau tapo tradicine 
ku nigų diena, pamaldoms ir pro
cesijai į kalnus vadovavo Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius. Kal
ni* ose, prie koplyčių, buvo sako
mi pamokslai.

Žemaičių Kalvarijos atlaidų 
metu buvo išdalinta 23.000 šv. 
Komunijų.

Nors saugumas darė įvairius 
trukdymus, tikinčiųjų šiais me
tais dalyvavo daugiau nei praėju
siais. Kulto reikalų įgaliotinis 
Petras Anilionis, norėdamas įve
sti atlaidų metu sakomų pamok
slu kontrolę, pareikalavo, kad 
vyskupas A. Vaičius dar prieš

JAV /Vyriausybė ir kongresas 
pasiekė kompromisinį susitari
mų ir paskyrė prieš Nikaragvos 
vyriausybę kovojančių partizanų 
humanitarinei paramai 8.1 mil. 
dol.

Prancūzijos prezidentas 
Francois Mitterand ir min. pir
mininkas Jacques Chirac patiki
no Vakarų Vokietijų, kad 
Prancūzijų jų gins Europos kon
fliktui ištikus.

Egipto santykiai su Izraeliu 
išgyvena didelę įtampų dėl 
Izraelio veiksmų prieš jo oku
puotose arabų žemėse demon
struojančius palestiniečius. Per 
12 dienų trukusias riaušes ten 
buvo nušauta 16 ir sužeista 
dešimtys palestiniečių. Palesti
niečiai paskelbė visuotinį strei
kų, o Izraelis žada siųsti į Egiptą 
specialų atstovų santykiam patai
syti.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovojantieji partizanai vykdė 
vienų didžiausių puolimų aukso 
kasyklų srity, siekdami sunaikin
ti jų įrengimus. Veiksmuose da- atlaidus pateiktų pavardes tų ku- 
lyvavo 7,000 partizanų. nigų, kurie saky s pamokslus. Iš

JAV Eksporto-importo banko gauto pamokslininkų surašo P. 
prezidentas John A. Bohn pa- Anilionis tuoj pat išbraukė kun. 
reiškė, kad bankas susidūrė su L dinundų Atkočiūnų.
tokiais nuostoliais, kurie per 9 
mėn. gali pareikalauti visų ban
ko turimų išteklių. Bankas nu
mato prašyti kongresų paskirti jo

fvykia^S P® Lietuvos Katalikų Bažnyčios

reikalam 3 bil. dol.
Afganistano armija pradėjo 

didelio masto puolimus prieš 
9000 partizanų susitelkusių 
Pakhtia provincijoj ir izoliavusių 
Khost apskritį prie sienos su Pa
kistanu. Operacijom vadovauja 
pats Afganistano armijos štabo 
viršininkas gen. Shah Nawas.

Popiežius Jonas Paulius II. 
paminėdamas Pasaulio taikos 
dienų, paragino visas valstybe 
užtikrinti religinę laisvę, nes esą 
nepakenčiama, kai milijonai 
žmonių yra persekiojami dėl jų 
religinių įsitikinimų.

Pietų Korėjos prezidento rin
kimus dėl opozicijos nevienin
gumo laimėjo kraštų Valdžiusios 
partijos kandidatas Rob Tao 
Woo. Opozicija kaltina, kad rin
kimai esu suklastoti, ir studentai 
vėl pradėjo demonstruoti prieš 
vyriausybę, bet dabar nesusilau
kia viduriniosios klasės žmonių 
paramos.

Sicilijos teismas masinėje be
loję nubaudė 238 žmones 
kalėjimo bausmėm už jų dalyva
vimų kriminaliniuose nusikalti
muose ir 114 išteisino.

Tarp Nikaragvos vyriausybės 
ir partizanų atstovų,tarpiniu 
kaujant kardinolui Miguel 
Obando y Bravo, prasidėjo an 
tras pasitarimų ratas pagal Cen
trinės Amerikos taikos planų 
Kardinolas žada pasitraukti iš' 
tarpininkų, jei abi pusės ir vėl 
neparodys jokio lankstumo.

Izraelio invazijos 1982 m. į Li
banu vykdytojas ArieJ Sharon 
persikėlė gyventi į sartosios Je
ruzalės arabųgyvenamų gatvę ir 
sukėlė eilęxlernonstracijų. Jam 
ir jo šeimai apsaugoti Izraelis da
bar turės panaudoti net vienų 
trečdalį jo turipių specialios ap
saugos vystui

Čekoslovakijos komunistų 
partijos vadas Gustav H u sak pa
sitraukė iš pareigų, bet pašilto 
ir toliau krašto prezidentu. Nau
ju partijos vadu buvo paskirtas 
partijos prezidiumo narys Milos 
Jakes.
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Bara už pamaldas 
kapinėse

Alksnėnai (Vilkaviškio raj.) 
1985 m. rugsėjo 18 d. pas 
Alksnėnų parapijos klebonų 
kun., Antanų Lukošaitį atvyko 
Vilkaviškio rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
jas Juozas Urbonas. Pavaduoto
jas piktinosi kun. A. Lukošaičio 
pastoracine veikla tikinčiųjų tar- 

Nežiūrint į įgaliotinio reikalą- p**- Ypatingai pamaldos Žaliosios
vi mus. ŽėinaTčių Kaly arijoje 
buvo pasakyta apie 60 pamokslų.

JAV įsakė išvykti Sov. S-gos 
misijos prie J T. antrajam sekre
toriui Michail Katkov už bandys
imą įsigyti karinės technologijos 
iš privačios įmonės.

Haiti karinė vyriausybė išlei
do naujų rinkimų įstatymų, 
draudžiantį užsienio stebėto
jams sekti rinkimus ir suteikiantį 
Haiti kariams teisę tikrinti užpil
dytus balsavimo lapelius.

JAV ir Kinija pasirašė susitari
mą, pagal kurį Kinijos tekstilės 
i r aprangos gaminių eksportas į 
JAV' bus žymiai sumažintas.

SOVIETAI
PUOLA

VATIKANO
RADIJO
PROGRAMĄ 
LIETUVIŲ
KALBA

Sovietinės žinios agentūra 
“Novosti” griežtas puolimas 
prieš Vatikano radijų dėl jo pra
nešimų apie Romoje pravestas 
lietuvių tautos “Krikšto” jubilie
jines iškilmes, didžiai nustebino 
šio radijo tarnybas įvairiomis kal
bomis.

Vatikano radijo angliškoji tar
nyba kreipėsi į lietuvių skyrių, 
prašydama pareikšti nuomonę 
dėl sovietinės agentūros puoli
mų. Į klausimų, kuriais sumeti
mais, lietuvių nuomone, sovie
tinė agentūra sukritikavo Vatika
no radijų ryšium su pranešimais 
apie Lietuvos “Krikšto” jubilieji
nes iškilmes, lietuvių skyriaus 
bendradarbis Kazys Lozoraitis 
atsakė: Tiesų pasakius, sunku su
prasti tokios griežtos kritikos 
priežastis. Kiek tai liečia lietu
viškąsias laidas, jose tebuvo pra-

Tuoj po atlaidų P. Anilionis 
prisistatė į Telšius pas vyskupų 
A. Vaičių, kur turėjo būti iškvie
sti Plungės dekanas kun. R. Ga- 
sčiūnas ir Žemaičių Kalvarijos 
klebonas kun. L. Dambrauskas.

P. Anilionis smarkiai išbarė 
vyskupų ir minėtus kunigus, kad 
Žemaičių Kalvarijoje atlaidų 
metu buvo nesilaikyta jo duotų* 
nurodymų. įgaliotiniui itin kliu
vo Telšių vikaro kun. Boleslovo 
Įonausko, Žarėnų — Latvelių- 
klebono kun. Algimanto Paka- 
manio ir Kiauklių parapijos kle
bono kun. Roko Puzono pasakyti 
pamokslai.

Kun. B. Jonauskas dėl savo 
pamokslo buvo iškviestas aiškin
tis net j Vilniaus saugumų.

kymas Alksnėnų koplytėlės, už 
tai. kad į Alksnėnų koplytėlę su

Pa»aulio Lietuvių IV Kongreso ir PLB Seimo ruošos reikalais pasitarimas Toronte 
Kanadoje. Iš k. sėdi: Milda Lenkauskienė — PLB Kultūros komisijos pirmininkė, Rasa 
Kurienė — Kanados LB Kultūros komisijos pirmininkė/ dr. Marija Uleckienė — Ka
nados LB valdybos atstovė; stovi: Eugenijus Čiuplinskas — PLB seimo ruošos pirmi
ninkas, Joana Lasienė — Kanados LB valdybos atstovė, Vytautas Kamantas — PLB 
valdybos pirmininkas, dr. Antanas Razma — Kultūros kongreso lėšų telkimo pirminin
kas.

nešta apie Romoje įvykusias 
svarbiausias iškilmes krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje jubilie
jui atžymėti: visų pirma apie Po
piežiaus Jono Pauliaus II-ojo au
kotas iškilmingas mišias Šv. Pe
tro bazilikoje, apie Popiežiaus 
suteiktų audiencijų lietuviam 
maldininkam, apie Šventojo 
Tėvo apaštalinį laiškų Lietuvos 
vyskupam ir kitus įvykius.

Galbūt, tęsė Kazys Lozoraitis, 
sovietinei agentūrai užkliuvo tai, 
kad katalikiškos Lietuvos vardas 
tomis dienomis taip plačiai nu
skambėjo Romoje ir visame pa
saulyje. Sovietai visomis prie
monėmis siekia, kad šis vardas 
būtų kuo mažiausiai linksniuoja

važiuoja tikintieji kone iš visos 
lietuves, laikomos šv. Mišios ir 
sakomi pamokslai.

j. Urbonas grasino kun. A. 
Lukošaičiui susidoroti su juo 
kaip su Kybartų parapijos kuni
gais — Sigitu Tamkevičium, 
|mu Kastyčiu-Matulioniu. Pa
vaduotojas griežtai pareiškė, kad 
kun. A. Lukošaičiui yra užvesta 
baudžiamoji byla. Kunigas at
sakė: "Jūsų rankose vėzdas, 
mūsų Rožančius".

Po šių žodžių pavaduotojas 
nutilo ir atsisveikinęs paliko kle- 
bonijų.

1985 m. rugsėjo 25 d. kun. A. 
Lukošaitis penhtklėjimui buvo 
iškviestas pas RRT įgaliotinį Pe
trų Anilionį. Pagrindinis kaltini
mas buvo tai, kad aptarnauja net 
4 parapijas. P. • Anilionis pa
reiškė, kad Žaliosios kapinėse 
laikomos šv. Mišios už mirusius 
nėra įstatymų leistos religinės 
apeigos. Įgaliotinis priminė Ky
bartų vikaro I. Matulionio kaip 
"tvarkos ardytojo” bylų ir leido 
suprasti, kad kun. A. Lukošaitis, 
jei ir toliau Žaliosios kapinėse 
laikys pamaldas bus laikomas pa
našiu tvarkos ardytoju.

Visų griežtumu uždraudė ap
tarnauti Slabadų ir Žaliosios ka
pinių koplyčias. Atsisveikinda- 
fttas P. Anilionis prigrasino kun 
A. Lukošaitį laikytis visų duotų 
nurodymų.

mas.
Galbūt sovietam nepatiko ir 

tai, tęsė Vatikano radijo lietuvių 
skyriaus bendradarbis, kad 
Šventasis Tėvas pakartotinai pa
vadino Lietuvą brangia ir kilnia 
tauta, kad pabrėžė visuotinės 
Bažnyčios vienybę su katalikiš
kąja Lietuva.

Be abejonės sovietam nepasi
tenkinimų sukelia ir ta aplin
kybė, kad lietuviai lieka ištikimi 
savajam tikėjimui Krikščioniška
sis tikėjimas buvo ir tebėra lietu
vių tautos vienybės ir tapatybės 
simbolis, yra barjeras prieš atei
stinį marksizmų, kurį prievartos 
priemonėmis siekiama primesti 
lietuvių tautai. Grubūs sovie

PL IV-sis kultūros kongresas 
įvyks 1988 birželio 24 - 27 Toron
te, Kanadoje.

III-sis kultūros kongresas 
įvyko 1967 metais. Per paskuti
nius 20 metų kultūrinis gyveni
mas buvo pakankamai gyvas ir 
todėl nebuvo dedama pastangų 
organizuoti kultūros kongresus. 
Vyresniesiems kultūrininkams 
pasitraukiant iš darbo ar gyveni
mo, visuose kraštuose kyla su
sirūpinimo balsai dėl lietuviškos 
kultūros ateities. Pribrendo lai
kas pažvelgti kritiškai į lietuvių 
kultūrinį gyvenimų ir jo apraiš
kas, nustatyti darbo gaires neto
limos ateities kultūrinei veiklai.

Kultūra apima visų žmogaus 
kūrybą ir jos kūrinius, kurie per
duodami iš kartos į kartų. 
Kultūrai priklauso kalba, šeima, 
pragyvenimo šaltiniai, valdymo- 
si forma, karo vedimas, religija. 
Trumpai tariant, kultūra yra vi
sas gyvenimas vienos žmonių 
grupės. Nėra dviejų kultūrų, ku
rios būtų lygiai tokios pat.

Trijų dienų laikotarpyje yra 
neįmanoma apimti visas kultūri
nes apraiškas, todėl kultūros 
kongreso rengimo komisijai ten
ka ribotis tomis sritimis, kurios 
labiausiai kalba į žmogaus protų 
ir jausmus, ir kurios yra pačios 
svarbiausios lietuvybei išlaikyti 
išeivijoje. Kalba ir meninė 
kūryba (literatūra, šokis, vaidy
ba, dailusis menas, skulptūra, 
dainos ir muzika) yra priemonės, 
kurios jungia žmones, priklausa
nčius tai pačiai kultūrai.

Programoje numatyta paskai
tos, -atskirų kultūrinių sričių 
svarstybos, pamaldos, koncer
tas^ teatras, meno paroda, lite

tinės agentūros puolimai prieš 
Vatikano radijų, baigė savo pa
reiškimų lietuvių skyriaus 
bendradarbis, liudija, jog, kiek 
tai liečia antireliginę propagan
dų, Sovietų Sąjungoje nėra įvykę 
jokių pasikeitimų.

Šiuos pareiškimus Vatikano 
radijo angliškoji tarnyba perdavė 
labiausiai klausomoje vakarinėje 
laidoje. Kiek anksčiau, toji pati 
angliškoji tarnyba perdavė taip 
pat pasikalbėjimų su Romoje ap
silankiusiu Lietuvių Religinės 
Šalpos direktorium kun. Kazi
mieru Pugevičium, kuris nu
švietė dabartinę Lietuvos 
Bažnyčios ir jos tikinčiųjų 
padėtį.

ratūros vakaras. Sekcijų darbuo
se bus kreipiama daug dėmesio 
į esamų kultūrinę padėtį oku
puotoje Lietuvoje i r užjos ribų. 
Kultūros kongresas turės 
pažvelgti į kultūrinės kūrybos 
galimybes sekančių 5-10 metų 
laikotarpyje.

Konkrečiai kalbant,. sekcijų 
darbuose turi iškilti šie klausi
mai:

a. retėjantis veteranų kultūros 
kūrėjų skaičius,

b. jaunų kūrėjų, kurie nebetu
ri Lietuvos žemės šaknų, subūri
mas,

c. svetimojų įtaka į kultūrinę 
kūrybą Lietuvoje ir užjos ribų,

d. galimybės jaunam kūrėjui 
lankytis Lietuvoje ir ten pasi
semti kūrybinės medžiagos,

e. sukauptų kultūrinių gėry
bių paskleidimas ir išsaugojimas,

f. kultūrinių gėrybių perkėli
mas į okupuotų Lietuvą,

g. lietuvių kalbos naudojimas 
žodinėje kūryboje,

h. lietuvių kalbos tęstinumas 
(mokykloje, spaudoje, radijo),

i. jaunoji karta, organizacijos 
kultūros kūryboje.

Suminėta tik keletas ryške
snių klausimų, kurie neišsemia 
visų galimų svarstybų kongreso 
metu ir po jo atskirų sričių su
važiavimuose.

PL IV-jo kultūros kongreso 
rengimo komisija Cleveland, 
Ohio.

Pirmininkė: Milda Lenkau
skiene. Informacija, programos 
koordinatorius: Pranas Joga. 
Iždininkas: Jonas Kazlauskas. 
Raštinės darbai: Nijolė Kersnau- 
skaitė. Nariai: kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J., Viktoras 
Rikūnas ir Juozas Stempužis.

Pirmininkės adresas: 3024 
Kersdale Rd., Pepper Pike, OH 
44124. Organizaciniai reikalai 
Toronte — pirmininkė: RasaKa- 
rienė. Lėšų telkimas — pirmi
ninkas: dr. Antanas Razma.

