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Savaitės
įvykiai

KAiF BAŽNYČIĄ PAJUNGTI FRA,■OS-AVŲ CERKVEI 
. Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 75

^^Kalėdy
Švenčių atgarsiai

Mintys vis grįžta 
prie šventės įspūdžių

Praėjo keletas mėnesių nuo 
neeilinių Lietuvos Bažnyčiai 
įvykių: Lietuvos krikšto 600 
metų centrinių jubiliejaus 
minėjimų bei arkivyskupo Jur
gio Matulaičio paskelbio palai
mintuoju. Iš laiko perspektyvos 
daugelio mintys vis dar grįžta 
prie šventės įspūdžių, pergyve
nant šventiškai pakilią nuotaiką 
ir prisimenant tai, kas minėtų 
švenčių džiaugsmą temdė.

Sovietai tęsia carų 
tradicijas

Lietuvos tikintieji tikėjosi, 
kad į jubiliejaus iškilmes bent su 
trumpu vizitu sovietinė valdžia 
leis atvykti Sv. Tėvui Jonui Pau
liui II. Deja, šią teisę — pasi
kviesti į jubiliejų popiežių — 
valdžia pripažįsta tik rusų pravo 
slavų cerkvei; jis savo laiku nau
dojosi ir carų prielankumu. So
vietinė valdžia, atrodo, toliau 
tęsia senąsias Rusijos imperijos 
tradicijas — iš visų Sąjungoje 
esančių religijų išskirtinai privi
legijuota rusų pravoslavų cerk
vė.

Apie leidinį 
“Bažnyčia Lietuvoje”

Si tendencija gana ryški ir so
vietinės valdžios “dovanoje” 
Lietuvos krikšto jubiliejui— 
“Minties” leidyklos išleistame 
leidinyje “Bažnyčia Lietuvoje”.

Lietuvos vyskupų konferenci
jai nesutikus leisti Lietuvos 
bažnyčių albumą, neįdedant 
centrinės Lietuvos bažnyčios 
Vilniaus katedros (paverstos pa
veikslų galerija) nuotraukos, — 
valdžia pati ėmėsi šio leidinio su
darymo ir leidybos.

Albumą paruošti buvo pavesta 
pagarsėjusiam saugumiečiui 
“besirūpinančiam” užsienio lie
tuviais V. Kazakevičiui bei LKP 
CK lektoriui J. Sakalauskui, įžū
lios ir naivios ateistinės propa
gandos straipsniais gausiai šel
piančiam rajoninius laikraščius.

Atkreipkime dėmesį į pavadi
nimą “Bažnyčia Lietuvoje” (Ne 
bažnyčios, religijos Lietuvoje 
bet Bažnyčia). Ir sudėtos ne tik 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
šventovių nuotraukos, bet ir 
rusų pravoslavų cerkvių, žydų 
sinagogų, machometonų meče
čių nuotraukos.

C
Belieka pripažinti tik 
pravoslavų cerkvę

Ir viskas apjungta pavadinimu 
“Bažnyčia Lietuvoje”. Ateityje 
belieka toje ateistų jau “suvieny
toje” Bažnyčioje vadovaujančią 
rolę pripažinti lojaliausiai, dau
giausia lėšų Taikos fondui skiria
nčiai pravoslavų cerkvei, — ir 
baigsis taip bedieviams nepagei
daujama Romos popiežiaus įtaka 
Lietuvai.

Šis leidinys ne vienintelis lak
tas, patvirtinantis, kad sovie
tinės “Religijų kultų lais
vės”, sargai nesiliauja apie tai 
svajoję. Filipinų kardinolą į Lie
tuvą pakviesti galėjo taip pat tik 
rusų pravoslavų cerkvė.

Pakvietė klierikus į 
pravoslavų pamaldas

Šių metų Velykų švenčių 

Sov. S-gos prezidentasa Gor
bačiovas, kalbėdamas J. T. visu
mos susirinkimui, pažadėjo per 
2 metus vienašališkai sumažinti 
Varšuvos pakto karių skaičių 
500,000, tankų — 10,000, kurių 
5000 iš Rytų Vokietijos, Vengri
jos ir Čekoslovakijos, ir artileri
jos sistemų — 8500. be to 
pažadėjo Rytų Europoje likusias 
divizijas perorganizuoti taip, kad 
jos tiktų tik ginamiesiem veik
smam.

Nato valstybių tarpe šis pa
siūlymas sukėlė didelį susi
domėjimą, bet jo užsienio reika
lų ministerių konferencija 
priėmė dar toliau siekiantį 
siūlymą — abiem paktam 
sumažinti jų dabar turimų tankų 
skaičių iki 20,000, o kitų ginklų 
skaičius atitinkamai, nes Varšu
vos paktas, ir sumažinęs savo ka
rių ir ginklų skaičius pagal Gor
bačiovo pažadėtus kiekius, turės 
daugiau karių ir atitinkamų gink
lų kaip Nato pakto valstybės.

Prezidentas Reagan vėl leido 
aparūpinti Izraelio kariuomenę 
vadinamom “cluster” bombom, 
kurios sprogdamos išmeta dar 
daug mažesnių sprogstančių 
bombų. Anksčiau Izraeliui 
pradėjus tokias bombas naudoti 
Libane prieš palestiniečius, 
aprūpinimas buvo nutrauktas.-

Sov. S-gos ginkluotų pajėgų 
štabo viršininkas maršalas Sergei 
F. Akromejev pasitraukė į pensi
ją. Spėliojama, kad jis nepritarė 
Gorbačiovo pasižadėjimui vie
našališkai sumažinti karių ir 
ginklų skaičių ir dėlto buvo pri
verstas išeiti į pensiją.

Sovietinėj Armėnijos respu
blikoj įvyko stiprus žemės 
drebėjimas, labai apgriovęs Le- 
ninakan, Kirovakan ir Spivak 
miestus ir daugelį mažesnių 
miestelių visai sunaikinęs. Ma
noma, kad žuvusiųjų skaičius 
gali siekti per 70,000.

Nei Sov. S-ga nei Armėnija 
nebuvo pasiruošusios žemės 
drebėjimui, todėl, katastrofai iš
tikus, praėjo daug laiko, kol 
buvo sumobilizuota užgriautų 
žmonių atkasimas, sužeistųjų 
aptarnavimas, benamių aprūpi
nimas pastoge ir kt. Sovietų laik
raščiai dabar kaltina vyriausybę, 
kam ji leidusi pavojingose zono
se statydinti aukštus namus, kad 
statybos neprižiūrėjusi, leidusi 
vartoti plytas rišantį junginį, ku
riame buvo daugiau smėlio kaip 
cemento ir pan.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas nutraukė savo lankymą
si JAV ir skubiai grįžo namo lan
kyti katastrofos ištiktą Ar
mėniją. Ten jis buvo nedrau
giškai sutiktas, nes armėnai buvo 
ant jo įpykę dėl Kalnų Karaba- 
cho srities įvykių.

Sovietinės Estijos Aukšč. ta
ryba atmetė Sov. S-gos kritiką ir 
antrą kartą patvirtino sau teisę 
vetuoti Sov. S-gos priimtus Esti
jos reikalu įstatymus. /.,

Čekoslovakijos vyriausybė 
pirmą kartą leido viešai paminėti 
J. T. Žmogaus teisių chartos 
priėmimo 40 m. sukaktuves.

Izraelis vykdė Libane apie 
Naameh, netoli Beiruto didelio 
masto karinę operaciją, kurios 
metu vienas Izraelio karių dali
nys buvo palestiniečių apsuptas. 
Jiem išgelbėti Izraelis panaudojo 
lėktuvus, malūnsparnius ir dau
giau karių. Kautynių metu žuvo 
Izraelio pik. Itn. o du sužeisti, 
palestiniečiai neteko 8 žuvusių.

metu, Didįjį Šeštadienį, iš Kau
no Kunigų seminarijos oficialiai 
į pravoslavų velyknakčio pamal
das buvo išleista keturių klierikų 
delegacija, vadovaujama IV kur
so klieriko A. Budriaus.

Be ateistinės valdžios pritari
mo tokie vizitai nevyksta. Kažin 
ar tinka į ekumeninį bendravimą 
siųsti dar nesusiformavusius, sa
vosios teologijos pagrindų neiš
studijavusius klierikus? Ypač, 
kad toje delegacijoje nedalyvavo 
niekas iš vyresniųjų kunigų, se
minarijos dėstytojų.

Ar tokių vizitų metu “apdoro
ti” klierikai tapę kunigais, ne
siims realizuoti didįjį sovietinių 
bedievių planą—Lietuvos kata
likus pajungti Rusijos pravoslavų 
cerkvės globai? Per daug skaudi 
Lietuvai buvo istorinė patirtis, 
kad būtų galima abejingai žiūrėti 
į jos duotas pamokas.

Nebuvo iškilmingos 
procesijos aplink katedrą
Jubiliejaus pamaldų metu 

daug žmonių netilpo į katedrą 
— stovėjo lauke, tačiau nieko 
nematė ir negirdėjo — nebuvo 
šventoriuje garsiakalbių. Miesto 
valdžia nedavė, o gal rimtai nie
kas ir neprašė leidimo iškilmin
gai jubiliejinei procesijai aplink 
katedrą. Leidžiama tik Velykų 
procesija, bet juk toks Jubiliejus 
būna tik vieną kartą per šimt- 

čiųs.Tačiau bazilikoje nesimatė *r dėl Jos tikrai nebūtų su
jojau jubiliejinių akcentų."^ griovusi sovfetinė valdžia!

Tikintieji tikėjosi, kad jubilie- (nukelta į 2 pslj

Jubiliejaus proga spynos 
ant kriptos durų

1987 m. gegužės 24 d. Lietu- 
‘vos krikšto jubiliejus buvo mini
mas Kauno arkikatedroje — ba
zilikoje. įspūdis gan blankus. 
Tiesa, šv. Mišias koncelebravo 
keletas vyskupų, pamokslą pa
sakė vyskupas Antanas Vai-

Užgimimas. Detalė iš kalėdinės sveikinimo kortelės, kurią 
kadaise buvo išleidęs Lietuvių Skaustų Brolijos Jamboree 
Fondas. Panaudota Kauno panorama, kuri pratęsiama ir 
kortelės paskutiniame puslapyje. Piešinio austorius Paulius 
Jurkus.

Lygos sveikinimas Bushui

(New Yorkas, 1988 lapkričio 
23, LIC) Lietuvių Informacijos 
Centras pateikia Lietuvos Lais
vės Lygos sveikinimą naujai iš
rinktam JAV prezidentui George 
Bushui.

Lietuvos Laisvės Lyga sveiki
na Tamstą amerikiečių tautai iš
rinkus 41 prezidentu. Jungtinės 
Amerikos Valstijos niekada ne.- 
pripažino trijų Pabaltijo valsty
bių inkorporavimo į Tarybų Są

jaus iškilmių proga jie galės ap
lankyti katedros kriptoje palai
dotus tautos ir Bažnyčios didžių
jų vyrų-vyskupų M. Valančiaus, 
P. Karevičiaus, prel. Maironio 
karstus...buvo tai žadėta, bet, 
matyt, skambutis iš “kompete- 
tingų” įstaigų... ir jubiliejaus 
proga ant kriptos durų grotų 
uždėta papildoma spyna, kad 
“išsišokėliams ekstremistams” 
tikrai nepavyktų prieiti prie tau
tos didvyrių kapų.

Tik būrelis jaunimo prie Mai
ronio kapo sugiedojo “Lietuva, 
brangi”, padėjo gėlių, o didžia
jam vyskupui M. Valančiui prie 
kriptos durų prisegė palmės ša
ką, kurią uolūs “tvarkos sargai” 
greitai sulaužė ir numetė.

jungą. Esame giliai įsitikinę, kad 
Jūsų vadovaujama administdra- 
cija laikysis tradicinio savo 
požiūrio į Pabaltijo valstyubių 
okuplaciją, tarptautiniuose foru
muose gins šių valstybių laisvės 
ir nepriklausomybės reikalą. Tai 
teikia pavergtoms mūsų tautoms 
daug vilčių.Telaimina Jus Die
vas.