A.T.D.

TIKINTIEJI
GORBAČIOVUI - 

GRĄŽINKITE

VILNIAUS 
KATEDRĄ

Iš Vilniaus gautas pranešimas 
ir kreipimasis į laisvojo pasaulio 
lietuvius jungtis maldoms su ti
kinčiaisiais Lietuvoje, kad jiems 
būtų grąžinta Vilniaus Katedra. 
Visoje Lietuvoje, prie bažnyčių 
renkami parašai po šiuo tekstu:

T. S. K. P. Cen t ro Komiteto 
Generaliniam Sekretoriui, M. 
Gorbačiovui.

1987-ais metais, švęsdami 
Lietuvos Krikšto 600 metų su
kaktį, mes buvome nuliūdinti, 
kad negalėjome šio, mums bran
gaus jubiliejaus atšvęsti isto
rinėje Vilniaus Katedroje — toje 
vietoje, kur prasidėjo lietuvių 
krikštas ir kur ilsisi vieno iš Lie
tuvos krikštytojų, Vytauto 
Didžiojo žemiškieji palaikai. Vil
niaus Katedra, centrinė Lietu
vos katalikų ir Vilniaus arkivy
skupijos bažnyčia, jau daugiau 
kaip 35-eri metai kaip paversta 
paveikslų galerija ir koncertų 
sale. Ruošiantis Rusijos krikšto 
1000-ties metų jubiliejui, tikin
tiesiems provoslavams buvo su
grąžintas Maskvos Danilovo vie
nuolynas.

Prašome, kad minint Lietuvos 
krikšto' 600-tą metų jubiliejų ir 
mums būtų sugrąžinta centrinė 
mūsų krašto šventovė, Vilniaus 
Katedra.

Pasirašo: Lietuvos Katalikai
(Elta)
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Savaitės 
įvykiai 

eobeeeeeą&

Maskvos keliuose privačiuose 
butuose vykusio žmogaus teisių 
seminaro dalyviai reikalavo pa
leisti politinius kalinius, pasi
traukti iš Afganistano, panaikinti 
mirties bausmę ir viešai atsi
prašyti Čekoslovakiją už 1968 m. 
įvykdytą invaziją. Seminaro rei
kalams išnuomotos salės buvo 
dėl įvairių priežasčių atsakytos, 
o užsieniečiai seminaro dalyviai 
buvo įvairiais būdais trukdomi, 
kad nepatektų į seminarą.

Panamos karinio valdovo 
gen. Manuel Antonio Noriega 
buv. asmeninis pilotas Floyd 
Carlson pareiškė kongresui, kad 
generolas, nežiūrėdamas JAV 
pastangų neaprūpinti ginklais 
Salvadore veikusių partizanų, 
nuo 1980 partizanams teikė 
ginklus.

Sov. S-ga buvo leidusi 
Prancūzijos televizijos grupei fil
muoti sovietų priežiūroje Riazan 
miesto kalėjimą. Išdžiūvę, plikai 
nuskustom galvom kaliniai buvo 
rodomi besrebią žuvų kaulų 
sriubą. Pokalbiai su kaliniais 
buvo uždrausti.

Kinijos lengvosios pramonės 
ministerija, kovodama su men
kos gamybos išleidžiamais gami
niais, kaip šaldytuvais su nesilai
kančiomis durimis, irstančiais 
dviračių rėmais, spalvų neroda
nčiais spalvotos televizijos apa
ratais ir kt., buvo nutarusi su
rengti defektyvių gaminių paro
dą, bet pramonininkų įtaigauja
ma nuo sumanymo atsisakė ir 
sukėlė didelį gyventojų nepasi
tenkinimą.

Vatikanas pradėjo pasitari
mus su Čekokslovakija . dėl 
Bažnyčios-santykių su vyriausy
be pagerinimo.

Centrinės Afrikos taikos 
plano autorius Kostariko prezi
dentas Oscar Arias Sanchez pa
reiškė esąs giliai susirūpinęs Ni
karagvos pastangomis padidinti 
savo kariuomenę ir ginklavimą
si, nes tai prieštarauja taikos 
plano nuostatams.

1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI - 1887

Į

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Kelmės rajone kiekvieną cinėje Lietuvos kompozitorių, 
rudenį vyksta kultūrinių rengi- muzikologų šventėje už muzikos 

. kūrinius vaikams kompozitoreinių dekada. Šiemet buvo dešim
toji. Koncertuota tolimiausių G. Vanagaitei buvo įteiktas pri- 
kaimų scenose, įvyko susitikimai
su meno atstovais. Dalyvavo nikų, kaip tų metų laureatei, 
dueto artistai E. Kuodis ir J. Gi- 
rijotas, neseniai įsikūręs Lietu
vos kultūros fondo kūrybinis 
koncertinis susivienijimas 
“Mūza”, kuris atliko 40 koncertų 
ir jų metu surinktos lėšos pa
pildė Kultūros Fondo kasą. 
Kelmėje buvo surengtas foru
mas, kurio metu buvo svarsto
mos kultūrinio palikimo proble
mos, apie būtinumą skubiai re
stauruoti buvusį Kražių kolegi
jos pastatą, Tytuvėnų vienuoly
no freskų išsaugojimą, Kelmės 
reformatų evangelikų bažnyčios 
pastato atnaujinimą ir kitus rei
kalus. Dekados metu buvo su
rengta dailės kūrinių, kuriuos 
padovanojo dailininkai, loterija 
ir bilietai kainavo 2 rubliai. De
kada baigta “Vilniaus 
žvaigždžių” koncertu.

zas ir vainikuota ąžuolo lapų vai-

ansam-

— Vilniuje pirmą kartą su ga
strolėmis atvyko “Sopanam” 
indų teatro grupė. Parodė du pa
statymus “Didvyrio Karnos gy
venimo sunkumus” ir “Pjesę 
apie vidurinį”, pagal prieš mūsų 
erą gyvenusio dramaturgo Bha- 
šos kūrinius.

— Vilniuje, įvyko šeštoji eksli
brisų bienalė “Draugauja kny
gos. draugauja ir žmonės”, su
rengta savanoriškosios knygos 
bičiulių draugijos ir Dailininkų 
sąjungos. Eksponuota 500 
knygos ženklai 48 Pabaltijo kraš- " P^tą. 
tų dailininkų. Laureatais pa
skelbti estė — K. Jarvila, Latvi
jos dailininlęė V. Ivanovą ir Lie

tuvos dailininkas A. Kimėliau- ....— ■ -.................- ■■■ —■ ■ ....................  \ . "■
skas. VALDAS C. DUOBA. (totuvis advokatas, 3S7 LarfcfleM Roatf, East

Vilija, profsąjungų rūmų Northporth, N.Y. V‘r31_\™L_5!L**?74?: ***1 **!"?** 
lentoj liaudies ir šokių 
blis, egzistuojantis jau 32 metus
Vilniuje, gastroliavo Lenkijoje. 
Koncertai įvyko Bialystoke, Va
ršuvoje ir lotuose miestuose.

— Lietuvos televizija paruošė 
specialią laidą Maironio gimimo 
125-osioms metinėms atžymėti. 
Laida vadinasi “Jau niekas tavęs 
taip giliai nemylės” ir joje vai
zdai kur Maironio buvota— Pa- 
sandvarys, Bernotai, Betygala, 
Dubysos slėniai, Petersburgas, 
Kaunas, Palanga. Poeto kūrybą 
skaito artistai R. Staliliūnaitė ir
H. Ku raus kas, aktoriai V. Ko- 
chanskytė ir P. Venclovas ir , 
Ariogalos vidurinės mokyklos 
mokinys Z. Januškaitis. Artistė
I. Gerasimavičiūtė skaito 
amžininkų prisiminimus apie

Laidą parengė N. 
Baužytė, J. Sabolius, J. Dovy
daitis.

M - 01 114th SL, Rtetimond HM, N.Y. 11418. Tat 718 441 - 2811. 
-

«-■.. 1 ..............................- — .................. .............. .......................... -i,-.........į..................  ■ l

BU YUS FUNERAL HOME. Macio Tsbreira, Jr. laidotuvių direktorius, Naw>

33706. 813 360 * 5577. KENFIELD W000LAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Ra. 33707.813 345*9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠK) Rasi Estate, namų pardavimas, visų rūilų apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 

5 RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, mv. Wlnter Garden Tsvem. 
1883 Madison SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Tulei. 821 - 6440. SaM vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

S. L. K.

— Klaipėdos centrinio pašto 
bokšte neseniai buvo sumontuo
tas karilijonas, kuris buvo užsa
kytas Rytų Vokietijos varpų lie
jykloje. Jį sudaro 48 įvairiabalsių 
instrumentų kompleksas. Karili- 
jono atidarymo proga buvo su
rengtas varpų muzikos festiva
lis, kuriame dalyvavo geriausi 
Lietuvos atlikėjai ir svečiai iš 
Rytų Vokietijos. Dabar 
Klaipėdoje koncertuos žymiausi 
varpų muzikos meistrai, o 
klaipėdiečius džiugins uostamie
sčio varpininkai Stasys Žilevičius 
ir Kęstutis Kačinskas. Jau pen
kiasdešimt metų su viršum kari- 
lijono muziką girdi kauniečiai iš 
Karo Muziejaus bokšto: kur gro
ja Giedrius Kuprevičius, pa
siekęs tarptautinio karilijonisto 
lygio. Vilniaus Katedros bokšte 
yra vienos oktavos karilijonas, 
bet jis yra disonuojantis ir groji
mui netinka. Planuojama karili- 
joną įrengti ir Mažeikiuose.

— Druskininkuose vykusioje - 
“Muzikos ruduo — 87” tradi-

SU VILTIMI Į ATEITĮ
Lietuvių Fondo sidabrinė su- pasišventė Lietuvių fondo idėjai 

kaktis (25-ri metai) buvo atšvęsta įgyvendinti. Jų iniciatyva, ir pa- 
Chicagoje, Martiniųue salėje stangos susilaukė sėkmės, ir štai, 
spalio 31. Puošniausia salė buvo 
pripildyta ne tik čikagiškių, bet 
ir atvykusių iš kitų miestų 
žymiųjų Lietuvių visuomenės 
veikėjų, L. Fondo kūrėjų, 
rėmėjų ir narių.

LF valdybos pirmininkė Ma
rija Ramienė savo atidaromoje 
kalboje taip pasakė: “Lietuvių 
fondas yra pamatas, ant kurio 
statomi visi planuotojų kilnūs su
manymai”. Iš tikrųjų per 25-rius 
metus Liet. Fondas suteikė pa
ramos lietuviškiems reikalams 
2,047,000 dol. Tai tik dėlto, kad

Lietuvių Fondas artinasi prie 4 
milijonų nejudinamo kapitalo.

Šalia šių dviejų kūrėjų dar yra 
kita grupė vadinamieji LF 
steigėjai: dr. Kazys Ambrozaitis, 
Teodoras Blinstrubas, Vincas 
Ignaitis, dr. Ferdinandas Kau
nas, Viktoras Naudžius, dr. Ba
lys Poškus ir dr. Jonas Valaitis. 
Jie visi Išskyrus Ignaitį ir 
Naudžių, kurie čia nedalyvavo) 
buvo iškviesti prie tribūnos, ir 
pirm. M. Reinienė jiems įteikė 
žymenis.

Apdovanotųjų vardu kalbėjo

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8*9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas

< Meilus, Jr. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Ltetuvo* Ats*mlrtf- 
mal”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. M WNYM1330AM. Pirmid. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 SunNt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tei 201 753 - 5636.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Ii WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur SL, Brockton.MA 02402. Tai. 
617-586-7209.

Lietuvių Fondo sukaktuviniame pokylyje Chicagoje spalio 31. 
Pokylio vedėjas dr. Juozas Kazickas su Lietuvių Fondo valdy
bos pirmininke Marija Reiniene (d.) ir dailininke Maryte 
Ambrozaitiene.

tikėjo Etai ir jai aukojosi, Antanas Razma.' Pili
o lietui “Visuomenė savo auko- buvo: “O anas mūsų 

 

mis pilnai juos parėmė. tapo realybe”. Jis LF laiko kone

Ji išreiškė džiaugsmą, kad į šį stebuklu ir tikru įrodymu, kad 
pokylį atvyko LF darbuotojai esame gyva, kūrybinga ideali-
nuo Ramiojo vandenyno iki stinė lietuvių išeivija. Reiškė
Atlanto. Šiam pokyliui pirminin- padėką LF vadovybei, o ypač 
kauti ji pakvietė stambų aukotoją 
ir LF bei kitų lietuviukų reikalų 
rėmėją dr. Juozą Kazicką. Jis pa
sveikino visus ir labiausiai nuste
bino pareiškęs, kad svečių tarpe 
turime 3 jaunuolius, garsiuosius 
Žalgirio rinktinės krepšininkus 
iš Kauno, būtent, Chomičių, 
Kurtinaitį ir Marčiulionį. Juos 
iškvietė į priekį, kad visi galėtų 
juos pamatyti ir garsiu plojimu 

pasveikinti.
Tada jis p akvietė LF tary bos 

pirmininką Povilą Kilių tarti 
z'žodį. Jis savo žodyje supažindino 
visus susirinkusius su Liet. Fon
do kūrėjais: dr. Antanu Razma 
ir dr. Gediminu Baluku. Pirma
sis dirbęs ateitininkuose, L. 
Bendruomenėje, nuolat perren
kamas į JAV LB tarybą, bet dau
giausia jėgų skyrė Lietuvių Fon
dui, pirmasis kėlęs tokio Fondo stipendijas įteikė Marija Re- 
sumanymą. Dr. G. Batukas, - _
skautas, veikęs Liet, gydytojjų 
dr-jos valdyboje. Šviesos
sambūryje. Taigi visa energija

tiems 5,000 LF narių, kurie savo 
aukomis tą idėją pavertė realy
be. Savo kalbą jis baigė šiais 
žodžiais: “Nei mūsų tauta, nei 
išeivija neišnyks, ji gyvuos ir pri
sikels”.

Svečių tarpe buvo JAV Krašto 
valdybos pirm. V. Volertas, vi- 
cep. A. Gečys, P LB pirm. V. Ka
mantus ir daug kitų. Buvo 
nemažas skaičius sveikinimų raš
tu. Sveikino gen. konsulas V. 
Kleiza, Lietuvių rašytojų dr-jos 
pirm. C. Grincevičius, Kanados 
Lietuvių Fondo pirm. dr. A. Pa- 
cevičius ir kt.

Po to pirmininkaujantis pa
skelbė, kad lietuvių jaunimo sti
pendijoms LF šiais metais pa
skyrė 52,000 dol. sumą. Iš 326 
jaunuolių stipendininkų šiam 
pokylyje tedalyvavo 11. Jiems

- DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jj iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooktyn, 
N. Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1987 -1988 metam..

Vardas ir pavardė

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

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

Lietuvos Fondo 25 metų sukakties minėjimas įvyko spalio 31 Chicagoje. Jame buvo 
pagerbti Fondo steigėjai. Iš k. dr. F. Kaunas, dr. B. Poškus, dr. K. Ambrozaitis ir T. 
Blinstrubas. Nuotr. J. Tamulaičio *

mienėSr St. Baras.
Muzikinėje programos dalyje 

dalyvavo solistė Birutė Vizgir
dienė, o jai akomponavo muz. 
Manigirdas Motekaitis. Savo 
švelniu soprano balsu solistė atli
ko 5 muzikos kūrinius iš J. Štrau- 
ko, F. Leharo, A. Dvoržako, Šo
peno ir R. Rogers veikalų. Publi
ka labai šiltai priėmė jos dainavi
mą, nenutilsiant plojimams, so
listė atliko dar vieną kūrinį. Be 
to, solistė savo honorarą paskyrė 
L. Fondui.

Pirmininkaujantis dr. J. Ka
zickas pakvietė kun. Antaną Kel
pšą prieš vakarienę invokacijai 
sukalbėti. Pasistiprinus gausiais 
valgiais, Liūto Dargio vadovau
jamas Vyčio orkestras užgriežė 
šokių muziką, o vakarienės daly
viai jaukiai pasilinksmino. Nepa
prastai šilta ir nuoširdi nuotaika 
dvelkė pokylio dalyvių tarpe, o 
šis vakaras, atžy mėjęs LF 25-rių 
metų sukaktį, liks vienas iš nepa
mirštamų renginių Chieagos lie
tuvių visuomenei.