Lietuvos Laisvės Lyga 
1988 lapkričio 10 

(LIC)

SĄJŪDIS PASKELBĖ MORALINĘ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

(New Yorkas, 1988 lapkričio 
21. LIC) Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad lapkričio 
20 įvykusiame Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio seimo tary
bos išplėstiniame posėdyje buvo 
priimtas pareiškimas, skelbian
tis moralinę Lietuvos nepriklau
somybę. Tai atkirtis į LTSR 
Aukščiausios tarybos atsisaky
mą solidariai su estais deklaruoti 
respubikos suverenumą. Pirma
sis sekretorius Algirdas Brazau
skas, atrodo prarado pasitikėji
mą, ir plyšys tarp partijos ir tau
tos Lietuvoje vėl regimai pa
didėjo. Tai parodė žmonės susi
rinkę prie Aukšučiausios tary
bos pastato sesijai penktadieniui 
pasibaigus. Jie sutiko išeina
nčius delegatus atsukę jiems nu
garas ir skanduodami: “Gėda, 
gėda”!, “Išdavikai”!, “Bailiai”!

Penktadienį vakare Vilniuje 
Gedimino aikštėje vyko kitas 
protesto mitingas, kuriame daly
vavę per 10 tūkstančių žmonių. 
Sąjūdis tada pareiškė, kad “mes 
išdavikiškai smogėme estams 
peiliu į nugarą”.

Lapkričio 21 įvyko 10 minučių 
transporto Streikas, kurio metu- 
buvo sustabdytas transporto ei
smas Vilniuje ir Kaune, o vidu
dienį Gedimino aikštėje Vilniuje 
apie 10 tūkstančių žmonių daly
vavo mitinge paremiant Sąjū
džio reikalavimus.

Pateikiame moralinės nepri
klausomybės pareiškimą ir Są
jūdžio seimo tarybos išplėstinio 
posėdžio nutarimus.

MORALINĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PAREIŠKIMAS
Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdis skelbia moralinę Lietu
vos nepriklausomybę. Mes tvir
tiname, kad jokia politinė situa
cija negali suvaržyti Lietuvos 
laisvos valios kaip aukščiausios 
jos teisės. Tik Lietuva gali priim
ti ir vykdyti savo įstatymus. Kol 
šs principas netaps teisine nor
ma, jis turi būti kiekvieno asme
ninė nuostata.

Šiems principams ginti Sąjū
dis įsteigė savo garbės teismą. 
Remdamasis konstitucijos dekla
ruojamų Lietuvos valstybiniu 
suverenitetu, garbės teismas 
skelbia antikonstituciniais visus 
įstatymus ir veiksmus, šį suvere- 
nittą pažeidžiančius.

Priimta Sąjūdžio seime tary
bos išplėstiniame posėdyje, 
1988. IX.20. Vilniuje.

Posėdžio pirmininkas 
Kazimieras Antanavičius

(LIC pastaba: Už moralinės 
nepriklausomybės pareiškimą 
balsavo 135; 1 prieš; 4 susilaikė)

Taip pat posėdyje buvo 
priimti šie nutarimai:

1) Lietuvos TSR Aukščiausios 
tarybos vienuolikto šaukimo 
dešimtos sesijos, įvykusios 
1988. IX. 17 -18, posėdžio metu 
svarstant šeštąjį dienotvarkės 
punktą dėl Lietuvos TSR konsti
tucijos buvo padaryti grubūs bal
savimo tvarkos pažeidimai. Kai 
kurie deputatai, Justinas Mar
cinkevičius, Meilus, Statule- 
vičius, Porėla, Žalys, Kukliaus- 
kienė ir kiti, pritarė Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio seimo 
pasiūlymams dėl Lietuvos santy
kių su TSRS grindimo sutartimi, 
dėl sąjunginės konstitucijos ir 
normatyvinių aktų įsigaliojimo 
Lietuvos TSR teritorijoje, ratifi
kavus juos LTSR Aukščiausiajai 
tarybai, dėl LTSR konstitucijos 
11, 27 ir 79 straipsnių pataisų 
dabartinėje LTSR konstitucijo
je. Tačiau šie klausimai, taip pat 
pasiūlyta rezoliucija apie sąjun
ginę sutartį ir LTSR Aukščiau
sios tarybos deklaracija — krei
pimasis į Lietuvos liaudį, TSRS 
ta» tas ir pasaulio tautų bendriją 
n >rs ir buvo iškelti, nebuvo pa
teikti balsavimui. Dėl procedū
rinių manipuliacijų reiškiame 
nepasitikėjimą deputatais Še
pečiu ir Gurecku. Manome, kad 
už tai atsakingas ir Aukščiausios 
tarybos prezidiumo pirmininkas 
Astrauskas.

2) Sesijos sprendimą šeštuoju 
dienotvarkės klausimu vertina
me kaip politinę klaidą, moralinį 
smūgį lietuvių tautos lūkesčiams 
ir Pabaltijo tautų suverenumo 
siekiams.

3) Sąjūdžio seimo taryba nesu
tinka su pastaraisiais oficialiais 
respublikos politinės situacijos 
vertinimais.

4) susikomplikavo Lietuvos 
gyventojų konsolidacija, siekiant 
Lietuvos suvereniteto ir teisinės 
valstybės kūrimo.

(nukelta į 2 psl.)



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Veroniką Šleivytę, Kaune 
gyvenančią dailininkę, laikas, 
rodos, vis labiau susieja su gimti-

— Kardinolą Vincentą Slad
kevičių popiežius paskyrė trijų 
Vatikano įstaigų nariu: Katalikiš
kojo auklėjom© kongregacijos, 
Sekretoriato santykiams su neti- 
kinčiaisiais ir popiežiškosios Tei
singumo ir taikos komisijos — 
lustia et PLax nariu. Svarbiausių 
Vatikano organų nariais paskirti 
kardinolai sudaro tartum tų or
ganų vykdomąją tarybą.

— Muzikologą Vytautą Land- 
sbergįjjyietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio.,Seimo taryba lapkričio 
25 vįęnįngai išrinko Seimo tary- 
bo§>? p^tyiuninku. Landsbergio 
pageidavimų; taryba nusprendė, 
kad jo pagelbininku bus filosofas 
Romųąlęįąs Ozolas, Sąjūdžio lei
dinio “Atgimimas” redaktorius. 
Landsbergis gimęs Kaune 1932 
metais. 1955 baigė Lietuvos 
konservatoriją fortepiono spec
ialybe. Yra menotyros mokslų 
kandidatas ir Lietuvos konserva
torijos profesorius. Daug rašė 
apie Čiurlionį. Nuo pat Sąjūdžio 
įsisteigimo Landsbergis yra vie
nas iš jo pagrindinių vadų, 
dažnai kalbėjęs Sąjūdžio su
rengtose masinėse demonstraci
jose. (LIC)

— Lietuvos Ministrų Taryba, 
išnagrinėjusi Lietuvos Mokslų 
akademijos pasiūlymą, kad aka
demikų vardai būtų sugrąžinti 
Mykolui Biržiškai ir Vincui 
KrėveS-MickevicitH," norėdama 
atstatyti f socialinį teisingumą,

nutarė panaikinti Lietuvos liau
dies komisarų tarybos 1946 m. 
sausio 18 dienos nutarimą, ku
riuo Lietuvos Mokslų akademi
jos tikrieji nariai Mykolas 
Biržiška ir Vincas Krėvė-Micke
vičius buvo pašalinti iš Mokslo 
Akademijos narių.

— Į Lietuvos liaudies teatrų 
gyvenimą įsiliejo trys nauji ko
lektyvai: už ilgametę kūrybinę 
veiklą ir brandžius spektaklius 
Liaudies teatro vardas suteiktas 
Skuodo ir Utenos rajoninių kul
tūros namų dramos kolektyvams 
bei Šiaulių miesto kultūros 
namų jaunimo dramos studijai 
“Helijas”. Ta proga skuodiškiai 
parodė nuotaikingą vaidinimą 
“Ne piniguos laimė”, pastatytą 
pagal dvi vienaveiksmes pran
cūzų dramaturgų M. Berkjė- 
Merinjė ir E. Liabišo komedijas. 
Režisierius — R. Norvilas, ute
niškiai, vadovaujami režisierės 
A. Eigirdienės, paruošė M. 
Sluckio romano “Svetimos aist
ros” inscenizaciją. Šiauliečiai pa
ties kolektyvo jėgomis įrengtoje 
jaukioje studijoje pastatė ameri
kiečių dramaturgo T. Viljamso 
pjesę “Vasara ir dūmai”. Režisie
riai — N. Narmontaitė ir A. Sa- 
bonaitis.

ne — Kupiškio rajono Viktariš- 
kių kaimu. Prieš trejetą metų ji 
pažadėjo Antašavos kolūkiui pa
dovanoti savo paveikslų, pieši
nių, jeigu Viktariškiuose bus kur 
juos eksponuoti. Kolūkio pirmi
ninkas Albinas Vaimužis tokį 
pasiūlymą priėmė mielai. An- 
taševičiai sugalvojo kaip iš kito 
kaimo ant šliūžių pervežti dide- 
lią gražią pirkią. Joje dabar įkur
dinta 130 dailininkų padovanotų 
peizažų, natiurmortų. Grafikos 
darbai išdėstyti dviejoe šalimais 
pastatytose klėtyse. Taip pra
sidėjo kaimo meno galerijos gy
venimas. Jos prižiūrėtoja Stasė

Gruodienė skaičiuoja, kad per 
praėjusius metus galeriją aplan
kė per penkis tūkstančius žmo-
nių. Atsiliepimų knygoje yra 
įrašų iš įvairių Lietuvos vietų. 
Takelis į Viktariškius vis patėja. 
Jis prasideda dailininkės gimi
naičio panevėžiečio liaudies me
nininko Vlado Šleivio drožta 
medžio skulptūra, orientuojan
čia pakeleivį, kaip surasti galeri
ją. Veronika Šleivytė apsilankė 
ūkyje su nauju siūlymu: atga
benti į Viktariškius dar vieną tro
bą, pastatyti dar vieną klėtį — 
dovanosianti daugiau savo kūri
nių, norinti, kad jie nepabirtų 
po muziejus, o apsigyventų jos 
gimtinėje.

S. L. K.

KAIP BRAZAUSKAS BUVO 
“IŠRINKTAS” KP VADOVU

Lietuvos KP CK plenumas 
spalio 20 d. iš pareigų atleido 
Ringaudą Songailą ir pirmuoju 
KP sekretorium “išrinko” Algir
dą Brazauską. Dienraštis So- 
vietskaja Litva spalio 27 d. iš
spausdino įdomių detalių apie 
plenumą ir Kremliaus vaidmenį 
Lietuvoje įvykusiuose pasikeiti
muose. Brazauskas prisipažino, 
kad prieš jo “išrinkimą” jis buvo 
pakviestas į Maskvą, kur jis pra
leido kelias valandas su KP sek
retoriumi personalo reikalams,

SĄJŪDIS PASKELBĖ MORALINĘ

Georgijumi Razumovskiu ir bu
vusių KGB vadovu, dabartiniu 
CK administracinių organų sek
retoriumi, Viktoru Čebrikovu.

Pasak dienraščio, tik 128 iš 
145 respublikos CK narių, kurie 
buvo “išrinkti” 1986 metais, da
lyvavo plenume ir visi parėmė 
Brazausko kandidatūrą. Jie taip 
pat prašė, kad Lietuvos KP būtų 
suteikta daugiau autonomijos ka
drų srityje, beveik visi kalbėtojai 
reikalavo, kad dabartinis KP an
trasis sekretorius, rusas N. Mit- 
kinas, būtų pašalintas bei pakei
stas lietuviu, ir kade ateityje an
trieji sekretoriai nebebūtų

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
(atkelta iš 1 psl.)

£ - x’ ; "į >. į 
Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ii laimės Kalėdų švenčių 
ir Naujųjų įlietų proga mieliesiems savo pacientams, drau
gams ir pažįstamiems linki ' .

Dr. Juozas Dičpinigaitis

ROMAS PETRAUSKAS,

akcijų brokeris, sveikina., visus savo klijentus Kalėdų 
šventėse ir linki laimingų Naujųjų Metų.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTE SHALINS
-ŠALINSKIENE

84-02 JaYnaica Avenue Woodhaven, N. Y.
Tel. 296-2244

Daug džiaugsmo Kalėdų Šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUVUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius 

426 Lafayette S t., Ne teark, N.J. 07105

| Savaitės |
1 įvykiai

Pop^žiusjk>na6 Paulius D pa
reiškė užuojautą Armėnijai dėl 
ją ištikusio /žeęnės drebėjimo ir 
jo aukom .paskyrę 100,000 dol. 
Paramą tam reikalui teikia dau- 
geli.^'valštybių ir privačių šalpos 
įstaigų.

Armėnijos teismas nubaudė 5 
KalfiU:/Kar^bacho komiteto na
rius ir 15 kitų kalėti po 30 d. už 
netvti/kos kėlimą.

Čekoslovakijos Olomouc mie
ste buvo surengtos demonstraci
jos, ieikalaujant paleisti iš psi
chiatrinės' ligoninės Augustin 
Navbratil, kuris ten buvo užda
rytas už surinkimą 600,000 pa
rašų prašant religinės laisvės.

Sov. S-ga piarmą kartą leido
2 JAV žurnalistam ir Helsinki 
Watch atstovei aplankyti iš
garsėjusią politinių kalinių Perm 
35 darbo stovyklą ir trumpai pa
sikalbėti su 4 administracijos pa- 
rinktaįsdsaUniais. Stovykla buvo 
vizitui pasirengusi, bet, 
nelrūrint šito, keli kaliniai viešai 
išdrįso, nors ir neleisti, pasiskų
sti dėl žiaurių sąlygų ir pabrėžti, 
kad jie esą politiniai kaliniai.

TSRS Aukščiausiosios tarybos 
sesiją š.m. lapkričio 29 d. su
rengti lapkričio 26 d. 12 vai. pa
lydas, kuriose deputatams būtų 
iškeltas reikalavimas pateikti 
Lietuvos gyventojų nuomonę, ir 
jeigu į ją nebus atsižvelgta, ne
dalyvauti balsavime dėl įstatymo.

Kremliaus prižiūrėtojais. KP 
sekretorius ideologijos reika
lams Lionginas Šepetys pa
siskundė, kad pastaruoju metu 
tarp Lietuvos “ideologinių dar
buotojų” daug sąmyšio sukėlė 
prieštaraujantys signalai iš 
Maskvos — už ir prieš “glas- 
nost”. Kitas kalbėtojas pareiškė, 
kad dar prieš rugsėjo mėnesio 
.SSCKplenuirią, LietuvosTCEva-

MOTERŲ
- VIENYBES

V&Jdyb&d&aarės sveikina j"ėničjusi> draugus šv. Kalėdų 
ptog* Ir liaki visiems sČkftfmgjį NSCujų Metų.

5) Norėdami, kad būtų ištaisy
tos sesijoje padarytos klaidos ir 
pritardami daugelio deputatų 
nuomonei, laikome būtinybe su
šaukti neeilinę LTSR Aukščiau
sios tarybos sesiją ir joje nevėliau

-kaip š.m. lapkričio 25 d , nepa- '. f. > . . , „y. T sietuvų:* rvx.va-________( Projektų, kuriuos atrfete Lietr^Tfovyhėnetikėjusi,jogGorbaĮio- 
vos visuomenė. - yui pavyks prastumti "perestroi-
Filed in 688 ką”. Ministerių Tarybos pirmi

ninkas Vytautas Sakalaus- 
Priimta balsų dauguma. kas patvirtino, kad rugsėjo 28 d.

Išplėstinio posėdžio vidaus reikalų ministerija nu- 
pirmininkas sprendė pasiųsti specialus dali- 

Kazimieras Antanavičius nius prieš demonstruotojus. Su 
tuo nuosprendžiu nesutikusi ir 

(LIC pastaba: Balsų pasiskirsty- prieš jį protestavusi Ministerių 
mas — 132 už; 3 prieš; 5 susi- Taryba. 
laikė)

žeidžiant balsavimo procedūros, f 
baigti svarstyti visus pasiūlymus 
šeštojo dienotvarkės klausimu.

6) Pareiškiame, kad Sąjūdis
savarankiškai tobulina Lietuvos 
konstitucijos projektą,
pabrėždamas respublikos suve
renitetą.

7) Lietuvos TSR Aukščiausia
jai tarybai nepriėmus įstatymų, 
garantuojančių Lietuvos suvere
niteto, priimamas “Moralins ne
priklausomybės pareiškimas”

(Elta)

Męrry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

380 MipleuAvenue Hartford 6, Conn.
Tel. (203) 246-1377

■ • ■ i ' 5 įUUVi ihU .UkMiUIH . I

j. j 'Zi F“*1"
Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477) 

89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y.

(skelbiamas atskirai).
8) Sąjūdis numato platų mora

linio protesto formų naudojimą, 
laikydamas, kad politinės jėgos 
yra tiek, kiek politikoje yra mo
ralės. Santykiai su respublikos 
vadovybe įmanomi, tik laikantis 
šios nuostatos.

9) Sąjūdis numato pateikti 
Lietuvos visuomenei svarstyti ir 
įvertinti Lietuvos įjungimo į 
TSRS sudėtį 1940 metais faktą ir 
jo pasekmes.

10) Sąjūdis rekomenduoja 
TSRS Aukščiausiosios tarybos 
deputatams, vykstantiems į

Iš Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikps
(atkelta iš 1 vsl.)

Procesijos Lietuvos bažnyčio
se — neatskiriama visų tradici
nių iškilmių dalis. Sunkiais ce
linės priespaudos metais, 1900 
m. minint Kristaus gimimo Jubi
liejų, tokios procesijos Kauno ar
kikatedroje vyko. Jubiliejų pra
dedant ir baigiant. Taigi, dabar 
sunkesni Lietuvos tikintiesiems 
laikai, nei tie, lietuviškos spau

dos draudimo, Kražių skerdynių 
laikai.

Vysk. J. Steponavičiaus 
vaidmuo

Birželio 28 d. jubiliejaus iš
kilmės vyko Vilniuje. Gerai, kad 
laiku žodį tarė valdžios neken
čiamas, ekstremistu ir skaldyto
ju vadinamas vyskupas tremti
nys Julijonas Steponavičius, to 
pasekmėje jubiliejus buvo šven
čiamas ne vienoje Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, bet šešiose.

Pastatė tik

' Season’s Greetings

NAMAKSY — ZAMMITO INSURANCE 
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norwo<?d, Mass. 02062 

Tėiephone: 762-6732

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linki

Advokatas jonas J. Grigalus

52 G Street, South Boston, MA: Tel."268-4877. •>

LIETUVIU ATLETU;KLUBAS 
sveikina su Sv. Kalėdomis Ir Naęujiis Metais savo mielus’1 
narius, "Sportininkus ir jų tėVeini’s/ketvirtadienio Bingo dar-' 
bųotojus ir sportą remiančius draugus.

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

Sofija Bacevičienė — Kristaus Užgimimas. Dailininkė čia Užgimimą vaizduoja lietuviš
koje aplinkoje.

paprastutį pamlnklę
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo pa

rapija pajėgė pastatyti jubilie
jaus proga įspūdingą paminklą, 
kai tuo tarpu to paties titulo 
bažnyčia Vilniuje pastatė šven
toriuje tik paprastutį kryžių.

Amerikos lietuvių liberalų 
žurnalas Akiračiai ir Gimtasis 
kraštas išgyrė kleboną kun. P. 
Vaičekonį, kaip daug galintį “iš
pešti iš valdžios Bažnyčios nau
dai”. Šį kartą, matyt, nei ply- 
tučių šventoriaus grindiniui, nei 
leidimo įspūdingesniam pa
minklui “išpešti” nepasisekė.

Panegirika tiems, kurie 
varžo Lietuvos Bažnyčią

Todėl nepritiko ir jubiliejaus 
pamaldas pradėti panegirika da
lyvavusiems iškilmėse RRT 
Maskvoje pirmininkui K. Cha- 
rčevui ir jo įgaliotiniui Lietuvoje 
P. Anilioniui, kurių pagalba vi
saip varžoma Lietuvos Bažnyčia.

(Bus daugiau)

(Bus daugiau)

Tatefctmų Kalidt? -ir laimingų Naujų Metų linki

GARDEN TAVERN, Ine 
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, 

savininkai . “*

1883 Madison St., Ridgewood, N;Y.
” Tel. 821-6440. - , ,

Kristaus gimimo šventėj sveikina visus parapijos 
dvasininkus, nares ir bendradarbes it " 

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K. Motery S-gos 20 kuopa
Pirmininkė E. Kezienė

SWABa®IG VARPO KEPYKLA.
SUvar Bell Baking Co.

Llėtuvnita fF«roMetilka duona !r pyragai, Šventėms 
Visokį rųedaUBlnkai, šliŽikai ir mĄltos aguonos;

Vestuvėms ir pokvliams tortai. z .
«3-O4 JUNCTION BLVD. CORONA, QUEENS, N.Y. 11368

Tefef. 779-5156



Pirmos tokios Kalėdos
Po daugelio priespaudos metų 

šiemet okupuotoje Lietuvoje 
bus pirmos Kalėdos, kada links
miau degs kalėdiniai žiburiai, 
žmonės nebijodami būrių bū
riais eis naktį j Bernelių mišias. 
Sakoma, net Vilniaus katedroje 
bus aukojamos kalėdinės mišios, 
ir jas aukos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius.

Kaip bebūtų, tai tikrai dideli 
įvykiai, dideli pasikeitimai. Kas 
dar prieš metus būtų kalbėjęs, 
kad tokie pasikeitimai galimi 
okupuotoje Lietuvoje, būtų pa
laikę tai utopija. Šiandien tai vir
to realybe.

Tie įvykiai verčia mus susi
mąstyti, pertvarkyti savo veiklą, 
kad labiau padėtume kraštui 
siekti bendrų tikslų — visiško iš
laisvinimo ir demokratinės vals
tybės sukūrimo.

Šių metų Kalėdas padarė kito
kias ir lietuviškoje spaudoje tilpę 
skelbimai, kad reikia Lietuvai 
duoti kalėdinę dovaną — popie
riaus, kad būtų išspausdinta 
“Lietuvos istorija”.

Skelbimas buvo giliai jaudi
nantis. Tauta nori žinoti, kokia 
jos praeitis, o neturi iš ko sužino
ti, neturi knygų. Ir šiuo atveju, 
kas buvo išbraukta iš gyvenimo, 
kas-buvo suklastota, štai iškilo į 
dienos šviesą. ‘Mokiniai už pa
reiškimą, kad jie prisimena Va
sario 16-tąją, buvo šalinami iš 
mokyklų. Dabar jau to nebebus.

Lietuvai reikia greitai “Lietu
vos istorijos”, kad galėtų jaunoji 
karta ir kiti, kurie užaugo be isto
rijos mokslo, sugrįžti į savo tau
tos praeitį.

Daukantas, pirmasis Lietuvos 
istorikas, savo gyvenimą pa
skyrė, kad lietuviui parašytų lie
tuviškai Lietuvos istoriją. Koks 
tai buvo didelis įvykis, kad su
varginta, dar bemokslė, tauta su
laukė pirmosios savo istorijos lie
tuviškai. Vėliau atėjo Motiejus 

Valančius, kuris tautą išmokė 
skaityti lietuviškai. Tauta jau pa
skaitė Simono Daukanto istoriją 
ir suprato, kas ji yra. Todėl ir 
Basanavičius, pradėdamas leisti 
Aušrą, įžangoje rašė, kad žmo
nės, nepažįstą savo istorijos, yra 
vaikai.

Teko susitikti istoriką, baigusį 
Sovietų Sąjungoje mokslus, ku
ris nebuvo girdėjęs Adolfo Šapo
kos vardo, nežinojo jo sureda
guotos istorijos. Jam, kaip ir ki
tiems, buvo uždrausta pažinti 
tautos praeitį, kad greičiau nu
taustų, pasiduotų okupanto re
žimui.