A. P. B.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asoliijo 

MEM0RIALS
66 - S6 SO ST MIDDI.E \ II.LAGE. ŲIEEXS X Y II379 

l’IIONES (7IS) 326 - 1262 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

sss

KVECAS 
.JONAS 

..1933 + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)

NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300

k
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Reikėjo skubėti ir skubėti.
Nuvežė į Romos aerodromą, o

da, ir taip savo naštą pasunkina. 
T agaminai išsipūtė, kaip karvės 
pilvai.

Žvilgsnis į Lietuvos krikšto
sukaktuvinius metus

Atsisveikiname su 1987 me
tais, kurie buvo skirti Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakčiai pa
minėti. Šį mintis buvo primena
ma per visus metus Darbininko 
kiekvieno numerio kiekviename 
puslapyje, išskyrus pirmąjį.

Darbininkas pastoviai lankė 
savo skaitytojus. Ji sumaniai ad
ministruoja Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM. Puoselėdamas 
lietuvišką spaudą, jis yra 
sukūręs didelį spaudos kioską, 
kuris per šiuos metus daug kam 
patarnavo parduodamas lietuviš
kas knygas, plokšteles. Per Dar
bininko administraciją ir sklido 
lietuviškas žodis — ir žurnalisti
nis ir kūrybinis. Administracija 
dar išplėtė savo veiklą, į savo kio
ską sutelkė įvairiausių lietuviškų 
suvenyrų.

Redakcijoj dirbo Tėv. dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM, rašytojas 
ir dailininkas Paulius Jurkus ir 
aktorius Vitalis Žukauskas. ♦

Žengdamas į Naujus Metus, 
Darbininkas šviesiai žiūri į savo 
ateitį. Bet žinia, lietuviška spau
da negali išsilaikyti be paramos, 
nes ji neturi tiek komercinių 
skelbimų, kiek ju tūri ameri
kiečių laikraščiai- lįai,, 
supranti ir, mokėdami metines 
prenumeratas, prideda savo 
auką. Administracija ir leidėjai 
dėkoja už tas aukas ir prašo 
neužmiršti lietuviškos spaudos. 
Ji tik viena atneša ir išsaugoja 
lietuvišką žodį, lietuvišką mintį, 
puoselėja lietuviškus reikalus. 
Tad visi paremkime ją savo pini
gine auka.

Metai Lietuvai ir lietuviams 
buvo produktyvūs ir darbingi. 
Veikė jaunimo organizacijos, 
rengė savo stovyklas ir kursus, 
auklėjo ir judino jaunimą. 
Gražiai veikė ir politinės bei v i- 
suomeninės mūsų organizacijos. (nukelta į 4 psl.)

Susipakuojame

KOKS DŽIAUGSMAS, KAI GRĮŽTI į AME RIKĄ

Ne tik okupuotoje Lietuvoje, 
bet taip pat ir išeivijoje, kur tik 
buvo bent saujelė lietuvių, pagal 
vietos galimybes kuo iškilmin
giau buvo minima Lietuvos kri
kšto 600 metų sukaktis. Veiklu
sis ir nenuilstantis mūsų vysku
pas Paulius A. Baltakis, OFM, 
beveik visuose minėjimuose da
lyvavo ameniškai, kiek tai fizinės 
galimybės leido. Daugelyje vie
tų į minėjimus įtraukti vietos 
kardinolai, vyskupai, bažnytinės 
ir civilinės valdžios pareigūnai. 
Net pats JAV prezidentas Ro- 
nald Reagan privačioje audienci
joje Baltuosiuose Rūmuose 
priėmė Lietuvos krikščionybės 
sukakties komitetą ir išleido 
specialią proklamaciją.

Žvilgterėkim bent trumpai į 
kai kurias lietuviško gyvenimo 
sritis 1987 metų eigoje. Be abe
jo. įvy kių sąrašas nebus pilnas, 
nes fiziškai nebuvo įmanoma vi
ską pajusti kas kur ką nuveikė, 
laimėjo...

KRIKŠTO SUKAKTIES 
MINĖJIMAI

Pasauliniu mastu žvelgiant pats 
--dkbnyiausiasir svarbiausias Lie

tuvos krikščionybės 600 metų 
sukakties minėjimas vyko 
birželio 25 - liepos 2 Romoje, 
kur ypatingos iniciatyvos parodė 
pats popiežius Jonas Paulius II. 
Tarp įvairių pamaldų, svarstybų, 
paskaitų, simpoziumų, koncer
tų, pokylių ir kitokios veiklos 
ypač išsiskyrė lietuvių audienci
ja pas Šv. Tėvą birželio 27 ir iš
kilmingos pamaldos Šv. Petro 
bazilikoje birželio 28, kada buvo 
paskelbtas palaimintuoju arki- 
vysk. Jurgis Matulaitis.

Okupuotoje Lietuvoje ši su
kaktis švęsta daugelyje vietovių

jokios tvarkos. Labai daug polici
jos. Po visų terorų Italija pasi
darė budri, vis stabdo ir klausia, 
ką neši, ar tai'tavo ir t.t. Vargi
nanti ir sunki ta visa kontrolė, 
kol patenki į lėktuvą, kol savo 
kėdutėje įsitvirtini.

, Lėktuvas didelis, lengvai į jį 
sutilptų mūsų Kultūros Židinio 
publika ir dar vietos liktų. Pir
moji maloni valandėlė, kada gali 
pailsėti, apžvelgti, kas buvo toje 
kelionėje. Juk dvi savaites kelia
vome, pervažiavome Vokietiją, 
Šveicariją, Šiaurės Italiją ir sa
vaitę buvojome Romoje, mūsų 
didžiojoje šventėje. Kas dabar 
man iš anų dienų labiausiai iš
ryškėja?

Šv. Petro bazilika tarp Vatikano sodo medžių. Nuotr. kun. A. Rubšio

PAULIUS JURKUS

viškoje spaudoje buvo rašyta, 
kad reikia saugotis vagių. Taip 

reikėjo kiekvienam patirti.
Italijoje visur vagia. Nereikia 

gus ir pasus. Pasus paskui par
duoda už 2,000 dol. nelegaliems 

nešiotis (Taukinuke. Pavogs, nu
trauks rankinuką.

Reklamose dažnai matome, 
kaip siĄlo pirkti diržus, kuriuose 

na jais pasinaudoti. Sunku B 
diržo išimti, nepatogu. Kai kui 
didelėse krautuvėse turi ant ko
jos pritvirtinamas pinigines. Jos 
gana patogios. Žinoma, moterys 
negali jomis pasinaudoti.

Asmeniškai aš pats apsisaugo- 

namų pasirengiau — pasiėmiau 
trumpą kojinaitę, į abu galus įse
giau dvi špilgas. Visus kelionės 
dokumentus ir pinigus turėjau 
plastikinėje piniginėje. Tą dar 
įviniojau į plastiką, įkišau į koji- 

vidaus pusėje. Iš lauko nesi- 

nių kišenę, visada galėjau patik
rinti, ar viskas tvarkoje. Taip pa
sirengęs keliavau per Venecijos 
miestą. Romoje dariau kitaip. 
Mum buvo davę kelionės kre
pšelius. Tai tą krepšį pasikabi
nau ant kaklo, apkabinau abiem 
rankom ir taip visur ėjau. Ant 
vieno peties pasikabinti negali - 

jau suras būdą pavogti.
Mūsų viešbutyje naktį į pirmą 

aukštą įlindo per praviras stikli
nes duris ir pavogė geriausią vai
zdajuostės aparatą, du foto apa
ratus ir piniginę. Paskui visus 
dokumentus įmetė prie vieš
bučio į krūmus.

Bazilikoje' dviem kunigam, 
dalinant komuniją, vagys pra
pjovė sutaną ir kelnių kišenę ir 
pavogė pinigus. Šv. Petro ai
kštėje ne vieną užpuolė keturios 
ar penkios mergaitės, dažniau
siai čigonikės, viena sako tą, kitą 

J kitką, ir tuoj piligrimą apvogia.
Mūsų kelionės palydovės 

įspėjo, net per langą pasodė či
gones, kurios vagia, ir pasakė, 
kad esame bejėgiai juos sutvar
kyti. Ten reikia visą laiką budėti 
ir bažnyčioje, ir muziejuje, ir 
gatvėje, ir viešbutyje. Žinoma, 
tai turistus labai blogai nuteikia. 
Mūsų grupėje važiavo apie 130 
žmonių, iš jų kokia 30 - 40 buvo 
apvogti.

Pašto ženklai
Tarp tų suvenyrų, kuriuos 

vežiausi iš Romos, buvo Vaitika- 
no pašto ženklai, išleisti Lietu
vos krikšto sukakties proga. Ir 
šiandien tebėra mįslė, kaip čia 
nutiko su Vatikano pašto ženk
lais.

Kai buvo švenčiama šv. Kazi
miero gimimo 500 metų sukak
tis, ženkliuką nupiešė dail. V. K. 
Jonynas. Šv. Kazimiero mirties 
500 metų jubiliejui nupiešė dail. 
Romas Viesulas.

Lietuviškoje spaudoje buvo 
garsinama, kad ženkliuką ar 
ženkliukus gamina dail. Vytau-
tas Virkau, dailininkas tapytojas

turistam patogiau apsipirkti, iš- 

lietuviškas būdeles. Ten pa

gavau. Diena buvo labai karšta, 
tvanki, o mane dar didesnis karš
tis pagavo—iš karto matau, kad 
tai ne dail. Virkau darbas.

kalinga filatelistams. Tam 
kruopščiam luomui nepriklau-

Vatikano pašto biuletenį, kur 
tiksliai surašoma statistika, kas 
nupiešė, Įdek išleista ženklų, ko
kia proga.

Spėju, kad lietuvių komiteto 
pasiūlytų ženklų projektų Vati
kano pašto valdyba nepriėmė. 
Valdyba turi savo tradicijas, savo 
stilių. Ji ir pasikvietė moterį, 
italų dailininkę, kuri ir padarė 
tris ženkliukus.

Ji panaudojo lietuvių liaudies 
meno knygas. 3000 lirų pašto 
ženkle įdėta lietuviško koplyt
stulpio puošni viršūnė, 700 lirų 
panaudojo lietuvišką Pietą su 
dviem angeliukais iš abiejų pu
sių, 200 lirų — Rūpintojėlį.

Visi turistai pirko tuos ženk
lus, bet visiem kilo ta pati mintis: 
kodėl padarė tai ne lietuvis dai
lininkas, juk savų dailininkų tu
rime tiek daug.

Apie maistą ir gėrimus

Maistas viešbutyje buvo gana 
geras ir įvairus. Arti buvo ameri
kiečių stiliaus krautuvės, kur, 
pasiėmęs vežimėlį, galėjai pri
sikrauti visokiausio labo. Re
storanuose brangoka, ypač 
miesto centre, turistų lankomo
se vietose.

Daug kas įspėjo negerti jų 
vandens. Reikia gerti mineralinį 
vandenį. Jis krautuvėse gana pi
rus, o viešbutyje už jį moki dvi
gubą kainą. Bet buvo ir tokių ku
rie gėrė Romos vandenį ir nesu
sirgo.

(nukelta į 4 psl.)

Is kelionės tik asilas 
negrįžta, arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

“Izraelis” ir “judaizmas”. Se
nojo Testamento Izraelis tapo ju
daizmu jau prieškristiniais lai
kais. Jiedu buvo skirtingi. Tai 
rodo patys vardai. I kristiniame 
amžiuje vardas ‘Izraelis” buvo 
naudojamas tik religinėje raštijo
je. 0 vardu “judėjai” — ‘ judai-
zmas” vadino save žydai ir tuo 
vardu buvo kitų vadinami.

Šis vardas turi ryšį su Judo gi
mine ir karalyste Senojo Testa
mento istorijoje. Be to, juo 
paženklinama ir teritorija — 
Judėjos satrapija, kurioje atgimė 
judėjų bendruomenė po trem
ties Babilone persų pagalba VI 
a. prieš Kristų. I a. po Kristaus 
judaizmas buvo įsitvirtinęs ir 
Galilėjoje. Tačiau šalia Judėjos 
ir Galilėjos Palestinoje — se
novės Izraelio krašte — judėjų 
buvo labai mažai.

Km jad^as — žydas? 
Žmogus, kurio tapatybės ištaka 
ir pagrindas buvo tikėjimas Die
vu — Kūrėju ir Atpirkėju. Poli-

ROMOJE 16

tinės bendruomenės jis ne
turėjo. Judėjų nepriklausomybė 
buvo žlugusi 63 m., prieš Kristų, 
kai Romos legionai, Pompėjaus 
vedami, įžengė į Palestiną.

Satelitinė Herodo Didžiojo 
karalystė buvo kur kas platesnė 
negu teritorija, kurioje gyveno
judėjai. Judėjų bendruomenė 
Herodo Didžiojo nelaikė judėju 
— žydu. Atrodo, kad jo judai
zmas ribojosi tik išore, — tuo, 
ką pats Herodas Didysis laikė 
pakankamu sulaikyti pavaldinius. 
nuo atviro maišto. Po jo mirties, 
pašalinus jo sūnų Archelajų nuo 
sosto 6 m. po Kristaus, Judėja ir 
Samarija buvo valdomos tiesio
giniai Romos valdytojo, o kitos 
Palestinos dalys — kitų Romos 
valdytojų ir satelitinių karaliukų.

Romėnai pripažino, kad 
Judėja sudaro savitų problemų 
valdytojui, todėl Judėjos valdy
tojas turėjo teisę naudotis savo 
nuožiūra. Romėnai skaitėsi su 
žydų tikėjimo poreikiais. Žydai 

nebuvo verčiami dalyvauti ceza
rio kulte, nei atlikti karinę prie
volę, nes ji turėjo ryšį su cezario 
kultu ir pažeidė šubatos įstaty 
mą. Dievų statulos nebuvo sta
tomos Judėjos miestuose ir kai
muose. Romėnai nesikišo nei į 
judėjų teisėtvarką, išskyrus vie
ną išimtį, minimą ir evengelijo- 
se, būtent mirties bausmę.

Mirties bausmę ir jos įvykdy
mą romėnai pasiliko savo 
valdžiai. Teoriškai žiūrint, Ro
mos imperijos valdžia buvo 
perdėm pajėgi valdyti Judėjos 
teritoriją, tačiau tikrovėje taip 
nebuvo. Dažniausiai Romos at
siųsti valdytojai buvo nemokšiš
ki ir nesąžiningi, o tarp judėjų 
reiškėsi nesutaikomos ir akla- 
tikės grupės. To užteko, kad 
Judėjoje vyrautų nuolatinė ai
stringa trintis.

Vardas “judėjas”, arba žydas, 
nei anuomet, nei nūdien ne
paženklina rasės. Juo paženkli
nama buvimas nariu tautoje, 
kuri turi bendrą tikėjimą — 
protėvius, istoriją, kalbą. Pale
stina, kaip ir kiti Artimųjų Rytų 
kraštai, buvo dvikalbė. — buvo 
kalbama ir aramajų, ir graikų kal
bomis. Be to, judėjai turėjo ir 
liturginę — hebrajų kalbą. Ji 
buvo naudojama sinagogoje ir 
Raštų skaityme.

Judaizmo jungtis nebuvo nei 
politika, nei rasė, bet tikėjimas 
— religija. Judėjas buvo asmuo.

kuris priėmė Mozės įstatymą ir 
jo laikėsi savo gyvenime. Keletas 
išorinių apeigų akivaizdžiai liu
dijo judėjo ištikimumą savo 
tikėjimui — religijai: apipjausty
mas, subatos šventimas ir apeigi
nis tyrumas.

Šie trys poreikiai padėjo 
judėjui būti ištikimam savo reli
gijai, bet užkirto kelią bet ko
kiam bendravimui su pagonimis. 
Judėjai buvo atskira bendruo
menė, nes jie norėjo ir stengėsi 
būti atskiri. Pagonys pripažino 
judėjų norą būti atskirais ir 
skaitėsi su jų atskirumu.

Judaizmo šerdis buvo Šven
tykla Jeruzalėje. Krikščioniško
sios eros pradžioje ji buvo Hero
do dėka atstatoma. Šventykla 
buvo vienintelė teisėta vieta 
kruvinai gyvulių aukai judaizme. 
Pamaldos kitose krašto vietovėse 
vykdavo sinagogose. Sinagoga 
jau buvo tapusi savita įstaiga. Ji 
buvo ir pastatas, ir bendruo
menė, — ryšys, kuris jungė 
judėjus į bendruomenę ir pa
laikė religinę judaizmo vienybę. 
Sinagogos pamaldas sudarė mal
da, giesmės. Raštų skaitymas ir 
pamokymai Aukomis sinagogo
se Dievas nebuvo garbinamas.

Judėjas ir Mozės įstatymas. 
Aukų apribojimas tik Šventykla 
Jeruzalėje rodo, kad pagrindinis 
veiksnys judėjų gyvenime nebu
vo kultas, bet Įstatymas. įstaty

mas ir apaštalo Pauliaus gyveni
me prieš atsivertimą turėjo di
delę reikšmę. įstatymu buvo lai
koma Mozės Penkiaknygė, aiški
nama pagal tuometinį tikėjimo 
kraitį. Žodinis tikėjimo kraitis, 
suteiktas laiko būvyje iš Pen- 
kiaknygės aiškinimo buitinio gy
venimo poreikiuose, buvo labai 
svarbus įnašas. Buvo įprasta jį 
vadinti Seniūnų palikimu.

Pati Penkiaknygė yra nuostatų 
rinkinys su pasakojimu apie 
Izraelio kilmę. Izraelis save laikė 
Sandaros su Dievu tauta. Pen- 
kiaknygės nuostatai siekė duoti 
tobulas gaires vispusiškam gyve
nimo pajungimui Sandoros Die
vo valiai. Tikrovėje Penldak- 
nygės nuostatai nebuvo pakan
kami. Tobulu vadovu jie galėjo 
tapti tik pritaikymu gyvenimo 
poreikiams.

Jau ir prieškristiniais laikais 
Mozės įstatymas buvo pritaiko
mas gyvenimui Rašto aiškintojų 
— įstatymo žinovų. įstatymo 
žinovas — mokytojas buvo vadi
namas rabbi — rabinu ir laiko
mas pagarboje. Apaštalas Pau
lius buvo rabinas — įstatymo 
žinovas. Rabinas buvo įtakingas 
asmuo judaizme. Rabinai, labiau 
negu bet kurie kiti vadovaujan
tys asmenys, nulėmė judaizmo 
savimonę.

Gyvendami pagal Mozės įsta
tymą, judėjai apsitvėrė tvora ir 
atsiskyrė nuo pagonių. Be to. 

judėjų dorovinis lygis buvo kur 
kas pranašesnis už helenistinio 
pasaulio dorovinį lygį Tiesa, 
stoicizmas skelbė iškilų žmogaus 
savarankiškumo idealą, bet 
nebūrė žmonių į bendruomenę, 
kuri būtų kultūra bei religija są
moningai atskira nuo kitų visuo
menėje. Tuo tarpu Mozės įstaty
mas būrė judėjus į tik vieną Die
vą garbinančią bendruomenę 
politeizmo, prietarų bei misteri
jų religijų aplinkoje.

Judėjai šį skirtumą jautė, juo 
didžiavosi ir nevengė pajuokti 
pagonis dėl jų prietarų ir politei
zmo. Buvo ir pagonių, kurie 
laikė sau pareiga gerbti monotei
zmą, nes nuvokė, kad jis perdėm 
viršija bet kokį pagonių religijos 
polėkį. Tačiau, aplamai kalbant, 
daugumas pagonių šaipėsi iš re
ligijos, kuri garbino tik vieną ir 
nematomą Dievą.

Būdinga, kad Pompėjui 63 m. 
prieš Kristų įsibrovus j Šventyk
lą — pačią Šventųjų šventosios 
dalį ir radus ją tuščią, tuščio 
kambario garbinimas tapo pago
nių satyros mėgiama tema.

Judėjai už Palestinos ribų. Ju
daizmas nesiribojo Palestina. 
Jau prieškristinių amžių būvyje 
judėjai kėlėsi dideliu skaičiumi į 
kitus kraštus. Atrodo, kad judėjų 
emigracija į Vakarus prasidėjo 
po graikų pergalės prieš persus.

(Bus daugiau)
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skirtingu metu. Paminėsime 
bent keletą: Vilniuje Šv. Apašta
lų Petro ir Povilo bažnyčioje 
birželio 28, Kauno arkikatedroje
— gegužės 24, Telšių katedroje
— birželio 7, Žemaičių Kalvari
joje — liepos 8, Panevėžio kate
droje — rugpjūčio 1, Kaišedorių 
katedroje — rugpjūčio 20, Šilu
voje — rugsėjo 13, Aušros Var
tuose — lapkričio 22.

JAV centrinis minėjimas vyko 
Chicagoje lapkričio 26 - 29. Čia 
vyko Amerikos Lietuvių R. Ka
talikų Federacijos kongresas, su
kaktuvinės religinės parodos, 
paskaitos, simpoziumai, koncer
tas, o lapkričio 29 Šv. Vardo ka
tedroj iškilmingos pamaldos, da
lyvaujant kardinolui Joseph Ber- 
nardin.

Hartforde minėjimas apvaini
kuotas pamaldomis katedroje, 
dalyvaujant arldvysk. John F. 
Whealon.

Nevvarko Svč. Širdies katedroj 
minėjimo pamaldos vyko 
gegužės 31, dalyvaujant arki- 
vysk. Theodore Mc Carrick.

Washington, D.C., minėji
mas vyko birželio 26-28. Tau
tinėje šventovėje pamaldom va
dovavo arkivysk. James A. Hic- 
key.

Seatle minėjimo pamaldoms 
vadovavo arkivysk. Raymond 
Hunthausen.

Bostono minėjimo pamal
doms Šv. Kryžiaus katedroje va
dovavo kardinolas Bemard Law.

Philadelphijoj Šv. Petro ir Po
vilo katedroje minėjimo pamal
doms vadovavo kardinolas John 
Krol lapkričio 1.

Nevv Yorke Šv. Patriko kate
droje lapkričio 8 iškilmių pamal
doms vadovavo kardinolas John 
O’Connor.

Los Angeles minėjimo pamal
doms Šv. Vibianos katedroje 
lapkričio 22 vadovavo vysk. John 
VVard.

Paryžiuje Notre Dame kate
droje minėjimo pamaldoms va
dovavo kardinolas Lustiger lapk
ričio 22.

V. Vokietijoje gyveną lietuviai 
surengė šios sukakties minėji
mus įvairiose vietovėse. Pagrin
dinis minėjims vyko spalio 25 
Mainze. Katedroje iškilmingom

KAI GRjZTI j AMERIKĄ
(atkelta iš 3 psl.)

Suvenyrai
Daug kas perka įvairius suve

nyrus. Šv. Petro aikštėje juos 
nrukte bruka, siūlo rožančių, 
nedalikėlių. Ten lengvai galima 
nusiderėti. 'Didesnių ir brange
snių suvenyrų ten neapsimoka 
nirkti, nes labai brangu. Viena 
<eleivė pirko statulėle. Ją pirko 
ne Šv. Petro aikštės krautuvėse,

• net prie viešbučio. Kaina buvo 
>er pusę pigiau.

Doleris ten yra pinigas, kuri 
zisi griebia. Gali mokėti dole
riais, mielai jie priima. Bet visur 
•eikia atsargumo, nes tuoj būsi 
ipgautas.

Kaip gražu New Yorke
Skridome naktį. Kai pa

siekėme New Yorką, jau buvo 
graži saulėta diena. Tik iš tokios 
kelionės grįžęs, pamatai, kaip čia

2001
POSTt YAlt(AM

Vatikano pašto ženklai, specialiai išleisti minint Lietuvos kri
kščionybės 600 metų sukaktį.

pamaldom vadovavo Vokietijos 
vyskupų konferencijos pirm. 
Mainzo diecezijos vysk. Kari 
Lehman su kardinolu Volk.

Kanadoje, Toronte, sukaktis

katedroje dalyvaujant pronunci- 
jui arldvysk. Angelo Palmas. Iš
vakarėse išklausyta nauja poeto 
H. Nagio ir muz. A. Stanke
vičiaus sukurta kantata “Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva”.

Iš okupuotos Lietuvos
Nijolės Sadūnaitės memuarų 

antroji dalis — 88 puslapių rank
raštis — pasiekė Vakarus. Ištisai 
perspausdinta Darbininke.

Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika vis dar leidžiama pasto
viai. Kovo 19 paminėta šio po
grindžio leidinio 15 metų sukak
tis. Šiuos metus pradedant Dar
bininke buvo spausdinamas L. 
K. B. Kronikos Nr. 68, ©baigiant 
— Nr. 7L

Jonas Simokaitis, buvęs sovie
tų kalinys, atlikęs 15 metų skirtą 
bausmę, balandržio 26 iš oku
puotos Lietuvos per Maskvą pa
siekė Paryžių, o vėliau atvyko į 
JAV.

Vytautas Skuodis, 7 metus iš
kalėjęs sovietų lageriuose, su 
žmona Irena ir dukra Daiva 
rugsėjo 8 atvyko į Chicagą. Jau 
aplankė daugelį lietuvių kolonijų 
JAV.

Kultūriniai 
rūpesčiai

Rašytojas ir poetas Antanas 
Vaičiulaitis laimėjo Lietuvių 
Rašytojų dr-jos literatūros pre
miją 2000 dol. už novelių ir ap
sakymų rinkinį “Vidurnaktis 
prie Šeimenos”.

Dramaturgas ir rašytojas Ana
tolijus Kairys laimėjo LKVS Ra
movės skelbtą dramos konkursą 
Adelaidėje su veikalu “Pasku
tinė valia”. Jam paskirta 500 dol. 
premija.

Jurgiui Šlekaičiui paskirta 
JAV LB Kultūros tarybos 1986 
m. teatro premija.

Prel. dr. Juozui Prunskiui pa
skirta JAV LB Kultūros tarybos 
1986 m. žurnalisto premija.

Muz. Faustui Stroliai paskirta 
JAV LB Kultūros tarybos 1986 

gražu, kaip čia švaru, kaip pato- 
gu-

Reikia visiems pereiti per 
muitinę, bet čia nebuvo jokio 
vargo, niekas nesikabinėjo. 
Maną lagaminus kiti pervežė per 
kontrolę, ir niekas paskui nek
lausė. Mane apklausęs muitinin
kas nustebo, kad jau daiktai 
pervežti į kitą pusę, nusijuokė 
ir palinkėjo gerai išsimiegoti po 
kelionės.

Ir visi tą patį pajutome, kaip 
gera sugrįžus į Ameriką, kokia 
tai gera ir draugiška šalis. Tuoj 
privažiavo ir taksis ir atvežė į na
melius, kur tavo daiktai, 
knygos ir popieriai.

tavo

Baigiant
Dėkoju mieliem skaitytojam 

už dėmesį tiem mano kelionės 
įspūdžiam. Aš pats mėgstu to
kius dalykus skaityti, tai ir pa
rašiau, parašiau kaip sugebėjau, 
kaip mačiau keliaudamas.
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Po Kūčių vakaro rimties 
Gal apie LIETUVA svajoji — 
Nuvyk šešėlius nuo minties, 
Ir kelk j Dangų savo dvasią.

Išgirsi skambant pratisai
Šventos nakties ŽVAIGŽDĖS sonetą.
Te jo gaivinantys garsai 
Atras širdies kertelėj vietą.

Jei dar žaizdų paliko jie, 
Tegu užgydo jas NAUJI 
IR TAS, KURS užgimė Betliejuj!

Dayton, Ohio, Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos bažnyčios so
delis papuoštas trimis lietuviškais kryžiais.

Rašytojų dr-jos premijos Česlo
vui Gincevičiui, Pauliui Jurkui 
ir Antanui Vaičiulaičiui.

Kalėdų džiaugsmo kupini 
Sugaus vidurnakčio varpai — 
—- širdie , ar tu nepavargai? 
Juk taip mylėjai ir kentėjai— 
Paklaus išeidami SENI.

Premijų šventės metu spalio 
31 New Yorke įteiktos Lietuvių 
Rašytojų dr-jos premijos Česlo-

I

X
už garsinimą Lietuvęs reikalų 
amerikiečių ir kitataučių tarpe.

X

Viši parašyti švenčių proga

ultūrinė bei visuomeninė 1000

Kai Kūčių vakarą vėlyvą 
Mažytės baltos snaigės kris, 
Tegu širdin kaip j duris 
Pabeldžia amžių Dievas gyvas 
Ir Prakartėlės vaikeliu x 
Prašneks visiems balsu tyliu.
— Te laimė klesti šiuos namuos, 
Dangaus sulaukus palaimos. 
Teprasiskleidžia meilės gėlės 
Taikos ir santarvės žiedais. 
Tenesilanko čia šešėliai 
Ligom arba tuščiais vaidais. 
Tepasitiks Metus Naujus 
Visi pilni šviesių svajų, 
Ir širdyje žvaigžde gyva 
Spindės tėvynė LIETUVA.m. muzikos premija.

A. a. rašytojo Aloyzo Barono dol, premija. Iškilmės rugsėjo 26 
novelės konkursą laimėjo Lai- Lietuvių namuose.
mutė Blažaitytė-Tomau.

Ohio Lietuvių gydytojų dr-ja 
31-ąją kultūrinę premiją paskyrė 
Clevelando Šv. Kazimiero litua
nistinei mokyklai.

Dail. Austės Pečiūraitės paro
da vyko, sausio 10 - vasario 7 Gal- 
lery Ltd., New York, N.Y.

14-oji dialės parocįa Kultūros 
Židinyje vyko vasario 7-8. Rengė 
LB Nevv Yorko apygardos valdy
ba. Skirta Lietuvos nepriklauso
mybės šventei pagerbti ir prisi
minti pirmosios lietuvių dailės 
parodos 81 metų sukaktį.

Skulptorius Antanas Mončys 
ir dailininkas Pranas Gailius savo 
darbų parodą surengė Paryžiuje 
vasario 7- 8 ir 14 - 15.

Muz. Jono Žuko vargonų kon
certas vyko vasario 8 Baltimorės 
katedroje, minint šio vargonų 
virtuozo muzikinės veiklos 50 m. 
sukaktį.

“Grandinėlė”, Clevelando lie
tuvių tautinių šokių grupė,"Vaša-? 
rio 15 sulaukė 35 metų gyvavimo 
sukakties. Ansambliui vadovauja 
Liudas Sagys, o muzikinę palydą 
nuo 1981 tvarko Rita Kliorienė.

Anatolijus Kairy s laimėjo Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
komiteto dramos konkursą už 5 
veiksmų dramą “Krikšto van
duo”. 3000 dol. premija paskirta 
vasario 22.

Chicagoje vasario 22 paskirta 
JAV LB .3000 dol. premija Ber
nardui Brazdžioniui už indėlį 
lietuvių poezijon, ypač už jo rin
kinio rankraštį “Po aukštaisiais 
skliautais".

Lietuvių Rašytojų dr-jos pre
mija už 1985 m. skeliama Pauliui 
Jurkui už “Kai Vilniaus lie
pos žydi ir Česlovui Grince- 
vičiui už “Vidudienio varpai”.

Dail. Albinui Elskui kovo 5 
paskirta JAV LB Kultūros tary- 
l>os dailės premija.

Darbininko koncertas įvyko 
kovo 21 Kultūros Židinyje. Dai
navo Los Angeles vyrų kvarte
tas, akomponuojant muz. Rai
mondai Apeikytei.

Margučio radijas kovo 15 Chi
cagos Jaunimo Centre minėjo 
veiklos 55 metų sukaktį.

Draugo metiniame koncerte 
kovo 28 Chicagoje programą atli
ko solistė Aldona Stempužienė, 
Diana Vytei-Vaitelytė, Algirdas 
Brazis ir Rimas Strimaiti*.

JAV LB Kultūros tarybos sep
tintoji premijų šventė vyko ba
landžio 4 Chicagoje.

Lietuvių opera Chicagoje 31- 
me savo sezone pastatė Smeta- 
nos operą "Parduotoji nuotaka” 
balandžio 25-26.

Poezijos dienos Chicagoje 
vyko gegužės 22-23.

Dail. Genės Valiūnienės 
dailės darbų paroda Toronte 
vyko visą birželio mėnesį.

Keturioliktas Lituanistinis se
minaras Mt. Assisi Academy, 
Lemont, IU., vyko liepos 18-31.

Dirvos -'velės konkursą 
rugpjūčio 9 laimėjo Dalila Mac- 
kialienė, gyv. Floridoje.

Kun. Gediminui Kijauskui, 
SJ, įvertinant jo pastangas litua
nistinio švietimo, tautinio bei re
liginio ugdymo darbuose, įteikta 
Lietuvių klubo Clevelande

Visuomeniniame 
gyvenime

Eugenijaus Kriaučeliūno var
do jaunimo $1500 premija sausio 
17 įteikta Tadui Dabšiui iš Los 
Angeles, Calif., už jo šakotą 
veiklą jaunimo organizacijose ir

Kasos, vienos iš stambiausių 
lietuvių finansinių - institucijų, 
nauju prezidentu balandžio 
pradžioj išrinktas prof. dr. Rimas 
Vaičaitis.

Nįarytės Šalinskienės, New 
Yorko lietuvių visuomenininkės, 
pagerbimo pietūs Kultūros Židi
nyje vyko kovo 14.