Šiandien viskas pasikeitė. Ir 
koks bus visų lietuvių džiaugs
mas, kad ten, okupuotoje Lietu
voje, po kalėdine eglute bus 
pladėta ir knyga “Lietuvos istori
ja”. Tai bus pati brangiausia do
vana ne tik jauniesiems, bet ir 
jų tėvams.

Amerikos lietuviai visada su 
dideliu entuziazmu ir pasišven
timu rėmė lietuvių tautos pa
stangas siekiant jos išsilaisvini
mo, siekiant savo kultūrinių ver
tybių išsaugojimo. Ir dabar pa
rems — padėti įsigyti taip reika
lingą knygą — “Lietuvos istori
ją”-

Pratęstame toliau, ar tos- 
pačios knygos nereikia ir mūsų 
namams, mūsų jaunimui? Jei 
kur dar nėra Lietuvos istorijos, 
tos svarbiausios lietuviui kny
gos, pasistenkime šių Kalėdų 
proga padaryti dovaną savo na
mams. Per knygą kaip dovaną 
vėl mūsų tauta bus suvienyta 
bendriems žygiams.

Tegul būna visų Kalėdų 
šventės pilnos džiaugsmo, paki
lios nuotaikos. Besidalindami 
dovanomis, neužmirškime ir lie
tuviškų dovanėlių, lietuviškų 
knygų, plokštelių. Taip pat atsi-

(Ttįsa iš praeito nr.) PRIEŠ 40 METŲ ATVYKO
PATYS PIRMIEJI DYPUKAIIš New Yorko uosto atvykę lie

tuviai buvo išskirstyti j 27 valsti-
jas. Life žurnalas plačiau aprašė 
Vaclovą Paplonskį, lietuvį me
chaniką, ir jo šeimą. Jie visi išvy
ko į Baltimorę pas pusbrolį Pra
ną Jakaitį.

Ilgoje nakties kelionėje per 
New Jersey.Pennsylvaniją, Ma- 
rylandą Paplonskis budėjo, per 
rūką žiūrėdamas į neono iškabas. 
Baltimorę pasiekė 4:30 v. ryto. 
Ir dabar jie nemiegojo. Pirmiau
sia jie nuėjo į bažnyčią išklausyti 
mišių. Jie norėjo susikaupti, 
padėkoti Dievui už atvykimą į tą 
šalį, apie kurią nedrįso nė svajo- 

gaukime ir savo dvasia, kad 
mūsų meilė būtų dar didesnė ar
timui ir tėvynei, jos rūpesčiams.

Kalėdos yra ir Kristaus užgi
mimo šventė. Tegu jos būna ir 
mūsų dvasinio religinio atsinau
jinimo, užgimimo šventė. Spin- 
dėkime kaip tie kalėdiniai žibu
rėliai savo meile ir paliudikime, 
ką mums reiškai ši Kristaus užgi
mimo šventė!

Linksmų švenčių visiems! 

Po 40 metų Daiva Šimonytė-Miller vėl susitiko su Margarita 
Samatiene, kuri dabar yra Vliko- Eltos įstaigos vedėja Wa-
shingtone. Abiejų nuotrauka dešinėje. Nuotraukoje Daiva 
kairėje, M. Samatienė dešinėje.

ti. Dabar buvo realybė. Jie buvo 
Amerikoje! Tai buvo naujo gyve
nimo pradžčia.

Pusryčiaudami jie plačiomis 
akimis stebėjo amerikiečių mai
stą. Paplonskienė buvo sujau
dinta iki ašarų, negalėjo net val
gyti. Jų keturių metų dukrelė 
greit prisitaikė prie naujo gyve
nimo. Dvylikos valandų laikotar
pyje ji buvo Hallovveen pramo
goje ir išmoko kelis angliškus sa
kinius, kuriuos tėvams išmokti 
reikėjo mėnesių.

Life žurnalas tame numeryje 
įdėjo net šešias lietuvių imigran
tų šeimos nuotraukas.

Atvykstantiems reikėjo globė
jų — “sponserių”. Daug padėjo 
įvairių parapijų kunigai klebo
nai. Nepaprastai daug padėjo 
trys klebonai: kun. S. Morkūnas 
iš Sioux City, Iowa, kurs pats 
buvo ką tik atvažiavęs, gerai su
prato, kaip gyvena pabėgėliai 
Vokietijoje; kun. J. Jusevičius iš 
Omaha, Nebr., kun. A. Deks- 

nys, dabartinis vyskupas, iš East 
St. Louis, III. Jie mielai priimda
vo naujus ateivius ir juos įkur
dindavo. NCVVC vadovybė ne 
kartą pabrėžė, kad su lietuvių 
įkurdinimu Amerikoje jie turėjo 
mažiausiai vargo.

Kas tie atvykę?
Visi Amerikos lietuviai su 

džiaugsmu sutiko šiuos pirmuo
sius, atvykusius pagal naują imi
gracijos įstatymą. Paprastai juos 
vadindavo dypukais, padaryda
mi žodį iš pirmųjų raidžių — 
Displaced Persons — DP.

Draugo dienraštis 1948 m. 
lapkričio 1 dienos numeryje iš
spausdino platesnį jų sąrašą, 
pažymėdami ir kur iš laivo jie 
važiavo apsigyventi. Sąrašas 
buvo toks:

Alekna Pranas — Cleveland, 
OH

Aleksa Jonas — Bridgeville, 
PA

Ąžuolaitis Juozas ir Apolonija
— W. Hollywood, CA

Bacevičius Motiejus, Genė ir 
Brunonas — Chicago, IL

Baltrušaitytė Ona — Middle 
Village, L.I.

Bataitis Jonas, Barbora, Regi
na, Ona ir Audronė — St. Louis, 
M O

Baužinskas Juozas, Anastazi
ja, Aldona — Brooklyn, N Y

Bernotas Stanislovas, Petro
nėlė, Rimantas — Brooklyn, NY

Budovaitė Elena-Vera (naš
laitė) — NY

Draugelis Bronius ir Ona — 
Los Angeles, CA

Gabrys Juozas ir Sofija — Sud- 
bury, CT

Grigalavičiūtė (našlaitė) —

Gudonis Povilas — Chicago, 
IL

Jalinskas Germanas, Bolesla
vą ir Algirdas — Brooklyn, NY

Josinevičius Nikodemas — 
Hollywood, C A

Jončas Kazys ir Juzefą — Bal- 
timore, M D

Juknevičius Petras — Dear- 
born, MI

Jurgilas Jonas, Stasė ir Marija
— Chicago,! L

Karnauskaitė Kristina (9 m. 
našlaitė), NY

Katilius Aleksandras ir Aldona
— Chicago, IL

Kiesilis Donatas ir Stefanija— 
Amsterdam, NY

Klimauskaitė Vida (11 m. naš
laitė) — NY

Klimavičiūtė Irena (našlaitė)
— NY

Krištaponis Eduardas ir Jonas
— Pittsburgh PA

Kubilius Juozas, Anelė ir Elz
bietą — Peterson,. PA
Kupčinskas Antanas ir Genė — 

VVestville, IL
Dr. Kuša Polikronas, Stefani

ja, Elena ir Algirdas — Šv. 
Kryžiaus ligoninė, Chicago, U

Levickas Antanas ir Stasė su 
dukterim Stase ir Birute — ML 
chigan

Lunaitė Edita (14 m. našlaitė)
— NY

Lūšys Stasys, Marija, Irena ir 
Vida — Marija — Dorchester, 
MA

Mačelytė Emilija — Chicago, 
IL

Maldutis Julius ir Vilma — 
Brooklyn, NY

Malinauskas Viktoras, Alma, 
Algimantas ir Lilija — Waterbu- 
ry, CT

Mankauskas Juozas (17 m. 
našlaitis) — NY

Martinėnas Juozas (15 m.)
Matulaitis Antanas — Rich- 

mond Hill, NY
Mikalauskienė Karolina —

Brooklyn, NY
N iksas Antanas, Elzbieta, Ge

nutė ir Irena — Philadelphia, 
PA

Noreika Petras (15 m. našlai
tis) — NY

Dr. Orlauskaitė Rūta — Šv.
Kryžiaus ligoninė, Chicago, IL

Pacevičius Ignacas — Chica
go, IL

Paplausiąs Vaclovas, Aleksan
dra, Alfredas ir Algirdas — Bab 
timore, MD

Pastušauskas Mykolas, Vero
nika ir Rūta — Detroitas

Patamsis Antanas — Brook
lyn, NY

Petrauskas Adakris, Salomėja 
ir Algimantas — Philadelphia, 
PA

Pliumponis Eduardas — NY
Puškoriūtė Antanina — Laloe- 

wood, OH
Rimkus Antanas, Marcelė, 

Regina ir Vytautas — Amster
dam, N Y

(nukelta į 7 ptl.)

Iš kelionės tik 
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

asilas

PAULIUS 

KIPRE

Evangelija ir magija
įkvėptasis Apaštalų darbų 

knygos autorius krikščionybės 
pradžią Kipro saloje aprašo labai 
taupiai. Mini tik du įvykius: at
vykimą į Salamis ir susitikimą su 
magija Pafos mieste. Nuo Sala
mis rytiniame iki Pafos vakari
niame salos pakraštyje yra daug 
kaimų ir miestelių — ir miestų: 
Lamaka, Limasolis. Apaštalo 
Pauliaus pėdsakų juose neužtin- 
1d. Atrodo, kad autoriui nerūpi 
misijinė veikla, jam svarbu apra
šyti Evangelijos susitikimą su 
magija.

Evangelija yra Žinia apie Kris
tų, nugalėjusi mirtį Prisikėlimu. 
Evangelija veda į tikėjimą Die
vu, kuris žmogų myli ir juo rūpi
nasi. O magija buvo senovės 
žmogaus mokslas. Gamtos garbi
nimas buvo magijos technika, — 
būdas pakinkyti gamtos jėgas 
žmogaus poreikiams. Prietarin
gumas turi savo išteką magijoje. 
Mat magijos pasaulėjauta arba 

pasikliaujama tuo, kuo neverta 
pasikliauti, arba bijoma to, ko 
neprotinga bijoti. Kipriečiai 
buvo ir religingi ir mokyti. 
Būdami religingi, jie garbino 
suasmenintą gamtą — asmeniš
kas būtybes, nors ir keistai iš
kraipytas; būdami moksliški, jie 
tikėjo į paslaptingas jėgas gamto
je. Jų pasaulis buvo ne tik pilnas 
dievų ir deivių, bet ir demoniškų 
jėgų — gerų ir blogų. Demoniš
kųjų jėgų įtakos sfera buvo siau
resnė negu dievų ir deivių. Dan
ties skausmą, baisų sapną, duo
nos ar mėsos gedimą jie laikė de
monų darbu, o audrą, marą, sau
srą — bado nešėją priskyrė die
vams bei deivėms. Demoniško
sios jėgos buvo pavaldžios “mok
slui” — magijai. Žmogus negar
bina to, ką jis gali apvaldyti. De
moniškųjų jėgų buvo bijomasi,

— jos nebuvo garbinamos. Taigi 
demoniškųjų jėgų apvaldymas 
buvo tolygus gamtos apvaldy
mui.

Sėkmingas magijos technikos 
panaudojimas priklausė nuo tik
slaus ritualo ir burtažodžio. Bur
tažodis, arba užkerėjimas, buvo 
magijos raktas į ritualo jėgą.

Elimas yra vienas iš daugelio 
Apaštalų darbų knygos veikėjų. 
Jis buvo “žydas, burtininkas ir 
netikras (t. y. dėjosi kaip) pra
našas”. Vardasa Baijėzus — “iš
ganymo sūnus” skiriasi nuo var
do Elimas. Labai galima, kad 
Lukas sujungia į vieną du skir
tingus pasakojimus: vieną apie 
žydą Bar-Jėzus, o kitą apie bur
tininką Elimą. “Elimas”, vardas 
duotas burtininkui, yra neįpra
stas, o pati vardo prasmė sunkiai 
pagaunama. “Elimas” kaip var
das yra žinomas Libijoje. Atrodo 
kad Lukui vardo prasmė nėra 
svarbus dalykas. Jam knieti gy
vai pavaizduoti tikėjimo Dievu 
susitikimą su magija, tuo metine 
moksliška pasaulėjauta ir pa
saulėžiūra. Nūdien sakytume su 
“šarlatanais”.