"" Lietuvių informacijos "Cen
tras, Brooklyun, N.Y., turįs savo 
skyrių Romoje, kovo 16 atidarė 
skyrių Washington, D.C. Šio 
skyriaus vedėjas — Viktoras Na
kas.

Kun. dr. Juozas Prunslds, žur
nalistas, rašytojas, mecenatas, 
už nuopelnus Bažnyčiai ir lietu
vių tautai popiežiaus Jono Pau
liaus II kovo 23 pakeltas į garbės 
prelatus.

Vydūno Jaunimo Fondas, 
švęsdamas 35-tuosius metus, 
kovo 28 Chicagos Tautiniuose 
namuose metinę 1000 dol. pre
miją įteikė veikliam filisteriui 
Robertui Vitui..

Lietuvių Fondo 24-me su
važiavime kovo 28 Chicagoje 
atšvęsta 25 metų sukaktis. Jau 
sukaupta 3.6 mil. dol.

Pabaltijo Moterų Taryba ba
landžio 5 Nevv Yorke Estų na
muose atšventė 40 metų sutar
tinės veiklos sukaktį. Sukaktį 
suorganizavo lietuvių moterų at
stovybė, kurios pirm, yrą Aldona 
Pintsch. Ji taip pat yra ir Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė.

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos 40 metų sukaktis pa
minėta Lietuvių Sodyboje prie 
Londono gegužės pabaigoje.

Š. Amerikos lietuvių sportinės 
žaidynės vyko gegužės 16-17 
New Yorke.

Perkūnas, New Yorko vyrų 
choras, birželio 2 Kultūros Židi
nyje 20 metų veiklos sukaktį 
atžymėjo koncertu.

Petras Vytautas Dičpinigaitis, 
dr. Juozo ir Irenos Dičpinigaičių 
sūnus, Nevv Yorko univesrsitete 
birželio 5 gavo medicinos dakta
ro laipsnį.

Baltijos studijų Instituto, nuo 
1970 veikiančio Švedijoje, IX 
konferencija vyko birželio 3 - 6.

Lietuvos vyčių 74-asis seimas 
vyko Kansas City, Kansas, liepos 
30 — rugpjūčio 2.

! Lietuvių Muzikų Sąjungos 55- 
tasis seimas vyko rugpjūčioų22 
Chicagoje.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
• kun. E. Putrimo, lydimas 

rugpjūčio 10-30 lankė Lenkijos 
ir Punsko lietuvius.

Ateitininkų sendraugių sto-

vykia Kennebunkport, Maine, 
Lietuvių pranciškonų sodyboje, 
vyko rugpjūčio 8-15. , ,

Lietuvių Fronto Bičiulių šfū- 
dijų ir poilsio savaitė rugpjūčio 
9-16 vyko Dainavoje.

Mažosios Lietuvos Fondo na
rių suvažiavimas vyko rugsėjo 5 
Chicagoje.

Korp. Neo-Lithuania suvažia
vimas vyko rugsėjo 5-7 Union 
Pier, Mich.

Kennebunkport, Maine, lietu
vių pranciškonų vienuolynas 
rugsėjo 8 paminėjo veiklos 40 
metų sukaktį.

Vliko seimas rugsėjo 9-11 
vyko Montrealyje.

Lituanistikos Instituto su
važiavimas vyko spalio 10-12 Bo
stone.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas vyko spalio 
17 Chicagoje.

Lietuvių fotografų paroda 
Chicagoje vy ko spalio 23 - lapk
ričio 1.

Lietuvių Kultūros dr-jos su-

DARBININKO premiją 
laimėjusi rašytojos 

ALĖS RŪTOS apysaka 

MARGU
RASTO

MARGI

KELIU

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

vaizduoja peotą BERNARDĄ BRAZDŽIONj 
ir jo aplinką bei kūrybą.

— Šia premija atžymėta Darbininko 70 metų sukaktis —

• Išleido Darbininko redakcija.
• Spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne
• 281 psl.
• Kaina — 10 dol.

Užsisakyti šiuo adresu:
Darbininkas
341 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

važiavimas V. Vokietijoje vyko 
spalio 23 - 24.

“Ateities” penktasis savaitga
lis Chičagoje vyko spalio 30 — 
lapkričio T.

Balfo direktorių metinis su
važiavimas vyko spalio 3-4 Put- 
nam, Conn.

Politinė konferencija, rengta 
PLB, JAV LB, Kanados LB ir 
PLJS valdybų, vyko Washing- 
ton, D.C., spalio 23 - 25.

Lietuvių Fondo veiklos 25 
metų sukaktis paminėta centri
niu minėjimu spalio 31 Chicago
je.

JAV ir Kanados lietuvių sce
nos darbuotojų suvažiavimas 
įvyko lapkričio 7 Chicagoje.

Dr. Stasys A. Bačkis lapkričio 
15 pasitraukė iš Lietuvos atstovo 
Washingtone pareigų. Jo parei
gas perėmė Stasys Lozoraitis, 
Jr., ir toliau likdamas Lietuvos 
atstovas ir prie Šv. Sosto.

Amerikos Lietuvių R. Katali
kų Federacijos kongresas vyko

(nukelta į 5 psl.)
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lapkričio 27-28 Chicagoje.
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun

gos politinis seminaras vyko 
lapkričio 27 - 29 Washington, 
D.C.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
šeštasis kongresas prasidėjo 
gruodžio 17 Sydnejuje. Baigsis 
1988 sausio 10 Melboume. Šio 
kongreso šūkis: “Tautos likimas 
— mūsų atsakomybė”.

Sukaktys
Kun. Kazimieras Senkus, mu

zikas ir religinių giesmynų 
leidėjas, sausio 24 minėjo 
amžiaus 70 m. ir kunigystės 45 
m. sukaktis.

Poetas laureatas ^Bernardas 
Brazdžionis vasario 2 minėjo 80 
m. amažiaus sukaktį. Pagerbimo 
akademija Los Angeles, Calif., 
surengta gegužės 9.

Komp. Stasio Šimkaus gimi
mo 100 metų sukaktis suėjo vasa
rio 4.

Vytautas Beliajus, tautinių šo
kių puoselėtojas, vasario 26 su
laukė 80 m. amžiaus.

“Bridges” žurnalo 10 metų su
kaktis suėjo balandžio mėn. Re
daktoriai keitėsi. Dabar reda
guoja Domicėlė Jonaitienė. 
Leidžia JAV LB krašto valdyba.

Prel. Pijus Ragažinskas, Bra
zilijos lietuvių kapelionas, 80 m. 
amžiaus sukaktį atšventė 
gegužės 4.

Kun. Juozas Petraitis, MIC, 
Adelaidės lietuvių parapijos kle
bonas, gegužės 22 atšventė 35 
m. kunigystės ir 40 m. vienuoli
nio gyvenimo sukaktis.,,. .

Prel. dr. Prano ^ Gaidos, 
“Tėviškės Žiburių” redaktoriaus 
kunigystės 50 m. sukaktis suėjo 
gegužės 22.

Prel. Jono A. Kučingio, Los 
Angeles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebono emerito, kuni
gystės 50 metų sukaktis atšvęsta 
gegužės 31.

Kun. Justino Steponaičio, At- 
hol, Mass., kunigystės 50 m. su
kaktis suėjo gegužės 31.

Vysk. Vincento Brizgio kuni
gystės 60 metų sukaktis pa- 
minėta birželio 5.

Rašytojas Vytautas Alantas 85 
m. amžiaus sukakties proga pa
gerbtas birželio 6 Chicagos Tau
tiniuose Namuose.

Muz. Vincui Mamaičiui, Sun- 
ny Hills, Fla., 80 m. amžiaus su
kaktis suėjo birželio 21.

Kun. Antanas Bertašius, Pa
te rson, N.J., 50 m. kunigystės 
sukaktį minėjo gegužės 22.

Prel. dr. Juozo Tadarausko, 
buv. Hamiltono lietuvių parapi
jos klebono ir organizatoriaus, 
kunigystės 50 m. sukaktis pa
minėta birželio 7 Hamiltone.

Tėv. Pranciškaus Giedgaudo, 
OFM, lietuvių pranciškonų 
spaustuvės ilgamečio vedėjo, 
kunigystės 40 m. sukaktis pa
minėta birželio 24.

Dr. Kajetono Čeginsko, besi
reiškiančio tarp Europos lietu
vių įvairiose kultūrinėse srityse, 
amžiaus 60 m. sukaktis paminėta 
liepos 1.

Dail. Česlovo Janušo amžiaus 
80 m. sukaktis suėjo liepos 18. 
Sukaktuvinė paroda Kultūros 
židiny įvyko lapkričio 14 - 15.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčia Londone, Anglijo
je, liepos 26 minėjo 75 m. su
kaktį nuo jos pašventinimo.

Žurnalistas Antanas Juodval
kis, Chicago, III., rugpjūčio8su
laukė 75 m. amžiaus.

Žurnalistui Jurgiui Ja- 
nušaičiui, švenčiant 75 m. 
amžiaus sukaktį, Daytona 
Beach, Fla., surengtas pagerbi
mas.

Rašytoja laureatė Nelė Maza- 
laitė-Gabienė rugpjūčio 20 atš
ventė 80 m. amžiaus sukaktį.

Kazys Paulius Vilnis, Lietuvos

vyčių, Tautos Fondo ir kitų, insti
tucijų veikėjas, St. Petersburg, 
Fla., rugpjūčio 6 atšventė 80 m. 
amžiaus sukaktį.

Vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, konsekracijos 3 metų su
kaktis suėjo rugsėjo 14.

Kun. Stasio Railos, Maspeth, 
N.Y, 80 m. amžiaus sukaktis 
atšvęsta rugsėjo 14.

“Margučio” radijo 55 m. veik
los sukaktis paminėta Chicagoje 
spalio 24 atskiru pokyliu.

Kun. Jono Borevičiius, SJ, 
kunigystės 50 m. sukaktis pa
minėta spalio 25 Chicagoje.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos 40 m. sukaktis prisiminta 
spalio 17 Kultūros Židinyje spec
ialaus suvažiavimo metu.

Kanados Lietuvių Fondo 25 
m.^veiklos sukakties minėjimas 
įvyko gruodžio 5 Toronte-

Kun. Antano Baltrušimo, ilga
mečio Bostono lietuvių parapli- 
jos klebono ir Ralfo veikėjo, ku
nigystės 50 m. sukaktis So. Bo
stone paminėta gruodžio 20.

Mirtys
Kun. Vaclovas Šarka, Ham

burgo ir apylinkių lietuvių kape
lionas, mirė sausio 3.

Rytas Babickas, Clevelando 
vyrų okteto ir Čiurlionio ansam
blio vadovas ir dirigentas, mirė 
sausio 6.

Prof. dr. Antanas Maceina, fi
losofas ir daugelio knygų auto
rius, mirė sausio 27 Mūnsteryje, 
V. Vokietijoje.

Elena Jankauskaitė-Turau- 
skienė, gimusi Paryžiuje, ten ir 
mirė vasario 26. Uoliai reiškėsi 
lietuviškoje ir tarptautinėje 
veikloje. . . . .

Petras Minkūnas, teisinin
kas, ekonomistas, Balfoveikėjas, 
Tautos Fondo garbės narys, 
mirė kovo 10.

Adolfas Kregždys, Lietuvių 
Fronto Bičiulių ir kitų organiza
cijų veikėjas, mirė kovo 11 
Woodhaven, N. Y.

Steponas Minkus, vadovavęs 
Bostono lietuvių radijo progra
mai nuo 1939 balandžio 1, šiose 
pareigose išdirbo iki pat mirties 
gegužės 15.

Kun. Juozas Vaišnora, MIC, 
žurnalistas, knygų autorius, ar
ki vysk. Jurgio Matulaičio beatifi
kacijos postuliatorius, mirė kovo 
18 Romoje.

Vincenta Lozoraitienė, buvu
sio Lietuvos diplomatinio šefo 
Stasio Lozoraičio našlė, kovo 25 
mirė Romoje.

Juozas Kreivėnas, muzikolo
gas, vargonininkas, dirigentas, 
gegužės 24 mirė Cicero, III.

Dr. Aleksandras Narvydas 
mirė birželio 23 Stony Brook 
University ligoninėje, Long 
Island, N.Y.

Stepas Mackevičius, kurį laiką 
dirbęs diplomatinėje tarnyboje, 
mirė liepos 14 Jamaica, N.Y.

Kun. Antanas Sabaliauskas, 
salezietis misijonierius, liepos 
29 mirė Bostone.

Jurgis Sližys, NevYorko lie
tuvių visuomenininkas ir uolus 
talkininkas, rugpjūčio 17 mirė 
Woodhavene, N.Y.

Marija Slavinskienė, Monti- 
cello, N.Y., rugpjūčio 25 žuvo 
automobilio katastrofoje.

Kotryna Marijošienė, pasižy
mėjusi kūno kultūros mokytoja 
ir tautinių šokių kūrėja bei puo
selėtoja, mirė rugsėjo 3 Putnam, 
Conn.

Prof. dr. Juozas Zaranka, kla
sikinės filolofijos specialistas, 
rugsėjo 15 mirė Bogotoje, Ko
lumbijoje.

Dr. Stasys Jasaitis rugsėjo 22 
mirė Dorchester, Mass.

Prel. Pranas Vaseris, Mel- 
boumo lietuvių kapelionas, mirė 
rugsėjo 29.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, ilgametis A|lų žur
nalo administratorius mirė spa

St. Petersburgo Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejaus 
minijimo komitetas.

ST. PETERSBURG, FLA.
Paminėta Lietuvos 

krikščionybės sukaktis
Lietuvos krikšto 600 metų ju

biliejus čia atšvęstas per dvi die
nas. Gruodžio 5 d. 4 vai. popiet 
suruošta akademija-koncertas 
Lietuvių klube. Atidaromąjį 
žodį tarė minėjimo komrtet^-pir- 
mininkas kun. V. Į Zakaras, 
OFM. Programai vadovšnrH-pak- 
vietė Angelę Kamienę. Sugie
dota Amerikos ir Lietuvos him-
liai.

Poetas K. Bradūnas krikščio
niškosios poezijos rečitalyje 
perėjo mūsų religinės poezijos 
keliu. Paskaitė mūsų poetų rink
tinės poezijos ištraukų su atitin
kamais komentarais. Aptarda
mas religinę poeziją, išvardino 
žymiuosius poetus, kiekvieną 
apibūdindamas ir ką nors ryške
snio iš jų poezijos paskaityda- 
mas. Baigdamas trumpai stab
telėjo ir ties savo šios rūšies 
kūryba.

Po akademinės dalies buvo 
koncertas. Lietuvių klubo cho
ras, vadovcaujamas P. Armono, 
padainavo 5 dainas. Publikai 
prašant, viena pakartota.

Jubiliejaus minėjimo komite
to pirmininkas kun. V. Zakaras 
šio vakaro užbaigos žodyje vi- 

. siems atsilankiusiems ir progra
mos atlikėjams nuoširdžiai 
padėkojo. Pabaigoje atsilankiu
sieji, kurių buvo 320, pavaišinti 
vynų ir pyragaičiais.

Iškilmingos pamaldos vyko 

lio 1 New York, N.Y.
Juozas Vilpišauskas, bendruo- 

menininkas, sportininkas, šau
lys, lapkričio 5 mirė Brooklyne, 
N.Y.

Hypatia Yčienė-Žiūrienė, jau
niausia aušrininke, dr. J. Šliupo 
dukra, lapkričio 9 mirė Alhu- 
querque, New Mexico.

Jadvyga Černeckytė-Gri- 
gienė, daugelį metų dirbusi cen
trinėje Balfo įstaigoje, kai ši dar 
buvo Brooklyne, mirė lapkričio 
11 Greenwich, Conn.

Dail. Mikas Šileikis gruodžio 
17 mirė Chicagoje.

sekmadienį, gruodžio 6, Švento 
Vardo bažnyčioje, Gulfporte.

12:30 vai. vargonų muziką — 
atliko Wm. Tapp.

1 vai. sukaktuvines mišias au
kojo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, su 6 koncelebruojančiais 
kunigais. Jis pasakė ir šventei 
pritaikytą pamokslą. Per mišias 
giedojo Lietuvių klubo mišrus 
choras. Pasibaigus mišioms dar 
tarė žodelį ir.evangelikų atstovas 
kun. dr. E. Gerulis. Pamaldose 
dalyvavo abiejų šaulių kuopų 
vyčių atstovai su savo vėliavo
mis. Itin gausus žmonių skaičius 
atsilankė į šias pamaldas.

Iškilmingi pietūs. Po pamaldų 
žmonės susirinko į Lietuvių klu- 
lx> salę pietums, kuriuose daly
vavo ir vysk. P. Baltakis. Maldą 
sukalbėjo kun. V. Zakaras. Pie
tuose dalyvavo 320 žmonių. Pie
tų meto programai vadovavo D. 
Mackialienė. visiems pasisoti
nus, buvo pasveikintas vysk. P. 
Baltakis. Sveikino 14 asmenų (12 
iš jų atstovavo savo organizaci
joms), išreikšdami organizacijų 
vardu nuoširdžius linkėjimus ir 
įteikdami vyskupui dovanėles.

Atsiliepdamas į sveikinimus, 
tarė padėkos indį ir vysk. P. Bal
takis, paberdamas dar reikšmin
gų minčių ryšium su Lietuvos 
krikščionybės sukaktimi. Atsi
sveikindamas išreiškė visiems 
savo linkėjimus ir pasidžiaugė 
sėkmingai atšvęstu jubiliejumi.

Po vyskupo kall>os parodyta 
video filmoje popiežiaus kalba 
lietuviškai lietuvių audiencijoje 
birželio 27 ir jo lietuviškas žodis 
Šv. Petro bazilikoje birželio 28. 
Tuo ir baigtas dvidienis minėji
mas.

St. Petersburgo krikščionybės 
jubiliejaus minėjimo komitete 
dirbo: kun. Zakaras, OFM — 
pirmininkas, M. Andrijau
skienė, kun. V. Dabušis, K. 
Gaižauskienė, kun. dr. E. Geru
lis, K. Gimžauskas. A. Dudonis, 
A. Kamiene, V. Kleivienė, A. 
Kraujalis, A. Krulikienė, D. Ma- 
cialienė, P. Stanelis, K. Urbšai- 
tis ir A. Valienė.

'Šis krikščionybės sukakties 
dvidienis minėjimas išsiskyrė iš

įvairių ligšiolinių renginių savo 
iškilmingumu, turiningumu, ati
tiko jubiliejinei dvasiai ir praėjo 
sėkmingu.

K. Gmž.

TRUMPAI

Floridos Amerikos- Lietuvių 
klubo susirinkime, sušauktame 
lapkričio 7, buvo išrinkta nauja 
klubo valdyba 1988 metams: 
pirm. A. Kamius, vicepirm. K. 
Vaičaitis, sekr. A. Krulikienė, 
ižd. J. Kirtiklis, finansų sekr. A. 
Kaselis; direktoriai: A. Alek- 
siejūnas, J. Balnius, J. Gerdvi- 
lienė, A. Grabauskas, S. 
Kreivėnas, M. Kucbelena ir J. 
Švedas.

Dail. Juozo Sodaičio tapybos 
paroda klubo mažojoje salėje 
vyko lapkričio 14-15. Atvykęs iš 
Daytona, Fla., dailininkas iš
statė 30 darbų. Parodą apžiūrėjo 
ne tik vietos lietuviai, liet taip 
pat ir lankytojai iš kitų miestų, 
nes tą savaitgalį St. Petersburge 
vyko LB tarylx>s narių suvažiavi
mas. Lapkričio 15 Dalila Mac- 
kialienė apžvelgė J. Sodaitį kaip 
.asmenį, o kun. dr. E. Gerulis — 
kaip lietuvį dailininką.

Padėkos dienos pietus klubo 
valdyba surengė lapkričio 26. 
Specialiai buvo pagerbti klubo 
didieji geradariai, padovanoję 
klubui 1000 dol. ar daugiau.

Romo Kalantos Šaulių kuopa 
lapkričio 19 surengė Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo 69-osios 
sukakties minėjimą. Scena buvo 
papuošta dail. J. Juodžio pieštais 
Lietuvos kariuomenės ir val
stybės simboliais. Minėjimui va
dovavo kuopos pirm. V. Ged- 
mintas. Minėjime dalyvavo ir 
buvo pagerbti savanoriai 
kūrėjai, gyveną St. Petersburge: 
maj. L. Virbickas, B.Daukantas 
ir Petras Koncė. J. Punkrys dėl 
ligos, negalėjo dalyvauti. Paskai
tą skaitė svečias Amerikos akty
viosios armijos pulk. Įeit. Kęstu
tis Gedmintas. Meninei progra
mai vadovavo J. Gerdvilienė. D. 
Mackialienė ir S. Vaškys padek
lamavo tai dienai pritaikytų 
eilėraščių. Sol. O. Armonienė 
padainavo tris, o vyrų vienetas 
penkias dainas, akomponuojant 
A. Mateikai.

Lietuvos vyčių 147 kp. visuo
tinis narių susirinkimas įvyko 
lapkričio 10 lietuvių klube. Iš

irL klausius įvairių pareigūnų pra
nešimų, išrinkta nauja 1988 m. 
valdybai: pirm. A. Gudonis, vi
cepirm. A. Kraujalis, vicepirm. 
T. Liutkienė, sekr. V. Klei
vienė, ižd. M. Zigaitienė, finan
sų sekr. S. Kraujalienė, patikėti
niai prel. J. Balkonas ir Ch. Vil
nis, ryšių su lietuviškomis orga
nizacijomis pirm. K. Kleiva, at
stovė visuomeniniams reikalams 
Viktorija Jaoobson, kultūros sri
ties pirm. dr. A. Valienė. — L. 
Ž. K.

EUROPOS

STUDIJŲ 

SAVAITĖ

35-toji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė įvyks 1988 liepos 
31 - rugpjūčio 7 Vokietijoje, Va
sario 16-osios gimnazijoje. Ro
muvoje: Litauisches Gymna- 
sium, 6840 Lampertheim — 4, 
Hūttenfeld. Tel. 06256-322.

Savaitės moderatoriai: dr. Ka
jetonas J. Čeginskas, dipl. mat. 
Kęstutis Ivinskis ir Eglė Juod- 
valkė.

Organizacinė komisija: stud. 
Tomas Bartusevičius, Alina Gri
nienė ir mokyt. Raimonda Šre- 
feldaitė.

Registracijos ir informacijos 
reikalais kreiptis adresu: Alina 
Grinius, Diamantstr. 7, D-8000 
Mūnchen, W. Germany, Tel. 
089-1504471.

Programos reikalais kreiptis 
adresu: K. Ivinskis, Haussdorf- 
str. 81, D-5300 Bonn - 1, W. 
Germany.

LIŠ VISUR-*
— Amerikos Lietuvių Balsas 

ir Vatikano radijas perteikė in
formacijas Lietuvos žmonėms 
apie krikščionybės jubiliejaus iš
kilmes Chicagoje. Vatikano radi
jo vadovybė telefonu kreipėsi į 
Alto įstaigą Chicagoje ir prel. dr. 
J. Prunskis perteikė žinias apie 
iškilmes šioje lietuvių kolonijo
je.

— Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
balandžio 1 minės kunigystės 55 
metų sukaktį.

Kun. Alfonsą Svarinską, kali
namą 37-ame Uralo lageryje, 
aplankė jo sesuo ir kitos dvi tau
tietės. Kalinys yra labai sublogęs 
fiziškai, bet dvasiškai jaučiasi sti
prus. Jis visiems dėkoja už mal
das ir laiškus, nors laiškai jį tepa
siekia labai retai. Kartais per 4 
ar daugiau mėnesių jo nepasie
kia nė vienas laiškas. Yra žino
ma, kad žmonės jam rašo, tik la
gerio administracija tų laiškų 
jam neįteikia. Kun. Svarinskas 
paneigė gandus, kad jis buvęs 
Maskvoje.

Advokatas Saulius Kuprys,' 
Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacijos pirmininkas, 
yra pakviestas atstovauti Chica
gos arkivyskupijai Illinois Katali
kų konferencijos (Catholic Con- 
fesrence of Illinois) organizacijų 
tary boje. Konferencija apjungia 
visas šešias Illinois esančias vy
skupijas ir rūpinasi valstijos sei
me Springfielde pravesti atitin
kamus įstatymus, kurie yra pa
lankūs Katalikų Bažnyčiai ar su
tampa su vyskupų pareiškimais 
socialinio teisingumo klausi
mais.

— Clevelando Lietuvių jauni
mo sąjungos skyriui vadovauja 

‘ Rėdą Ardytė. Lapkričio 14 sky
rius Dievo Motinos parapijos 
salėje surengė koncertą, į kurį 
atsilankė 250 asmenų ir tuo 
parėmė į kongresą vykstantį jau-

■ nimą. Programą atliko jauni dai- 
I nininkai ir instrumentalistai: 
Į Darius Polikaitis (vadovas) ir An-
■ (Irius Polikaitis iš Chicagos, Li

nas Polikaitis iš Los Angeles ir 
Vidas Neverauskas iš Detroito.

— Vasario 16 gimnazijoje 
Kalėdų atostogos vyksta nuo 
gruodžio 20 iki sausio 10. Moki
niai Velykų atostogas turės nuo 
kovo 27 iki balandžio 10.

— Šv.. Antano gimnazijos, 
veikusios Kennebunkport, Mai
ne, 1968 metų abiturientų klasė 
ruošia susivienijimą, kuris įvyks 
1988 m . liepos 7-9 lietuvių pran
ciškonų sodylx>je, Kennebunk- 
|x>rt. M E. Dėl rezervacijų ir in- 

j formacija .skambinkite P. Striu- 
paičiui 312 767 - 1090 arba P 
Bražioniui 312 362 - 7834 po 6 
vai. vak.

— Nauji Darbininko skaityto- 
.’ jai: V. Niemi. New Hyde Park. 

N.Y. Užsakė kitiems: P. Marš, 
i Churchville. N.Y. — P. J. Gnis- 
į zeckis. Muskegon, Mich.. C 

Kilias, Southburg. Conn. — M. 
Bložas k k, Sun City . Ariz. Svei
kiname naujus skaitytojus ir 

„dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 

j prenumerata pirmiems metams 
(tik 15 dol. Atnaujinant — vi

siems 20 dol. metams.
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BINGHAMTON, N.Y.
Lankėsi vysk. P. Baltakis. 
Paminėjo Lietuvos krikšto 

sukaktį
Binghamtone Lietuvos 600 

metų krikščionybės minėjimas 
įvyko rugsėjo 12 Šv. Juozapo pa
rapijoje. Nors mažai liko lietuvių 
šioje parapijoje, klebonas kun. 
John Mikalajūnas labai stengiasi 
išlaikyti lietuvišką dvasią. Para- 
piečiai taip pat tvirtai remia savo 
parapiją ir parodo savo lietuvišką 
nuoširdumą.

Vysk. Paulius Baltakis, kuris 
pirmą kartą lankė Binghamtoną 
1985 metais, aukojo iškilmingas 
mišias su klebonu kun. John Mi
kalajūnu. Iš Rochesterio 
atvažiavę “Lazdyno” šokių 
grupė lydėjo procesiją nuo kle- 
l>onijos į bažnyčią. Mišių tarnau
tojas nešė lietuvišką tautišką 
kryžių net su gintaro spalvos pri
taikytais akmenimis. Tautiniais 
drabužiais apsirengusi moteris 
su dukra nešė auką. Toliau ėjo 
Šv. Juozapo choras. Vyskupas 
pašventino naują Marijos ko
plytėlę. ir procesija nuėjo į 
bažnyčią.

Vysk. Baltakis sakė pamokslą 
angliškai ir lietuviškai. Jis aiški
no. kad krikščionybė yra palaima 
mūsų tautai, ypač nuo caro laikų 
iki dabar. Toliau jis priminė 
klausytojams, kad palaimintas 
Jurgis Matulaitis du 
aplankė JAV. Choras 
"Lietuva brangi" ir 
mišias Lietuvos himnu.

Po mišių pietūs ir minėjimas 
į\ y ko naujai atremontuotame 
Šv. Juozapo kultūros ir švietimo 
centre. Naujas stogas, įėjimas, 
šviesų ir ventiliacijos sistema ir 
vidaus išdažymas pakeitė šią 70 
metų salę į garbingą centrą. Ar
chitektai John Walluk ir Don 
Adams ypatingai pagražino cen
trą. kuris dabar atrodo kaip pilis.

Ši salė buvo pastatyta 1916 
metais. Kvadratiškai pastatyta, 
nes parapiečiai norėjo viršum 
salės bažnyčią statyti. Pagaliau 
1930 metais, vietinis vyskupas 
neleido bažnyčios virš salės pa
statyti. Dabartinė bažnyčia 1949

kartus 
giedojo 
užbaigė

metais pastatyta skersai gatvės 
nuo centro. Klebonas Kun. John 
Mikalajūnas daug pastangų įdėjo 
ne tik centrui, bet ir bažnyčios 
pagražinimui.

Skanią vakarienę paruošė Šv. 
Juozapo parapietės, maždaug 
300 žmonių. Binghamtono jubi
liejaus komiteto pirmininkas Jo- 
seph Missavage atidarė 
minėjimą. Missavage pristatė 
programos vedėją Richard Gul
bin, kuris yra Johnson City gim
nazijos direktorius. Gulbin aiški
no, kad jam didelė garbė būti 
lietuviu, ir jis pasveikino kelis 
svarbius svečius. - .

Rochesterio “Lazdyno” šokių 
grupė trumpai, bet gražiai pasi
rodė. Šokdami naujoje salėje, jie 
pradžiugino parapiečius.

Jonas Mankus įdomiai paaiški
no klausytojams apie Lietuvos 
krikštą. Tada Binghamtono bur
mistre Juanita Crabb tarė žodį. 
Ji sveikino Šv. Juozapo parapiją 
jubiliejaus proga ir įvertino šios 
parapijos pastangas išlaikyti lie
tuviškumą. “Labai svarbu jauni
mui žinoti apie savo tėvynę,” 
tarė burmistre. “Tik tada galima 
tikėtis, kad lietuviai ir jų tikėji
mas išliks.”

1 ........... F 1 '■

LITHUANIAN COOKERY

Vysk. Baltakis įteikė burmi- 
strei jubiliejaus medalį. 
Maždaug prieš dvejus metus, 
per parapijos pietus, ta pati bur
mistre buvo įteikusi vyskupui 
miesto raktą.

Šv. Juozapo parapijos klebo
nas kun. John Mikalajūnas 
užbaigė minėjimą, pasveikinda
mas visus garbės svečius ir atsi
lankiusius.

Kitą dieną vietinis Bingham
tono laikraštis Sun-Bulletin 
smulkiai aprašė jubiliejaus 
šventę ir apklausinėjo vysk. Bal
takį.

Jei keliaujate per Binghamto
ną, aplanky kite Šv. Juozapo pa
rapiją. (Adresas: 1 Judson Ave- 
nue, Binghamton, NY 13905. 
Klebonas kun. John Mikalajūnas 
607 - 797 - 5264).

PRK

Brooklyn, N.Y. 11207.

Numeris, gatvš

BALFO SEIMOS VEIKLOJE
Plati ta BALFo šeima. 

Didžioji jos dalis — tai medžia
ginės paramos reikalingieji, gy
veną okupuotoje Lietuvoje, 
vargstą kalėjimuose, nutremti į 
Rusijos šiaurę ar Azijos platu
mas, skurstą Lenkijoje, Pietų 
Amerikoje, Afrikoje. Yra jų net 
turtingosios Vakarų Europos se
nelių namuose.

Kita BALFo šeimos dalis — 
tai pasiturintieji lietuviai, 
jautrūs savo tautiečių bloge- 
sniam likimui.

t rumpai tariant, BALFo šei
mą sudaroma: teikiantieji para
mą ir šalpos reikalingieji, po visą 
pasaulį išblaškyti ir skurdesnėse 
gyvenimo sąlygose atsidūrę 
mūsų broliai bei sesės.

Jeigu net tokioje turtingoje 
valstybėje, kaip Ąmerika, yra 
reikalingų šalpos, kito žmogaus 
širdies ir nuoširdžios meilės, tai 
ką bekalbėti apie tuos kraštus, 
kurie nėra tokie turtingi, arba 
kurių politinė ir socialinė sant
varka nėra pajėgi aprūpinti gy
ventojus minimaliomis žmogui 
pragyventi reikalingomis prie

monėmis.
Duodančioji šeimos dalis pasi

naudoja aukų rinkimo vajumi 
per Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondą.

Ir New Yorko BALFo skyriaus 
valdyba, pirmininkaujama įvai
rios visuomeninės veiklos vete
rano Vinco Padvariečio spalio 
mėnesį vykdė BALFo aukų vajų 
išsiuntinėdama gana didelį 
skaičių laiškų prašydama aukų.

Daugelis nuoširdžiai atsiliepė 
ir savo auką atsiuntė. Bet dalis 
mūsų šventą pareigą artimojo 
atžvilgiu pamiršo, o valdyba ne
pajėgė antrą kartą tos pareigos 
laiškais priminti. Be to, valdyba 
nevykdė vajaus, lankydama au
kotojus jų namuose, butuose, 
kaip tai daroma kai kuriuose ki
tuose Amerikos miestuose.