Apaštalas Paulius pas 
prokonsulę

Kipro salos prokonsulas Sergi
jus Paulius gyveno Nea Pafos 
mieste. Jis priklausė Romos aris
tokratijai ir, atrodo, buvo šviesi 
asmenybė. Sergijų Paulių aprašo 
Pinijus: susipažinęs su mokslais, 
atviras gyvenimui ir tiesai. Ir 
Lukas rašo, kad Sergijus Paulius 
buvo "išmintingas”, — turėda

mas gilų išsilavinimą, jis liko at
viras tam, kas yra už medžiagi
nės tikrovės. Kaip įprasta impe
rijos prokonsulams, Sergijus 
Paulius laikė savo dvare grupę 
jaunų patricijų, kurie ruo
šėsi tarnybai imperijos įstai
gose. Gyvenimas provincijose 
buvo nuobodus. Be to, Sergijus 
Paulius savo dvare skatino reikš
tis ir puoselėjo mūzas — moksli
ninkus, filosofus, poetus ir net 
“elimus” — šarlatanus.

Domėjimasis magija neturėtų 
mažinti Sergijaus Pauliaus asme
nybės ir išsiauklėjimo. Tuometi
nis amžius buvo pereinamasis 
amžius: filosofai išsigimė į sofis
tus, — užuot ieškojus tiesos, 

Pafos. Šiuolaikinis vaizdas miesto gatvėse. Nuotr. kun. prof.
Antano Rubšio

buvo įmantriai gudragalviauja- 
ma, — sofistai tapo “elimais” — 
šarlatanais. Okultizmas—mis
tinių prietarų apie paslaptingas 
gamtos jėgas ir antgamtines sa
vybes pasaulėjauta irgi buvo ma
doje didžiūnų vilose. Pagonijos 
pasaulis menkėjo palengvėle ir 
palaipsniui: mitai užgožė sveiką 
liaudies nuovoką, filosofija išsi
gimė į klaidinančias žodines gu
drybes, o kulktūra klimpo į ma
gijos techniką. Nenuostabu, kad 
pagoniškoji kultūra įklimpo į ma
giją. Elias rado vietos prokonsu
lo Sergijaus Pauliaus dvare, nes 
jis atstovavo anai didelei įstaigai, 
kurią turėjo okultizmas žmogaus 
protui ir valiai. Elimas buvo 

“burtininkas” gyvenimo būdo, 
kurį skelbė okultizmas.

Okultizmas Ir 
krikičfonybd susitinka

Elimas buvo burtininkas. O 
burtininkų vienokių ar kitokių, 
netrūksta ir šiandien. Kaip jie 
besireikštų, jų veikla yra visuo
met panaši. Jie naudojasi magija, 
— bando palenkti Dievo valią 
žmogaus valiai. Magija tariasi tu
rinti galią valdyti “Dievą” žmo
gaus gerovei paslaptingų burtų 
žodžiu.

Magija Dievo negarbina, — 
magija naudoja Dievą. Magijinė 
pasaulėjauta naudoja religiją 
kaip priemonę tikslui pasiekti. 
Burtininkai siūlo savo patarnavi
mus, žadėdami paversti žąsis į 
gulbes, o šviną į auksą. “Elimas” 
tebevaikšto nūdien šiuolaikinio 
miesto gatvėmis. Prieš šitokį re
ligijos supratimą apaštalas rašė 
laišką Kolosiečiams iš kalėjimo 
Romoje.

Prokonsulas Sargaus 
Paulius domisi Kristumi
Iškylų metu Kipre galima 

rinktis valgyti kartu su grupe 
arba susirasti sau patogią valgyk
lą. Kelionių metu po Artimuo
sius rytus patyriau, kad yra km 
kas įdomiau ir naudingiau atsi
skirti nuo grupės.

(Bus daugiau).
A •



LIETUVIŲ FONDO 
VILTYS LIETUVYBEI

*
IŠLAIKYTI IŠEIVIJOJE

Bankaitis Audrius
JAV

Bankaitytė Auksė
JAV

Bindokas Paulius
JAV

Černiauskaitė Gailė
JAV

Dabrilaitė Cit J'
JAV

Ibarra-Veta Robertas 
Urugvajus

Diavvara Gabija
Mali

Izokaitytė Viktorija
JAV

Boycvas Vytautas
JAV

Gaškienė Rūta
JAV

Gromašauskas Alain
Dominikonų Respublika

Eidukaitė Gailė
JAV

Grigutytė Teresė
JAV

lakimavičiūtė Alma 
Kanada

Makauskas Čiaudi?Kriaučiūnas Aldas
JAV Argentina

Pakulis Viktorija
JAV

Palionis Vytautas
JAV

Rukšytė Danutė
JAV

Silickas Cynthia 
Brazilija

Staniškis Vincas . Steponavičiūtė Ramona
JAV • JAV

Tamulaitis Vytautas
JAV

Tijūnėlis Marius
JAV

1988 M.

Tijūnėlytė Asta 
JAV

Valevičius Andrius 
Kanada

Varankaitė Dalia 
JAV ‘ ’

Vėžytė Vaiva
r JAV

Žutautaitė Sofija 
Rr a 7 iliia

Katinas Marcelo
Argentina 

trūksta nuotraukos

LIETUVIŲ FONDO STIPENDININKAI

Visos aukos nurašomos nuo 
FederaKnių Mokesčių

< r . . ■ LIETUVIŲ FONDAS 
LITHUANIAN FOUNDATION, INC.

• 3001 WEST 59TH STREET 
CHICACO, II 60629 

Telef. (il2) 471-3900
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LB KRAŠTO VALDYBA 
LAUKIA PARAMOS

LB JAV Krašto valdybos pirm, 
dr. Antanas plazma ir vicepirmi
ninkė organizaciniams reikalams 
Birutė Jasaitienė sukvietė keletą 
spaudos atstovų į savo būstinę 
gruodžio 5 d. pasiinformuoti 
apie naujus įvykius Lietuvoje ir 
mūsų išeivijos reakciją. Jis iškėlė 
neseniai išsiuntinėtą laišką išei
vijos lietuviams, kuris prasideda 
kardinolo. Vincento Slatke- 
vičiaus pamokslo ištrauka: 
“Kalbėkitės viena kalba, taip 
kaip mes darome Lietuvoje”. 
^ Dabartinės Krašto valdybos 
didžiausias rūpestis yra visom 
įtemptom jėgom sutelkti 250, 
000 dol.^ sumą, ypač reikalingą 
dr. A. Šapokos istorijai išleisti 
100,000 egzempliorių tiražu. O 
be to, yra nemaža ir kitų svarbių 
reikalų, kaip tai pagelbėti 
grąžinati iš Sibiro likusius gyvus 
tremtinius ir jų šeimas ir įkur
dinti Lietuvoje, padėti lietu
viams išsaugoti ar atstatyti svar
bius kultūrinius paminklus Lie
tuvoje. Prisideda dar ir kiti rei
kalai, pvz., anglų kalba laikraščio 
Bridges perėmimas ir 1.1.

Tad pirmininkas prašė spau
dos žmones kelti šį reikalą savo 
straipsniais, kad mūsų išeivijos 
gąusios gretos atsilieptų į šį rei- 
kalą ne viena kita dešimčia dol., 
bėt žymiai didesnėmis aukomis. 
Kaip tik dabar laikas sukrusti ir 
tautiškai atgimti, taip kaip ir Lie
tuvoje vyksta atgimimas su ypa
tingai pakilusia nuotaika. Ar lik
sime sustabarėję, pasinėrę vien 
į savo asmeninių, reikalų rei
kalėlių pelkę . ir atsakysime 
tylėjimu į šį kreipimąsi, norint 
paremti didžios svarbos reika
lus. Kaip žiauriai skamba užkie- 
tėjusio lietuvio pasakymas: “Kas 
man ką duoda”? Kaip dažnai ten
tai jį išgirsti 
uzkietėjusio mirusios" Meios lie-
tuvio.

Ši auka tebūna tam tikras atsi
lyginimas Tautai ir Tėvynei, kuri 
mus pagimdė, kai kuriuos net 
išaugino ir išmokslino, kartais iš 
skurdžios šeimos pajamų, pa- 
škuatiniais centais remdami 
*—————— 
%
Prieš 40 metų į Siaurės Ameriką atplaukė 
pirmas laivas su lietuviais tremtinais
(atkelta iš 3 psl.)

Sabalaitis ^Zigmas, Monika, 
Žįgmundas ir Marija—Chicago, 

,. Sabrinskaitė Genė ir Lesius
— NY
*. Saulius Justinas, Teofilė ir 
Alfredas — Chicago, IL

Sudmila Vladas (našlaitis) — 
NY -S ’

Šerkšnas Antanas, Elzbieta, 
Sigitas, Anatolius ir Marija-:Re- 
gina — Los Angeles, CA )

Šidlauskaitė'Julija—Chicago, 
EL
i Šimonis Juozas, Marija, Jdnė 
ir Daiva — Santa Barbara, GA 
I Šišas Janina ir Eduardas — 
Staples, MI
f Silijonis Martinas (15 m. naš
laitis) NY
7 Švelnys Stanislovas, Teresė, 
Nanutė ir Lilija-Filomena — 
Ansonia, CT
*■ Turkevičius Boleslovas, Chi
cago, IL
„Vaičiūnienė Filoipena su sū- 

ndm Algiu ir dukra Jacina — 
Philadelphia, PA 
'^Vaitkevičienė Regina ir sūnus 
Viktoras — Chicago, IL

Valaitis Juozas, Mikolė-Egidi- 
jūs, Audronė-Ona ir Vaidevutis
— Rockford, IL

Žigaitis Augustinas, Edmun
de®, Marija, Nijolė-Marija fr Re- 
gina-TeresAj—-ChkJaga, IL

Žukas Vytautas, Bronislava ir 
Danutė —- Chfca&o, IL.
\ *>•»

Amerikos Lietuvių 
Tarybos vaidmuo

^PabėjgėBų — tremtinių atvy-

sūnelį ar dukrelę. Grąžinkime, 
jei ne save patį Lietuvai, tai savo 
tėvynę mylinčią širdį, kur dar 
gyva, nevirtusi akmeniu. Tiki
me, kad mūsų Tėvynei išauš 
šviesesnės dienos, nušvis nauja 
aušra, Tauta bus išgelbėta iš su
pančių pavojų.

Yra numatyta visiems stam
besniems aukotojams įteikti spe
cialius žymenis, kaipo garbės 
pažymėjimą, nors tokiu būdu į- 
vertinant aukotojo gerą valią.

Pirm. dr. A. Razma pa
sidžiaugė gerais santykiais su da
bartiniu ALTo pirmininku 
Gražvydu Lazausku. Su Pasau
lio Liet. B-nės valdyba santykiai 
esą geri. Šios Krašto valdybos 
pastangomis sudarytos komisi
jos, kurios užsimojusios ateities 
veiklai. Ateina nauji žmonės su 
nauja iniciatyva ir pasišventimu 
dirbti lietuvybės labui. Daug vi
lčių dedama į Švietimo Tarybos 
pirm. Reginą Kučienę, visuome
ninių reikalų pirm. Arvydą Bar- 
zduką, į kultūros reikalų tarybos 
pirm. Dalia Kučėnienę ir kitus 
prityrusius bendruomeninin- 
kus.

Reikia taikytis prie naujų veik
los metodų, ruošti lipinukus, 
lankstinukus, šviesiąjuostes, kur 
atsispindėtų išeivijos veikla ir 
taipgi Sąjūdžio užsimoti ir atlikti 
darbai.

Vicepirmininkė Birutė Jasai
tienė, nepailstanti savo užimtose 
pareigose, yra nepamainoma 
pirm. dr. A. Razmos talkininkė- 
padėjėja.

Tad laukdami šv. Kalėdų, atsi- 
minkiėme Lietuvių Tautos lem
tingą padėtį ir aukokime kuo 
daugiau bendriems reikalams, 
gal net atsisakydami nuo 
nebūtinų išlaidų, įvairių suėjimų 
ir vaišių.. Mūsųyįsų aukos nepa
prastai reikalingos ten, kur Tau
ta siekia išsivaduoti iš raudono
sios meškos glėbio.

Čekius rašyti — Lithuanian 
American Community of USA, 
Ine., 2713 W. 71st St. Chicago, 
IL 60629.

A. P.B.

kimu labiausiai džiaugiasi Ame
rikos Lietuvių Taryba. Kaip 
minėjome, sovietai darė visa, 
kad būtų sugrąžinti pabaltiečiai 
ir kiti pabėgėliai į jų okupuotus 
kraštus. Buvo daromi pakartoti
ni žygiai į karo departamentą ir 
į pačią JAV vyriausybę.

Įsikūrusiose Jungtinėse Tau
tose sovietų ambasadorius Vi
šinskis pasiūlė nedūoti jokios 
pašalpos tiems tremtiniams, ku
rie atsisako grįžti į savus (bolše
vikų okupuotus) kraštus. Eleo
nora Rooseveltienė, mirusio 
prezidento Roosevelto našlė, 
buvo Amerikos ambasadorė 
Jungtinėse Tautose. Ji labai 
griežtai pareiškė Jungtinėse 
Tautose, kad JAV vyriausybę jo
kių būdu neleis rusams vežti į 
Rusiją tremtinių, kurie atsisako 
grįžti į okupuotas tėvynes. Pa
vyzdžiui ji suminėjo lietuvius, 
estus, latvius.

Tada Amerikos Lietuvių Tary
ba ėmėsi naujų žygių, kad 
pabėgėliai galėtų atvykti į Ame
riką ir čia įsikurti. Rašė raštus, 
patys lankėsi Washingto’no įstai
gose. Daug dirbo ir prof. K. 
Pakštas, palaikydamas ryšį su 
Altu. Prisidėjo ir Ralfas ir kitos 
organizacijos, kol Atstovų Rūmai 
išleido minėtą įstatymą — Di- 
splaced Persons Act 774. Tai 
buvo 1948 birželio 18, preziden
tas įstatymą pasirašė birželio 25.

Atvykusių sąraše randame ir 
pažįstamų. Dauguma išsiskirstė, 
išsikėlė į naujas vietas, gerai
įsikūrė. Daug iš jų jau yra ir mi-

& »
Demonstracijoje prie Jungtinių Tautų gruodžio 7. Centre prie plakato stovi Viktorija 
Ąžuolienė, dešinėje ant plakato sėdi jos dukrelė Audrė, už jos su vėliavėle stovi sūnus 
Petras. Šeima atvyko iš Orange, N.J. V. Ąžuolienės kairėje matosi K. Miklas. Nuotr. 
L. Tamošaičio

Demonstracija prie Jungtinių Tautų gruodžio 7. Kairėje ma
tome plakato dalį. Ji buvo nudažyta lietuviškos vėliavos spal
vomis — geltona, žalia, raudona. Momentas, kai giedamas 
Lietuvos himnas. Nuotr. K. Miklo

rusių.'
Po “General Black” laivo at

plaukė kiti transporto laivai, taip 
metai iš metų. Didžiausia imi
gracija buvo 1949 metais ir 1950. 
Paskui sumažėjo. Vokietijoje 
liko dar nemažai pabėgėlių. Liko 
daugiausia paliegę ir nusenę.

Iš Vokietijos ir Austrijos daug 
emigravo įą Kanadą, į Australiją. 
Pradžioje nemažai išvyko į An
gliją, bet paskui iš ten pervažia
vo į Kanadą arba į Ameriką.

Ta imigracijos banga atgaivino 
visą lietuvišką gyvenimą ir pra
tęsė lietuvybės išlaikymą 
mūsų dienų, (p. j.)

iki

iš-
PATIKSLINIMAS

Darbininko 47 nr., kuris 
leistas gruodžio 9 dienos data, 
rašėme, kaip į New Yorką at
plaukė pirmasis laivas su pabė
gėliais — tremtiniais. Buvo 
aprašyta Šimonių šeima, jų maža 

GOOD N EW S...
IF.YOU HAVE EVER WANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT 
TO THE USA OR CANADA, NOW IS THE TIME TO ACT .. .

BECAUSE OF NEW GOVERNMENT POLICIES CONCERNING THE GRANTING OF 
PERMISSION TO VISIT RELATIVES AND ALSO FRIENDS ABROAD, THE POSSI- 
BILITIES OF APPROVAL OF INV1TATIONS REQUESTS ARE NOW BETTER THAN EVER 
BEFORE. IF YOU HAVE TRIED IN THE PAST AND WERE TURNED DOWN, IT IS 
NOW SUGGESTED TO TRY AG Al N.

WE PREPARE THE NECESSARY DOCUMENTATION AND ARRANGE THE PREPAID 
TRANSPORTATION. CALL OR WRITE US FOR DETAILS ABOUT THE REQUIRED 
FORMALITIES TO EXTEND THE INVITATION.

PLEASE TELL A FRIEND WHO MAY ALSO BE INTERESTED! ! I
To recieve a colored brochure and further Information, call tollfree or write:

Baltic American Holidays Ine.
A DfVISION OF TOLL FREE

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC. 1-80O835-6688
501 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10017 • (212)972-0200

dukrelė Daiva. Buvo parašyta, 
kad dabar Daiva Šimonytė-Mil- 
ler gyvena Mahhattane, N.Y.

Laišku atsiliepė pati Daiva Ši- 
monytė-Miller. Ji rašo, kad su 
savo šeima gyvena Vienna, Vir- 
ginia ir kad Manhattane niekada 
negyveno.

Kai buvo rengiama šj medžia
ga spaudai, vienas asmuo, užėjęs 
į redakciją, pasakė, kad Daivą Ši- 
monytė-Miller jis pažįsta ir kad 
ji gyvenanti Manhattane. Buvo 
patikėta tuo žmogumi ir taip 
buvo įrašyta, kad Daiva gyvena 
Manhattane. Anas žmogus tik
riausiai sumaišė sueitu asmeniu, 
iš Califomijos atsikėlusiu gyven
ti į Manhattaną.

"Daiva Šimonytė-Miller rašo, 
kad ji su Margarita Samatiene 
susitiko vyčių seime Washingto- 
ne ir ten pas ją apsilankė. Taip 
pat rašo, kad jos tėveliai, Jonas 
ir Marija Šimoniai, tebegyvena 
Santa Barbara, Calif.

PASIKEITIMAI 
LIETUVOS HELSINKIO 
GRUPĖJE 
BEI LAISVĖS 
LYGOJE

(New Yorkas, 1988 gruodžio 2 
LIC) Iš Lietuvos pranešama, kad 
nuo lapkričio 16 d. kun. Edmun
das Paulionis priimtas į Lietuvos 
Helsinkio grupę. Tris
dešimt keturių metų amžiaus 
kun. Paulionis yra Šv. Joakimo 
ir Onos bažnyčios klebonas Nau
jajam Daugėliškyje.

Be kun. Paulionio, Lietuvoj 
gyvenantys Helsinkio grupės na
riai yra Vytautas Bogušis, kun. 
Gustavas Gudanavičius, Gintau
tas Iešmantas, Mečislovas Jure
vičius, Viktoras Petkus ir Vytau
tas Vaičiūnas.

Vytautas Bogušis praneša, kad 
jis (lapkričio 15) ir Teodora Kaš- 
dalienė (lapkričio 16) pasitraukė 
iš Lietuvos Laisvės Lygos. Pasi
traukimo priežastys nenurody
tos.

(LIC)

HŠ VISUR-*
— Vysk. Pauliaus Baltakio, 

OFM, įstaiga išleido naują “Vy
skupo informacija” biuletenio 
numerį. Vyskupas rašo apie sie
lovados tarybą ir visų atsako
mybę dėl pastoracijos. Duoda
mos įvairios lietuviškos pastora
cijos žinios.

— “Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania”, Nr. 77, 
anglų kalba išėjo iš spaudos. Šia
me numeryje yra žinių apie kata
likų Bažnyčios herojus, apie Pe
tro Gražulio teismą Marijampo
lėje ir kita. Išvertė kun. Kazi
mieras Pugevičius, redagavo 
Marian Skabeikienė. Leidžia 
Lietuvių Religinės Šalpos įstaiga 
Brooklyne.

— Vinco Kudirkos akade
minio sambūrio premijai skirti 
komisija Montrealyjebuvo suda
ryta iš dr. Jūratės Ciplijauskai- 
tės-Tanner, dr. Ilonos Gražytės- 
Maziliauskienės, dr. Henriko 
Nagio, Andriaus Valevičiaus ir 
Arūno Staškevičiaus. Rugsėjo 22 
d. posėdyje svarstė atsiųstus vei
kalus ir, neradus premijuotino, 
vertinimo komisija paremiją 
atidėjo ateinantiems metams.

— Los Angeles, Calif., Dra
mos sambūris stato Anatolijaus 
Kairio premijuotą 5-kių veiksmų 
Lietuvos krikšto dramą "Krikšto 
vanduo”. Po sėkmingos premje
ros Chicagoje, veikalas Los An
geles bus vaidinamas sausio 21, 
šeštadienį, 7 vai. vak., o sausio 
22, sekmadienį, 1 vai, popiet. 
Spektakliai vyks Šv.-Kazimiero 
parapijos salėje.

— Dr. Sauliaus Sužiedėlio 
parašytą knygą apie katalikų 
Bažnyčios padėtį okupuotoje 
Lietuvoje “The Sword and the 
Cross; A History of the Church 
in Lithuania” išleido “Our Sun- 
day Visitor” leidykla.

— JAV LB Cape Codo apy
linkės valdybos nutarimu iždi
ninkė Irena A. Jansonienė at
siuntė 50 dol. auką Darbininkui. 
Nuoširdus ačiū valdybai ir apy
linkės nariams už auką ir linkėji
mus.

Lietuvių Bendruomenės St. 
Petersburgo apylinkės valdyba 
per savo iždininką V. Gružą at
siuntė Darbininkui 25 dol. auką 
su gražiais linkėjimais. Darbi
ninkas dėkoja.

— “Technikos 'žodis”, Nr. 3, 
išėjo iš spaudos ir pasiekė skaity
tojus bei Darbininko redakciją. 
Šiame nuemryje rašoma apie 
inžinierių organizaciją, Kuršių 
mares, žaidimus ir kt. Žurnalas 
taikomas specialiai inžinieriams 
ir architektams. Redaguoja V. 
Jautokas, padeda G. J. Lazaus
kas.

— Ieškoma Wigorovits — Ca- 
doscas šeimos iš Kauno ar Kalva
rijos. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti adre
su: Y. Wigder, P. 0. Box 225, 
Monsey, N.Y. 10952. Tel. 914 
426 - 1533.

— Ieškoma. Teklė Kerbelienė 
(Pakėnaitė) ieško savo dėdžių — 
Petro Pakėno ir Vinco Pakėno. 
Nuo 1947 m. negauna žinių. Pa
skutinius laiškus gavo iš Detroi
to. Jeigu dėdės mirę, norėtų su
sirašinėti su jų vaikais. Adresas: 
Teklė Kerbelienė, Klevų gatvė 
7-5, Kaunas 233016, Lithuania 
T.S.R.



WOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
* ir kūrybos
".simpoziumas rengiamas 1989 
^lapkričio 22 - 26 Chicagoje. Jau

yra sudaryti organizaciniai ir 
moksliniai komitetai. Simpoziu
mo taryba, mokslinės programos 
ir organizaciniai komitetai 
kviečia lietuvius mokslininkus, 
dailininkus ir kitų profesijų pre
legentus paruošti paskaitas ir da
lyvauti rengiamame simpoziu-

-m^iSimpoziumo tikslas yra iškelti 
U>lietuvių mokslininkų pasieki- 
būYius'pateikti juos visuomenei ir 

sujungti stipriau lietuvius laisva- 
■ me pasaulyje. Mokslo ir kūrybos 

"simpoziumo tarybų sudaro: Al- 
u&drtais*Kerelis, pirmininkas, dr.
‘Kazys- Ambrozaitis, Dalia Ku- 
^ėhiėftė; dr. Jonas Valaitis, dr. 
‘Aušrelė Liulevičienė, Bronius 
•Juodelis, kun. Juozas Vaišnys, 
S J, ir Gražvydas Lazauskas.

Mokslinės programos komite
tas yra sudarytas šios sudėties: 
prof. Rimas Vaičaitis, pirminin
kas, dr. Stasys Bačkaitis (griež
tieji mokslai, technologija ir ar
chitektūra), dr. Arvydas Va- 
nagūnas (medicina ir odontologi-

medžiagą gauti iki gegužės
mėnesio. Tas leidinys, tai yra lie
tuviškas “Who’s who”. Jame tel
pa tie, kurie turi svorį akademi
niame gyvenime. Rašantysis 
dažnai juo naudojasi, jeigu reikia 
ką nors susirasti, o enciklopedi
joje žinių nėra (leidinys jau su
byrėjęs, bet ne nuo per didelio 
naudojimo).

Reikia manyti, kad būsimo 
simpoziumo leidinys ir šiuo 
atžvilgiu bus daugiau reprezen
taciniai išleistas, o tam reikia lai
ko. Nors, atrodo, simpoziumas 
dar labai toli, bet registracija ir 
informacija jau dabar reikalinga. 
Leidinio suredagavimui ir at
spausdinimui reikia bent penke
tus mėnesių. Tad visi prašomi 
paskubėti, jeigu norime tinkamų 
leidinį turėti.

Šeštajam Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui paskaitų informa
cijų prašome siųsti šiais adresais:

Dr. Stasys Bačkaitis, 933 
Leigh Mill Rd., Great Falls, VA

22066 (Griežtieji mokslai, tech
nologija ir architektūra).

Prof. Dalia Katiliūtė - Boyd- 
stun, 7014 S. Campbell. Chica- 
go, III 60629 (Humanitariniai ir 
socialiniai mokslai).

Petras Petrutis, “Margutis”, 
2615 W. 71 St., Chicagof Tll 
60629 (Menas ir muzika).

Povilas Kilius, 12507 S. 
McWickers Avė., Palos 
Heights, 111 60463 (Komerciniai 
ir teisių mokslai).

Dr. Arvydas Vanagūnas, 237 
S. Grove Dr., Oak Park, 111 
60307 (medicina ir odontologi
ja).

Bendrais simpoziumo infor
macijos reikalais galima kreiptis 
šiais adrsais: prof. Rimas Vaičai
tis, mokslinės programos pirm., 
14 Mallard Dr.,, West Nyack, 
N.Y. 10994.

Leonas Maskaliūnas, organi
zacinio komiteto pirm., 6 Brook 
Lane, Palos Park, 111 60464.

J. Žygas

Lietuvių Federalinės Kredito Unijos KASOS vadovybė Richmond Hill, New Yorke, 
naujų patalpų atidarymo metu. Stovi iš kairės: St. Petersburgo skyriaus vedėjas Aras 
Mieželis, kontrolės komiteto pirmininkas Zenonas Jurys, vicepirmininkas Vytautas : 
Alksninis, Chicagos skyriaus vedėjas Vytenis Rasutis, direktoriai Romas Kezys, Romas 
Petrauskas. Sėdi; direktorius Algirdas Šilbajoris, paskolų komiteto pirmininkė Vida 
Jankauskienė, KASOS pirmininkas dr. Rimas Vaičaitis ir vyr. reikalų vedėjas bei 
iždininkas Gintas Žemaitaitis. Nuotr. P. Bivainio

PAGERBTAS MUZ. STASYS SLIŽYS
ja), Povilas Kilius (teisė ir ko
merciniai mokslai), prof. Dalia 
Katiliūtė - Boydstun (humanita
riniai ir socialiniai mokslai) ir 
Petras Petrutis, visuomenei 
žinomas “Margučio” radijo va
dovas (menas ir muzika). Orga
nizaciniam komitetui vadovauja 
inž. Leonas Maskaliūnas.

■-‘-Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas yra didelis kultūrinis įvykis 
išeivijos lietuvių gyvenime. 
Jame dalyvaus ne tik laisvojo pa
saulio lietuviai mokslininkai, bet 
juo domisi ir Vilniaus universite
tas. Su Vilniaus universitetu jau 
yra užmegzti ryšiai ir tikimasi su
silaukti dalyvių. Pereitame sim- 

srr paskaitomis ir pra
nešimai^1 daly^Avo' 206 ^dalyviai.

DETROIT, MICH.
Šv-. Antano lietuvių parapijos 

klebonas kun. Alfonsas Babonas 
savo parapijos bažnyčioje lapkri- 
kčio 27 aukojo mišias muz. Stasio 
Sližio intencija, aukas prie alto
riaus atnešė S. Sližio vaikaitės 
Karolė ir Kristina. Skaitymus 
skaitė Matas Baukys. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujant 
sukaktuvininkui.

Muz. Stasio Sližio 70 metų 
amžiaus sukakties pagerbimo 
akademija vyko 1 vai. popiet pa
rapijos salėje. Akademijų 
pradėjo ir jai vadovavo Stefanija 
Kaunelienė. Tos pačios muziko 
vaikaitės sukaktuvininkui;' *jo 
žmonai Natalijai; paskaitininkui,

T&įū^Si .panašaus skaičiaus da- 
yflyvių ir šiame simpoziume. 
f/ Simpoziumo dalyviai yra 
.^mūsi^intelektualinis elitas. Mes, 
'lietuviai, nebesame skerdyklų ir 

/"kasyklų darbininkai. Mūsų vi
ešuomenė nebėra ta, kaip aprašy- 
-^ta *Džiunglėse”. Lietuvius da- 

bar,galima rasti visuose universi- 
ž tehiose ir didžiųjų bendrovių va- 

dovybėse. Tad mūsų visuomenė 
turės progos simpoziumo metu, 

' jų didesnį sanbūrį pamatyti.
Jei pagrįstai mes didžiuojamės 

mūsų jaunimu, kuris masiškai
suvažiuoja į tautinių šokių šven
tes (neskaitant keletos tų, kurie 
pasižymėjo vandalizmu), tai dar 
labiau turime didžiuotis tais, ku- 

.... rie lietuvio vardų išnešė į 
f’. didžiuosius mokslo ir kultūros 
* centrus.

Bus išleistas ir simpoziumo 
yi leidinys, kuriam medžiaga jau 

renkama. Labai svarbu tų

choristams ir talkininkams pri
segė gėles.

Po klebono kun. Alfonso Ba- 
bono invokacijos ir linkėjimų 
sveikinimo žurnalistų sąjungos 
skyriaus pirmininkas Vytautas 
Kutkus kruopščiai paruoštoje 
apžvalgoje nušvietė sukaktuvi
ninko visuomeninę ir muzikinę 
veiklų. Čia paminėsiu kai ku
riuos įvykius. •

-o-
Stasys Sližys gimė 1918 lapk

ričio 20 Traupio miestelyje. Pa
nevėžio apskrityje. Muzikos 
pradėjo mokytis pas savo tėvų. 
Vargonų ir pianino muzikos pa
grindus įsigijęs namie, šiose sri
tyse tobulinosi pas muzikus A. 
Piešinų, M. Karkų, J. Motekaitį.

Baigęs Panevėžio valstybinę 
gimnazijų ir Švietimo ministeri
jos Pedagoginiuose kursuose įsi
gijęs mokytojo cenzų, mokytoja

vo Panevėžio ir Ukmergės mo
kyklose.

Karo metu atsidūręs Vokieti
joje, pokario metais mokytojavo 
ir ėjo mokyklos inspektoriaus pa
reigas VVeideno lietuvių progim
nazijoje.

Atvykęs Amerikon 1950, mo
kytojavo Detroito lietuvių šešta
dieninėje mokykloje, vėliau pa
vadintoje “Aušros” lituanistinės 
mokyklos vardu. Keletu metų 
buvo tos mokyklos vedėjas.

Nenorėdamas Amerikoje likti 
juodadarbiu, įstojęs į Detroito 
universitetų, 1957jame baigė są
skaitybų. Dirbo Fordo automo
bilių divizijos įstaigoje kontrolės 
analistu.

Lygiagrečiai lankė ir 1957 
baigė VVorlitzer vargonų kursus. 
1958 įstojo į Detroito konserva
torijų, kurioje 1964 įsigijo muzi
kologijos diplomų. 1967 įstojo į 
Michigano universitetų pasito-

jūrų šaulių kuopos ir LSST cen
tro valdybos kultūros vadovas. 
Jis dar priklauso prie JAV Lietu
vių Bendruomenės, Ramovėnų, 
Balfo ir kt. Kaip žurnalistas jis 
dalyvauja spaudoje, rašo straip
snius, pranešimus ir korespon
dencijas.

Po Vytauto Kutkaus paskai
tos, programos vedėja visus pak
vietė pakelti šampano taures ir 
sugiedoti Valio sukaktuvininkui. 
Gieojo moterų choras ir visi atsi
lankiusieji, palydint pianinu 
dukrai Reginai.

Sukaktuvininką žodžiu sveiki
no Mykolas Abarius LŠST, savo 
ir žmonos Onutės vardu, Mari
jus Sajus parapijos choro var
du. Raštu sveikino: parapijos 
apkų rinkėjai, “Švyturio” jūrų ; 
šaulių" kumpos ‘‘valdyba,' Stasio * 
Butkaus škulių kuopos valdyba, 
Nijolė JankVtė Užubalienė, Sta
sys Garliauskžs, Vytautas Lukas,

Kalėdų Senis (Juozas Slederis) apdovanoja aktorių Juozą Bo-. 
ley-Bulevičių Aušros Vartų parapijos salėje Manhattane, t 
N. Y. , Lietuvos vyčių 12 kuopos Kalėdų eglutės pobūvyje, J 
Juozas, organizacijos garbės narys, buvo pobūvio garbės 
svečias. Nuotr. D. Bulvičiūtės
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LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojarrtiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Ycars” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė ______ _____________ ______ _____ —...........
v > 7h..„ --- ....

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

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

Užsakau “Uthuanlan Cookery” už 10 dol. rersluntlmas 
Ir Postage 1 dol.

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

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

Miestas, valstija, Zlp................................................................

bulinti chorvedyboje.

Lankydamas Michigano uni
versitetų, buvo universiteto sim
foniniame chore ir po septynerių 
metų savo pastangas apvainikavo 
chorinės disciplinos
pažymėjimu. 1979 buvo priim
tas į Michigano operos chorų 
profesionaliu choristu.

1948 sukūręs šeimų su Natalija 
Petrusevičiūte, užaugino dukrų 
Reginą, kuri paveldėjo Sližių 
šeimos muzikini pomėgį ir gabu
mus. Tėvui vadovaujant jaunimo 
chorui, Regina buvo choro 
akompaniatorė.

Stasys Sližys be anksčiau 
minėtų darbų yra sukūręs 
nemažai dainų, giesmių.

Sukaktuvininkas yra žinomas 
visuomenininkas. Jis yra Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos Detroi
to skyriaus ilgametis (12 m.) sek
retorius, buvo visos Amerikos 
Lietuvių Muzikų Sąjungos vic 
epirmininkas. šiuo metu yra Mu
zikos Žinių redaktorius. Jis prik
lausė prie Amerikos Vargoninin
kų Sąjungos, buvo Detroito Lie
tuvių Mokytojų Draugijos sekre
torius. Jis taip pat yra “Švyturio”

Antanas Giedraitis, Dana Petru
lytė, Jonas ir Bronė Beržinskai, 
Balys ir Marija Gražuliai, Kristi
na Daugvydienė.