Skyriaus valdyba nutarė pa
skelbti Darbininko laikraštyje 
tuos gerus pavyzdžius, kurie at
siliepė į Jos prašymą, tikėdamasi 
ir kitų atsiliepimo.

Štai iki šiol atsiųstos aukos 
skyriaus iždininkui Zigmui Dič-

(nukelta į 7 psl.)

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Paraiyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakito, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio, (vada* R. Sealey. Šeita laida, puočnlal HHolsta. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, M.Y. 
11207.

Užsakau “LlthUanla 700 Ysars" už 18 dol- Parsiuntimas — 
postsge 1 dol.

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

Numeris, gatvė .... ......... *.... «... ••«»••••..

Miestas, vaisi Ha, Zlp....---------------------------- --------- ---------------------

--

Binghamton, N.Y., miesto burmistre Juanita Crabb ir vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjime

Binghamton, N.Y., miesto burmistre Juanita Crabb kalbasi 
su Paulium Klimu iš Rochesterio, N.Y., kai Binghamtone 
buvo paminėta Lietuvos krikšto sukaktis.

NAUJI LEIDINIAI
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 i 

pažadėtąją žemę, eilės, 10 dol.
S. Ylos, Jurgis Matulaitis, 5 

dol.

A./ Maceinos, Orą et lahora, 
10 dol.

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

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

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

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, W<» vedėja

G.T. INTERNATIONAL dfrkoja 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 kreipki pas mus.

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

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS į G.T.

G. T. INTERKATIONAL, INC. 
10401 S.R0BERTS ROAD 

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

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJĄ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls, 
4 Buenos Aires birželio 7-18

Nr. 8801 Lietuvi 15 d., Maskva 2 d., gegužės - 
16-birželio 3

Nr. 8802/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.

Nr. 8803/M Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-26 ___ __________

Nr. 8806/F Lietuvi 10 d., Maskva 1 d., Leningradas
1 d., Amsterddmas3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3. į

Nr. 8807/M Lietuva 10 df, Maskva 1 d., liepos 19-31.
Nr. 8808/F Lietuvi 10 d., Maskva 1 d., Leningradas

1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31.
Nr. 8809/M Lietuva!)d., Maskva 2 d., rugpjūčio 

16-28.
Nr. 8810/F LietuvalO d., Maskva 1 d., Leningradas 

1 d., Vabrų Vokietijoje (Octoberfest) 
5d., rugsėjo 19-spalio 7.

Nr. 8811/M Lietuva) d.. Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio!

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

DEXTER PARK (h PHARMACY [IBS 
V Wm. An&stasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11481 

WI DELJVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kali To
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškimę 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. 
Woodfiaven, N.Y. 11421.

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau įaIima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės j KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDI10 LINIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIIUMCN

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersbvge, Detroite, Waterburyįe 

Aktyvas: 65 milijonai doWy

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securttylrbdėllal, Išduodami Mo-

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certtflkatus, negu kiti 
bankai.

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $106.000 Į

Apie paskolų ir certlfikatų palūkanų pastkettlm prašoma teirautis kasojs 
darbo valandomis. Per telefonu arba paltu Jums busirtslttot ušllaualot Informacijos.
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Ateitininkų surengtoje M. Gaižutienės ir A. Norvilos parodoje. Apžiūri M.Gaižutienės 
keramikos darbus. Viduryje už vazos juodu švarkeliu pati dailininkė Marytė 
Gaižutienė. Nuotr. V. Maželio
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L. VELECKYTĖS KONCERTAS

JAPONO JSPUDŽIAI 
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Lietuvos klausimais besido
minantis japonas atsiuntė Lietu
vos Generaliniam Konsulatui 
New Yorke vertimų didžiausia
me Japonijos dienraštyje Yomiu- 
ri Shinbun spalio 17 dienos nu
meryje tilpusio reportažo iš ke
lionių po Sovietų Sųjungų ir jos 
okupuotus kraštus:

“Sovietų revoliucija po 70 
metų. Aš buvau nustebintas ma
tydamas daugelį privačių taksių 
Lietuvos respublikos mieste Vil
niuje. Ten yra apie 700 privačių 
taksių ir tiek pat valdiškų. Ke
liaudamas po Baltijos kraštus 
jaučiau nerusiškų atmosferų ir 
privatinės iniciatyvos principus. 
Pasėkoje gegužės mėnesį išleis
tų privatinių bendrovių potvar-*- 
kių atsirado daugybė privačių 
taksių, restoranų ir vedybų biu
rų, kurie pradėjo savo komer
cinę veiklų. Vienas psichotera- 
pistas įsteigė savo privatinę kli
nikų. Jis dirba vienoje Vilniaus 
priemiesčio ligoninėje, o vaka
rais ir laisvomis nuo darbo die
nomis aptarnauja pacientus savo 
klinikoje. Sis daktaras pasakojo, 
kad pasirodžius žinutei vietos 
laikraštyje apie klinikos atidary
mų, per šimtų pacientų jam tele- 
fonavo, ko pasėkoje esųs tiek 
užimtas, kad nebeturįs laiko net 
su šeima pabūti.

Už leidimų klinikų laikyti jis 
valdžiai turįs mokėti 230 rublių, 
o visa kita esųs jo uždarbis.

Jo alga ligoninėje esanti 170 
rublių mėnesiui, kuri nepasiekia 
net normalaus darbininko vidur
kio.

Panagrinėję jo patyrimų gali
me suprasti kliūtis privačių ben
drovių veikimui:

1. Privatūs taksiai už gazolinų 
moka dvigubai negu valdžios 
taksiai.

2. Privatūs restoranai jiems 
reikalingus produktus gali pirkti 
tik laisvoje rinkoje, kame kainos 

BRONIUI KUBILIUI
mirus, giliame nuliūdime likusius žmoną Olgę, dukrą 
Valeriją ir žentą Juozą Ližaičius Ir kitus artimuosius 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Aleksandra ir Jonas Bačanskai

ONAI STUMBRIENEI 
mirus, Edvardą Leleivą Ir jo šelmę nuoširdžiai 
užjaučiame Ir kartu liūdime.

New Žorko Lietuvių
Vyrų choras “Perkūną s'

yra žymiai aukštesnės negu val
diškoje.

3. Privačios bendrovės laiko
mos laisvalaikio užsiėmimu. Pri
vačių bendrovių tikslas esųs ne 
uždarbio didinimas privatiems 
asmenims, bet suteikti pi
liečiams geresnį patarnavimų — 
aiškino Jankauskas, Lietuvos ko
munistų partijos ekonominio 
skyriaus direktorius.

To viso akivaizdoje privačių 
bendrovių pasisekimas neatrodo 
viliojantis”.

LGK

LIETUVIO

SĖKMĖ

KANADOJE

Majoras Laisvydas K. Barsau
skas Kanados Krašto Apsaugos 
vyr. štabo buvo parinktas pasito
bulinimo kursams Amerikos Ka
rinių Pajėgų kolegijoje. Norfolk, 
Virgin ia, prie Krašto Apsaugos 
universiteto.

Majoras Barsauskas jau 20 
metų tarnauja reguliarioje Kara
liškos Kanados šarvuočių divizi
joje. Per tų laikų turėjo įvairius

Majoras Laisvydas Barsauskas

A/EW YORKE
(atkelta iš 8 psl.)

Kazys Skobeika iš Woodhave- 
no, N.Y., ne tik puikiai dirba 
pranciškonų spaustuvėje, bet ir 
Darbininko leidimų paremia 
auka. Atnaujindamas prenume
ratų, paskyrė 40 dol. Labai ačiū.

Lucius Strazdis iš Lunen- 
burg, Mass., atsiuntė Darbinin
kui 1988 metams 40 dol. Mūsų 
laikraščio ateitis darosi tvir
tesnė, nes daugelis skaitytojų ja 
tikrai rūpinasi ir paramų spaudai 
stengiasi padidinti. Labai ačiū.

R. Ugianskis iš New Fairfield, 
Conn., tai vienas iš tų nepailsta
nčių Darbininko palaikytojų, ku
rie negaili savo laikraščiui palai
kyti ir.^idesnių aukų. Ir kaippe- 
reit^Š "Kietais, taip ir 1988 metu"* 

Dr. B. Jankauskas iš Fort Sa- 
longa, N.Y., pastoviai rėmęs 
Darbininkų, 1988 metams prie 
prenumeratos savo aukų padidi
no, atsiųsdamas 50 dol. Nuošir
dūs ačiū.

r---- -----------"•jonas MaIinauskas is"W(x>d-
prenumeratai gavome po 40 dol. haven, N. Y., ištikimas Darbi- 
Ačiū labai.

vadovaujamus postus įskaitant ir 
tankų eskadrono vado Vokietijo
je. Taipgi yra įvykdęs apmoky
mo paskyrimus Kanadoje, Vaka
rų Vokietijoje ir Viduriniuose 
Rytuose. Jis taip pat yra Kanados 
ir Vakarų Vokietijos armijų pa
rašiutininkas.

L. K. Barsauskas yra baigęs 
Monitobos universitetų, Kana
dos armijos vadovybės moky klų 
ir gen. štabo kolegijų. Vedęs 
Lindų Gudas, gyvenančių su tri
mis dukromis Asta, Anna ir Vilija 
Ottavoje, o jo tėvai gyvena Mon- 
trealyje.

B ALFO SEIMOS VEIKLOJE

(atkelta iš 6 psl.)

pinigaičiui. 300 dol. — kun. M. 
Gyvas; 250 dol. — H. E. An- 
driuška; 150 dol. aukotojas iš 
VVoodbaven; po 125 dol. — J. 
Valaitis, W. H. Markalonis; po 
100 dol. —A. R. Balsys, L. Do
vydėnas, V. Katinas, V. E. 
Dudėnas, J. A. Bobelis, D. V.

Anonis, KASA, V. L. Milukas; 
75 dol. —A. Matulionis; 70 dol. 
— St. Nutautas; po 50 dol. — 
M. Shalins, kun. A. Rubšys, dr. 
J. Budzeika, Alg. Šilbajoris, E. 
W. Bamet, J. Lukas, J. B. Dič- 
pinigaitis M D, A. S. Dimas 
DDS, A. Daunys, Al. Dunajevv- 
ska M D, LKF New Yorko klu
bas, V. S. Vaikučiai, Eug. Paku-

- lis; 45 dol. J.»Botyrius; po 40 dol.
— A. Rimydis, Lig.' Simana
vičius, J. A. Rysavy, Jos. J. Gal- 

^minas; po 30 dol. J. Juodis, A.
A. Bortkevičius, H. Ostragor- 
sky, VI. Biknevičius, J. Pet- 
niūnas; po 25 dol. — E. Raste
nis, B. Paprockas. B. Jankau
skas, M D, J. Matulaitienė, B. 
Bieliukas, T. Penikas, A. Ukne- 
vičius, kun. J. Pakalniškis, K. 
Norvilą, A. Simutis, Šiaulių

Lindai Veleckytė, jauna smui
kininkė iš Chicagos, gyvenanti 
So. Bostone pas E. Valiuko2 
nienę, studijuoja Bostono uni
versitete magistro laipsniui įsi-

Lapkričio 7 universitete 
jos rečitalis, kuriame ji

pajėgiai su neeiliniu įsigilinimu 
pademonstravo nelengvą pro
gramą, apimančią laikotarpi nuo 
J. S. Bacho iki S. Prokofievo.

Buvo malonu patirti, kad 
smuikininkė, įtraukė keletą lie
tuvių kompozitorių kūrinių: V. 
Klovos Noktumą ir Valsą, J. Pa
kalnio Raudą. Jos grojimas gerai 
atliepė lyrinei V. Klovos muzi
kos nuotaikai, kurioje tai šen, tai 
ten išryškindavo lietuvių liau
dies stiliaus elementus.

J. S. Bacho Sonata solo smui
kui buvo atlikta su gerai išlygin
tais smičiaus traukimais (štri
chais) ir tinkama artikuliacija. 
Interpretacija atitiko šios rūšies 
muzikos rimčiai..

Ypatingai ? sunki techniškai 
buvo S. Prokofievo Sonata Op. 
94 a, D Major. L. Veleckytė įvai
rius šio kompozitoriaus muzikos 
techniškus ir muzikinius reikala
vimus atliko su pasitikėjimu, 
drąsiai sklandydama pirštais per 
įmantrius pasažus, gamas ir 
akordus. Kad ir kukliai, smuiki
ninkė atskleidė ir spalvines Pro
kofievo muzikines žymes. S t 
šia sonata L. Veleckytė parodė, 
jog jos muzikinis potencialumas 
neišsieikvos su šia diena.

Paprastai instrumentalistai 
yra ruošiami ir kamerinei muzi-

ninko bičiulis ir rėmėjas, taip pat 
savo paramų spaudai pakėlė iki 
50 dol. Tikrai tuo džiaugiamės ir 
dėkojame.

Vladas Barius iš Bridgeport, 
Conn., savo paramų spaudai taip 
pat padidino, atsiųsdamas 40 
dol. Ačiū už ilgametį laikraščio 
rėmimų.

A. Antanaitis iš Kings Park, 
N. Y., apmokėjo prenumeratų už 
kelerius metus į priekį, atsiųsda
mas 150 dol. aukų spaudos para
mai bei sveikinimus švenčių pro
ga- Kol bus gyvi tokie spaudos 
mecenatai, tol bus gyva ir lietu
viška spauda.

l W. Bara-

Box 21081.

kuopa, R. Pūras, H. Kulber, G. 
Valaitis, L. Kat. Mot. S-ga, R. 
Markus. J.A. Pumputis, G. Sta- 
nčius, A. J. Miknius, K. Keblys, 
A. V. Jankauskai, V. Padvarietis, 
O. Vilpišauskienė, N. Micbura,
J. P. Pažemėnas, M. Tomkus,
K. Mitinąs, M. Erčius, J.E. 
Janiūnai, dr. J. Kazickas, S. 
SliŽienė; po 20 dol. — O. Dani- 
sevičiūtė, M. Jasėnas, J. Jankus, 
A. Garbanauskas
nauskas, G. Leonas/K. Vainius, 
J. Lugauskas, Boley, V. 
Maželis, A. Grigaliūnas, J. Aly
te, Eug. Kezienė, O. Baranau
skienė, K. Šventoraitienė, Mo
terų Vienybė, A. Lileika, P. Pa
lys, A. A. Butas, P. Jurkus, L. 
Žitkus. Mažiau aukojusių ir pa
pildomas aukotojų sąrašas bus 
paskelbtas vėliau.

Artėja žiema. Spalio mėnuo 
jau praeityje, o šalpos reikalin
gųjų skaičius nemažėja. Šių 
metų BALFo vajų užbaikime 
skubiai pasiųsdami šalpos čekius 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ihc. šiuo adresu: 
BALFAS, PO.
Woodhaven, N.Y. 11421.

Br. B.

kai. L. Veleckytei buvo duota 
proga atlikti vadovaujančią pir
mo smuiko partiją J. Brahmso 
Fortepijono kvartete C. Minor 
Op. 60. Šį uždavinį ji atliko pre
ciziškai su gerai išbalansuota di
namika ir gyva išraiška.
• Saros Kohane fortepijono pa
lyda visais atžvilgiais buvę aukš
to meninio lygio ir atitiko įvai
ruojančių muzikos stilių reikala
vimams.

Kai mūsų jaunimas aistringai 
priima pramoginės muzikos 
kraštutinybes, o dauguma vyre
sniųjų ir senųjų savo muzikos 
akiračiais ribojasi siaurai supra
stos lietuvių muzikos meno 
apraiškomis, L. Veleckytės pasi
rinktų kryptį siekti aukštesnių 
muzikos aspiracijų reikia remti 
visu nuoširdumu.

Turime tikrų kūrybingosios 
muzikos badų išeivijoje, taigi L. 
Veleckytės pasirodymas mūsų 
blankiame muzikos meno hori
zonte yra laimėjimas visiems lie
tuviams.

Jeronimas Kačinskas

a*
Laisvės atstatymo 

minėjimas
Brocktono Lietuvių Tarybos 

posėdyje gruodžio 6 nutarta Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 70 metų sukakties 
minėjimų ruošti vasario 21. Vie
niems tarybos nariams pavesta 
pasirūpinti tinkamu kalbėtoju, o

PADĖKA
Bostono Tautinių Šokių 

Sambūrio, auksinio jubiliejaus, 
įvykusio lapkričio 28, 1987, pro
ga noriu padėkoti visiems pri- 
sidėjusiems prie šios šventės.

Didi padėka Algirdui Budrec- 
kiui knygos sudarytojui ir Vytau
tui Dilbai už dekoratyvinę juostų 
per visų scenų su 600 šokėjų var
dais. E. Ribokienei už išaustų 
gražių juostų su įrašu “50 metų 
Bostono Tautinių Šokių 
Sambūriui 1937 - 1987”, kuri 
įteikta nuo dabartinių šokėjų.

Dėkoju Tautinių Šokių Insti
tuto vadovei Galinai Gobienei 
už dovanų ir sveikinimus, Liet. 
Moterų Federacijos Bostono 
klubo per E. Vasiliūnienę parei
kštus sveikinimo žodžius ir 
gėles, Baltijos ir Žalgirio skautų 
tuntų įteiktas dovanas ir jų var
dus sveikinusių tuntininkę Lai
mų Kiliulienę. Žinomam įvairių 
tautinių šokių specialistui Vytau
tui Bielajui iš Denver, CO, už 
atsiųstų sveikinimų.

Padėka priklauso visiems už 
sveikinimus žodžiu ar raštu, do
vanas ir gėles, kurių buvo tikrai 
daug.

Esu dėkinga Mirgai Griniu- 
vienei, puikiai vadovavusiai pro
gramai, solistei Verutei Bizin- 
kauskaitei už dainas ir josios 
tėveliui Bizinkauskui už palydų 
pianinu. Verutė yra ne tik so
listė, bet ir lakūnė, o dabar šoka 
Sambūryje studentų grupėje.

Šiuo metu Sambūryje šokiam 
vadovauja sūnus Gediminas, ku
riam linkiu kantrybės, ištvermės 
dar daugelį metų vadovauti Bo
stono Tautinių Šokių Sambūriui.

Su dėkingumu prisimenu tuos 
atsilankiusius 1937 metų ketu
riolika šokėjų, kurie buvo pąfc- 
viesti scenon ir apdovanoti bal
tomis rožėmis, o publikos pa
lydėti audringais plojimais.

Džiugu, kad Sambūris turi 
darbingą komitetą: Widugiriai. 
V. Jurgėla, Mrs. Philips. Kalrn, 
Šnipienė, Goštautienė, Banai
tienė, Zikienė, Kalvaitienė, 
Mrs. Kazlas ir kiti.

Dar kartą visiems ir visoms 
širdingas ačiū.

Ona (Gaškienė

kitiems — sudaryti kitą progra
mų.

Liko neišspręstas klausimas, 
kaip šventės pagrindu sudominti 
Lietuvos reikalais vietos ameri
kiečius, o taip pat antrosios ar ir. 
trečiosios kartos lietuvius, kurie 
laikosi nuošaliau nuo tokių 
minėjimų. O toks sudominimas 
sudaro tos šventės minėjimo vie
nų svarbiausių uždavinių. Jo tin
kamas atlikimas yra nemažiau 
reikšmingas, kaip įprastinio 
minėjimo suruošimas savųjų tar-

Akt. H. Kačinsko plokštelė
Mirusio aktoriaus Henriko 

Kačinsko našlė Sofija Kačin
skienė iš Floridos pritarė minčiai 
išleisti akt. H. Kačinsko įkalbėtų 
lietuvių rašytojų kūrinių plokš
telę.

Dabar renkama tai plokštelei 
medžiaga, tikrinama jos 
įkall>ėjimų kokybė. Norima plo
kštelę išleisti galimai geresnę. 
Sofijai Kačinskienei sutikus plo
kštelės išleidimų finansuoti, jos 
iniciatoriams dabar tenka rūpin
tis tik plokštelei numatytos 
medžiagos atranka. Išleista plo
kštelė bus akt. H. Kačinskui pra
smingas paminklas, kuris atei
ties kartoms bylos apie jo išskir
tinų talentų.

Maironio minėjimas
Jau antrų kartų Laisvės Varpas 

paminėjo Maironio sukaktį. Pir
mų kartų jis tai padarė 1962 ba
landžio 1, surengdams Maironio 
gimimo 100 metų sukakties pa
grindu vakarų su paskaita apie 
Maironį, jo kūrybos skaitymu ir 
pagal jo eilėraščius sukurtomis 
dainomis.

Šį kartų radijo programa 
gruodžio 6 skirta Maironio gimi
mo 125 ir mirtięs 55 metų sukak
tims paminėti- Jvądę vedėjas Pe
tras Viščinis pažymėjo Maironio 
populiarumų ir gyvų jo prisimini
mų tautoje.

Maironio vaidmenį mūsų tau
tos istorijoje ir jo kūrybų įdomiai 
nušvietė rašytojas Stasys Santva
ras, pabrėždamas, kad Maironis 
buvo tautos šauklys ir didis 
kūrėjas, kurio darbai išliks, kol 
bus gyva lietuvių tauta. Rašytojo 
S. Santvaro kalba buvo perpinta 
dainomis, sukurtomis pagal Mai
ronio eilėraščius.

Tai buvo vienintelis Maironio 
minėjimas Bostono ir apylinkės 
lietuviams.

Parama šalpai
Balfo 72 skyrius Brocktone pa

siuntė Balfo centrui Chicagoje 
1,900 dol. šalpos reikalams. J tų 
sumų įeina lapkričio 7 d. pobūvio 
pelnas — 971 dol., aukos — 876 
dol. ir priedas iš skyriaus kasos 
— 53 dol.

Narių mokesčiai dar teberen
kami, bus pasiųsti vėliau. Tuo 
būdu šiais metais tikimasi sūda
nti šalpos reikalams apie 2,000 
dol.

Pagal mažų kolonijų tai stambi 
suma. Jos sudarymas rodo, kad 
mūsų veiklos rezultatus ap
sprendžia ne tiek lietuvių 
skaičiai, kiek uolumas ir atsidėji
mas pasirinktam darbui. Balfo 
vietos skyriaus vadovybė tomis 
savybėmis pasižymi.

į

renginiai
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 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos .J 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
laisvės Varpo 34 ir Lietinių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir pianistas dr.
S. Cibas.

r



V. Maželio

dina.
Dr. J. Kriaučeliūnas iš Lock-
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sdešimtininkų eiles, 
dėkingi tokiems skaitytojams.

rų Kultūros drangija.

Petras U ginčius iš Frederick-

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, oficialiai vizituodamas visus 
lietuvių pranciškonų vienuoly
nus Kanadoje ir JAV, yra atvykęs 
į Brooklyną ir čia praleido 
Kalėdų šventes.

Bernelių mišios Brooklyno 
lietuvių pranciškonų vienuolyne 
buvo aukojamos 12 vai. naktį. 
Pagrindinis celebrantas buvo 
vienuolyno viršininkas Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Dalyvavo taip pat ir provincijo
las Tėv. Placidas Barius, OFM. 
Mišių išklausyti ir pasveikinti su 
šv. Kalėdomis buvo susirinkęs ir 
pranciškonų bičiulių būrelis.

Aidų numeris 4-tas šių metų 
paskutinis, baigiamas spausdinti 
ir tuoj po Naujųjų Metų bus iš
siuntinėtas prenumeratoriams.

New Yorko Ateitininkų Są
jungos pavasarinis balius įvyks 
balandžio 9, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1988 sausio 15. penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. Klubo nariams ir spor
tuojančio jaunimo tėvams daly
vavimas būtinas.

Birutė Paprodtienė iš Glen- 
dale, N-Y., vietoje metinės pre- 
nujneratos paaukojo Darbinin
kui 50 dol. Esame dėkingi ge
raširdei lietuvių spaudos palai-

MAIRONIO 125-ŲJŲ

jvyks 1988 sausio 10 
3 vai. po piety 

Kultūros Židinyje

Programoje: ‘'Maironio reikšmė lietuvių tautai 
skaitys rašytojas PAULIUS JURKUS 

ir Maironio kūrybos perdavimas

Po programos vaišės.

Įeinant aukojama. 

RENGIAMI ETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJA

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 70 mėty

rūmų sausio 2, šį šeštadienį, 2 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Jacques 
Offenbach opera “Les Contes 
D’Hoffmann”. Pagrindiniai soli
stai: Gwendolyn Bradley, Ro
bertą Alexander, Grace Bum- 
bry, James Morris. Diriguoja * 
Charles Dutoit. Sausio 9, atei
nantį. šeštadienį, 2 vai. popiet 
bus transliuojama Johann 
Strauss “Die Fledermaus” su Ju
di th Blegen, Tatiana T^rojanos ir

Dr. Č. Masaitis iš Thompson, 
Conn., yra vienas iš tų ištikimų 
laikraščio skaitytojų, kurie ne
laukia prenumeratos pasibaigi
mo ir raginimo atnaujinti. Atsių
sdamas Darbininkui auką, jis 
prenumeratą atnaujino iki 1989 
m. rudens. Ačiū labai.

Jurgis ir Aldona Gravrokai iš 
Menand, N. Y., tikrai jaučia, kad 
parama lietuviškai spaudai yra 
reikalinga ir gali būti net pakel
ta. Tad už 1988 m. atsiuntė 50 
dol. Malonu mums, tikime, kad 
maloniai jaučiasi ir jie j

Joe Thomas, populiarus lietu
viško orkestro vadovas, daugybę 
kartų grojęs vestuvėse, įvairiuo
se renginiuose, išleido lietuviš
kų šokių kasetę. Viršelis papuoš
tas lietuviška trispalve. Vytimi ir 
Laisvės statula. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui 2 dol. Gaunama: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn , N.Y. 11207.

Visi kviečiami dalyvauti.

TALKOS KOMITETAS

Prel Maironio gimimo 125 
metų sukakties minėjimas 

tą 45 dol. čekiu. Administracija 
dėkinga už vis padidinamą para
mą mūsų laikraščiui.

Bronie J. P. Apshaga, MD, iš 
Thompson, Conn., yra tvirta lie
tuviškos spaudos rėmėja, kuri 
žino, kad įprastinėse prenume
ratos nepakanka laikraščiui išsi
laikyti, kai senųjų skaitytojų 
skaičius mažėja, o naujų atsiran
da nedaug jiems pakeisti. Gerb. 
daktarė ir 1988 metams atsiuntė 
75 dol. Labai dėkojame spaudos 
palaikytojai.

Mrs. Mary Gludą iš Rockville 
Center, N.Y., suprasdama, kad 
lietuviškiems laikraščiams reika
linga vis didesnė pagalba, Darbi
ninko prenumeratą pratęsdama 
atsiuntė 50 dol. Didelis ačiū.

Juozas Kazlauskas iš Water- 
bury, Conn., atnaujino prenu
meratą ne tik 1988, bet ir tolime
sniems metams ir atsiuntė 50 
dol. čekį. Toks nuoiširdus Dar
bininko rėmimas labai užtikrina 
laikraščio ateitį.

Adelė Ališauskas iš Chesapea- 
ke, Virginia, yra ilgametė mūsų 
skaitytoja, pastoviai rėmusi laik
raštį aukomis, atnaujino prenu
meratą su 40 dol. auka. Dosnūs 
Darbininko skaitytojai — mūsų 
ateities laidas.

jas, vadovaujamas dr. J. S tuko, 
ruošia ekskursiją į gamtos grožiu 
žavingą Aliaską. Ekskursantai 
išskris 1988 rugpjūčio 21, sek-

Ten įlips į liuksusinį “Regent 
Star” laivą ir 7 dienas ir naktis 

vui pasiekus Anchorage miestą, 
bus apsistojama vieną parą. 
Grįžtama rugpjūčio 29. Kaina 
1945 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.

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 kūry bos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn 
N.Y. 11207.

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.

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.

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

HIRING! Government jobs 
— your area. Many immediate 
openings without waiting list or 
tęst. $15,000 -.$68,000. Call 
(602) 838 - 8885. Ext. 6057.

ELIZABĘTH, N J
Lankėsi arkivyskupas

Lapkričio 22, sekmadienį, 8 v. 
r. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
lankėsi Newarko arkivyskupas 
Theodore McCarrick. Jis konce- 
lebravo Šv. Vardo draugijos šei
mų mišias.

Prieš pradėdamas mišias, vi
sus pasveikino lietuviškai “Labas 
rytas”. Tai jo pirmi ir kol kas vie
ninteliai išmokti lietuviški 
žodžiai. Arkivyskupas moka dar 
ir kitų kalbų.

Lapkričio 14 Newarko arki
vyskupija rengė maldininkų ke
lionę į Marijos šventovę Wa- 
shingtone. Ten jis visus pasvei
kino ispaniškai ir ilgai kalbėjo, 
paskui pasveikino itališkai ir len
kiškai. Pasirodo, lenkiškai jis jau 
anksčiau išmoko kai vasarą lan
kėsi Lenldjdje, Čenstakąyoįe, jis 
savo reikalus tvarkė lenkiškai.

Dr. J. Bilėnas iš Melville, 
N.Y., atnaujindamas prenume
ratą, atsiuntė 50 dol. ir gražų pa
sveikinimą Darbininko štabui 
Kalėdų švenčių proga. Jau keleri 
metai iš eilės jis dosniai paremia 
lietuvišką spaudą. Administraci
ja už pastovią talką labai dėkoja.

Joseph B. Lukas, Woodbrid- 
ge, Conn., kaip pereitais metais, 
taip ir šiemet parėmė Darbinin
ką, atsiųsdamas po 100 dol. Ad
vokatui J. B. Lukui nuoširdus 
ačiū.

Ekskursiją į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste 
buklingą 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.

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

PASITIKITE IR PRADEKITE NAUJUS METUS

SU KASOS VISA KREDITO KORTELE

JI YRA PIGESNĖ,

PATOGESNĖ

VISIEM PIRKINIAM IR VISOM JŪSŲ KELIONĖM

1988 METUOSE

Savo pamoksle arkivyskupas 
pradžioje pasveikino kun. Juozą 
Pragulbicką, su kuriuo kalbėjosi 
ankstesniame susitikime. Toliau 
jis pabrėžė, kad lietuvius labai 
pamilo ir pergyvena, kad šią va
sarą nepavyko aplanky ti Lietu
vos. (Sovietai jam nedavė leidi
mo).

Šią Šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčią jis šiais metais lanko 
antrą kartą. (Pirmą kartą buvo 
tuoj grįžus iš Lenkijos). Eliza- 
bethe tai vienintelė parapija, ku
rią aplanko antrą kartą.

Pamoksle jis pakartotinai ragi
no lietuvius kalbėti savo kalba, 
ugdyti savo paveldėtą kultūrą, 
nes tai mums patiems brangu, 
drauge tai yra ypatinga dovana 
šiam kraštui. Kai jis buvo vysku
pu kitoje vyskupijoje (Metu- 
chen), jis labai gailėjosi, kad ne
buvo lietuvių parapijos. Todėl 
dabar esąs dėkingas Dievui, kad 
savo vyskupijoje gali aplankyti 
lietuvių parapijas. ’

Jis dėl to susidomėjo lietu
viais, nes senoje vyskupijoje jo 
virėja buvo lietuvė, ir jį sudomi
no jos lietuviškumas. Vienintelis 
jo nusivylimas lietuviais, tai per 
mažas pašaukimų skaičius į dva
sininkų luomą. Ragino melstis 
ta intencija ir skatinti patį jauni
mą.

Po mišių sveikinosi su para- 
piečiais. Paskui išskubėjo, nes tą 
dieną dar kitose dviejose 
bažnyčiose turėjo laikyti mišias.

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 j administraciją, pride
dant bent 4dol. 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.

Tos dienos vakare jis išskrido į 
Romą.

Tikrai Dievas dovanojo mums 
gerą draugą ir dar tokį įtakingą!

Po mišių parapijos salėje buvo 
Šv. Vardo draugijos pusryčiai.

Maldininkų kelionės proga į 
Marijos šventovę Washingtone 
arkivyskupija išleido specialų 
leidinėlį su maldomis, giesmė
mis ir su gaidomis. Skaitymų 
tekstai buvo išversti ir į ispanų 
kalbą. Atskirai pridėtas lapelis su 
popiežiaus Jono Pauliaus II mal
da Marijos metų proga. Tame la
pelyje įdėta graži Šiluvos Mari
jos skulptūros nuotrauka, gi ta 
skulptoriaus Vytauto Kašubos 
sukurta skulptūra ir yra Marijos 
šventovėje Washingtoje.

M.

SVEIKINIMAI 
ŠVENČIŲ 
PROGA _j

Jeronimas Landsbergis svei- 
kiną savo vaikus, anūkus, gimi
nes, draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoj kortelių skiria auką spau
dai paremti.

Gražina ir Pranas Bilėnai 
sveikina draugus bei pažįstamus 
Sv. Kalėdų proga ir linki sveikų 
ir laimingų Naujų Metų. Šve
nčių proga skiria auką Darbinin
kui.

Aleksandra Arūnaitė-Pakal- 
kienė dėl sveikatos stovio ne
galėdama parašyti atvirukų, per 
Darbininką sveikina gimi
naičius, draugus ir pažįstamus, 
linkėdama visiems Dievo palai
mos Naujuose Metuose.

A

/ /
!
I