Vytautas Kutkus dalyvių var
du sukaktuvininkui įteikė dova
ną — video kasečių rekorderį ir 
Mykolo Abariaus pieštą, visų pa
sirašytą sveikinimą. Sukaktuvi
ninkas visiems padėkojo.

Meninėje programos dalyje 
Marijus Sajauskas paskaitė savo 
kūrybos eilėraštį “Štai ir vėl gim
tadienis”. Moterų vokalinis 
kvartetas, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio, padainavo: “Daina
vos tango” ir “Vasaros romanti
ka”.

Naujai sudarytas vokalinis 
moterų vienetas, vadovaujant S. 
Sližiui, padainavo: “Kada, Ne
munėli”, kuriam žodžius parašė 
Stasys Garliauskas ir kompozici
ją sukūrė muz. Stasys Sližys; 
“Menu gegužį” ir “Šok, trypk, 
subatėle”.

Pagerbime dalyvavo 127 
asmenys. Programos atlikėjams, 
visiems dalyviams bei visiems 
kuo nors prie šios šventės pri- 
sidėjusiems rengėjų vardu 
padėkojo Stefanija Kaunelienė.

A. Grinius

PHILADELPHIA. PA.
Vyčių veikloje

Jubiliejinio seimo metu Wa- 
shingtone iš Organizacijos dva
sios vado pareigų pasitraukė 
kun. Antanas Jurgelaitis. Kuni
gų Vienybė į jo vietą patvirtino 
kun. dr. Juozapą Anderlonį, Šv. 
Jurgio parapijos kleboną iš Phila- 
delphijos.

Philadelphijos lietuviams, o 
ypač vyčiams jis yra gerai žino
mas. Jo parapijoje vyčiai ruošia 
jau trečią kartą kūčias. Per orga
nizacijos deimantinį minėjimą 
Šv. Kazimiero bažnyčioje pasakė 
gražų pamokslą.

Kum J. Anderlonis gimė 1944 
spalio 1 ’PhUadelphijoje. Mokėsi 
katalikiškos^ mokyklose, įstojęs 
į arki vyskupinę St. Charles Ber- 
romeo kunigų seminariją,-ją bai
gė aukščiausiais pažymėjimais ir 
gavo bakalauro laipsnį. Toliau 
studijuoti jį pasiuntė į Romą. 
Studijavo jėzuitų poritifikalinia- 
me universitete — Gregorianu- 
me. į kunigus įšventintas Šv. 
Petro bazilikoje 1969 gruodžio 
19.

Kun. dr. JuozasĄriderlonis
* ■ jj

Grįžęs į Ameriką, vikaravo 
Chester, Pa., parapijoje ir Phila
delphijos apylinkių parapijose, 
1974-1977 profesoriavo Neu- 
manno kolegijoje Aston, Pa. 
1982 rugsėjo mėn. paskirtas Šv. 
Jurgio parapijos klebonu Phila- 
delphijoje. Be šių pareigų, jis 
dar turi svarbias pareigas vedy
bų tribunole. 1987 gegužės 29 
gavo doktoratą Gregorianiškame 
universitete Romoje. Dar 1964 
- 65 Villanova universitete studi-

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
RINKIMŲ REZULTATAI
Ateitininkų Federacijos rinki

mų komisija, kurią sudarė Roma 
Čepulienė, dr. Birutė Kaspera
vičienė ir Marija Mikonienė( 
Clevelande, 1988 spalio mėn. 
pirmomis dienomis išsiuntė 
1293 balsavimo lapelius pagal 
komisijai atsiųstus narių sąrašus.

Iki nustatytos datos komisija 
gavo 551 teisėtai užpildytus bal
savimo lapelius, 11 negaliojan
čių balsavimo lapelių ir 57 grįžo 
nepasiekę adresatų.

Suskaičiavus balsus, rinkimų 
komisija skelbia šiuos rezultatuš: 
Juozas Polikaitis yra perrinktas į

Ateitininkų Federacijos vadus. Į 
Ateitininkų Tarybą pagal gautų 
balsų daugumą išrinkti šie asme
nys: Arvydas Barzdukas, dr. Vy
tautas Vygantas, dr. Petras V. 
Kisielius, dr. Marius Laniaus- 
kas, Vytautas Kliorys, Jadvyga 
Damušienė, Birutė Bublienė, 
seselė Margarita Bareikaitė,, dt. 
Judita Čiuplinskienė, Ramunė 
Kubiliūtė, Juozas Baužys, Nijolė 
Balčiūnienė, Vytautas Šoliūnas, 
Petras Kaufmanas, Aldona Pra- 
puolenytė. Kandidatais-lieka dr. 
Ona Gbstainienė, Jonas Žadei- 
kis, Ęlvyra Vodopąlienė, Aušra

javo naujųjų laikų istoriją, vasa
romis Vienos universitete 1967 
- 1968 ir 1969 jis studijavo vo
kiečių kalbą. 1988 metų pavasarį 
paskirtas patariamuoju tarybos 
nariu St. Charles Borromeo ku
nigų seminarijoje. Pas jį spalio 
mėnesį posėdžiavo ir naujoji 
Lietuvos vyčių centro valdyba. 
Po vakarinių šeštadienio mišių, 
jis dalyvius pakvietė vakarienės 
ir posėdžiui.

E. Binkis

Karkienė, Jonas Vyšnioms, 
Stasė Kazlauskienė ir Ramunė 
Jonaitienė. J revizijos komisiją 
patvirtinti Juozas Končius, dr. 
Aldona Juozevičienė ir Jonas 
Kučėnas. t
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Pasižvalgymas Islandijoje |
KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Šventų Kalėdų proga sveikiname visus Bičiulius, Bičiules, jų šeimas ir visus lietOA^?. 
vius Lietuvoje, bei visame pasaulyje. ■ - i

Ateinančiuose Naujuose Metuose linkime laisvės, laimės ir pasisekimo atsinaujini
mo gadynėje.

Svajonės apie tolimų šiaurės 
Atlanto salų prasidėjo dar vai
kystėje. Akstinų tam davė Prano 
Mašioto išversta islandų rašytojo 
Jan Svensson knyga Nonis ir kiti 
pasakojimai iš autoriaus vai
kystės dienų. Vėliau ilgesį didi
no žurnalisto Teodoro Bieliacld- 
no reportažai iš Islandijos Kauno 
dienraštyje XX Amžius.* Dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karų Bie
liackinas atvyko į Reykjavikų, pa
milo Islandiją, pasiliko, vedė 
islandę, rašė apie Lietuvą islan
dų spaudoje. Po karo jis susirgo 
laukemija ir pirma laiko mirė 
1947 vasario 17, nesulaukęs nė

40 metų amžiaus.
Domino senovės islandų 

giesmės apie šiaurės dievus ir 
didvyrius, daugiausia iš vikingų 
laikų ir proziniai pasakojimai — 
sagos. Egzotiškai skambėjo ir 
Islandijos gamta: sustingusios la
vos laukai, fiordai, geizeriai, kre- 
tariai, kriokliai, ledynai, ugnia- 
kalniai, užtakiai...

Kraštas didesnis už Portugali
ją, bet gyventojų tik ketvirtis mi
lijono. Vis dėlto negausūs islan
dai žymūs ne vienoje srityje, turi 
ir Nobelio literatūros premijos 
laureatą Halldor Laxness. Islan
dų Althing (parlamentas), įsteig
tas 930 metais, yra seniausias 
Europoje. Islandai turi gerų

lAISVK ŽIBURYS
Kalėdų švenčių pioga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio” 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS
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Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
MidčDe Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3156

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Tegul Betliejaus žvaigždė nušviečia ir mūsų tėvų 
žemei Lietuvai naują kelią į laisvę ir nepriklau
somybę.

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
“Lietuvos Atsiminimų” radijas

Mestų iveniuį proga sveikina 
lio Jėzaus palaimos

"T

Advokatas Antanas J. Young
15 Caryll Street 
Mattapan, MA 02126

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Lietuviška
KELIONIŲ

ACENTCRA

sportininkų: fubolo, rankinio 
žaidikų, lengvatletų, šachmati
ninkų. Islandijos valstybinė fut
bolo rinktinė 1987 ir 1988 savo 
Laugordalur stadione du kartu 
sužaidė lygiomis su Sovietų Są
junga, kuri užėmė antrą vietą 
Europos pirmenybėse 1988.

Pirmasis Islandijos gyventojas 
Ingolfur Amarson 874 metais at
vyko iš Norvegijos. Savo išsikėli- 
mo į krantą vietų jis praminė 
Reykjavik (miglota įlanka) dėl 
rūko iš karštųjų versmių. Reyk- 
javikas šimtmečius buvo tik ūki
ninko sodyba, kol apie 1750 iš
plito į kaimelį, iš kurio palengva 
išaugo prekybos miestas ir uo
stas. XX-to šimtmečio pradžioje 
Reykjavike buvo 6000 gyvento
jų, dabar 90,000, o su priemie
sčiais apie 120,000, taigi, 
maždaug pusė Islandijos gyven
tojų.

1988 rudenį turistas iš New 
Yorko galėjo nuvykti į Islandiją 
ir patenkinti savo vaikystės sva
jas. Pirmų vakarų jis panoro ma
tyti operų Hofmano pasakos, 
nors buvo skelbiama, kad abu 
likę spektakliai prancūzų kalba 
Valstybiniame teatre jau išpar
duoti. Nieko stebėtino, nes ope
ra Islandijos sostinėje nėra nuo
latinis įvykis. Betgi turistas ne
linkęs lengvai pasiduoti, jam 
šyptelėjo laimė, ir po poros va
landų teatro kasoje galėjo atsiim
ti bilietų parteryje. Kaip ir prieš 
porų metų Milane, kai rūpėjo pa
tekti į išparduotų spektaklį Sca- 
loje. Tąsyk turistas su likimo 
bendru vienu britu dviese 
sėdėjo ložėje, kuri skirta ketu
riems. . , . . . , ,

Reykjavike matyta opera- Hof
mano pasakos atitiko jaunystės 
nuotaikas ir palėkius Kaune, kai 
senoviniame Jėzuitų gimnazijos 
suole sėdėjoi trys draugai: Ju
lius, Dievainis, Kęstutis.

Julius Kaupas vėliau tapo vie
nu iš vakarietiškiausių lietuvių 
rašytoju, kritiku, literatūriniu 
publicistu, nors kasdienę duonų 
pelnė kaip gydytojas. Kaupas la
bai mėgo vokiečių romantinį 
rašytojų, muzikų, dailininkų E. 
T. A. Hoffrnann, savo straipsnius 
dažnai pasirašydavo slapyvarde 
Coppelius (iš Hofmano raštų). 
Kaupas mirė Chicagoje, nesu
laukęs 41 metų, o Dievainis Ga
launė, vienas tų auksinio Kauno 
vaikų, netrukus po karo užgeso 
Lietuvoje, taip ir nespėjęs 
išplėtoti savo gabumų.
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Romas Kezys, Pres.
h 3129 Knapp St, Brooklyn, N.Y. 11229 — Tol. 769-3300

Širdingai sveikina visus Vyčius, draugus bei pažysta
mus ir visus lietuvius, linkėdami džiugių Šv. Kalėdų ir svei
kų bei laimingų Naujųjų Metų.

LIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPOS NARIAI 
SU PIRMININKU JONU ADOMĖNU

Maspeth, NY

Džiugių Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
IRON CITY CLOCK HOSPITAL

Authorized dealers of Longine*-VVittnauer and Bulovą Watches

SIMON ALEUClNAS

4200 Brown«vlll« Rd. (on d« W«lt Avė.) 
Phone 2S1-7309 Plttsburgh, Pa. 15227

*
Pirmasis apsilankymas cen

trinėse Reykjaviko kapinėse Fo- 
ssvogi nebuvo sėkmingas. Ad- 
ministgracija sekmadienį nedir
bo, o pačiam rasti Teodoro Bie- 
liackino kapų nepavyko. Tačiau 
turistas užtiko įspūdingų 17-kos 
vokiečių karo lakūnų antkapį su 
trimis akmens kryžiais. Šie 
lakūnai su žvalgybiniais lėktu
vais buvo nušauti virš Islandijos 
per Antrąjį plasaulinį karų (1941, 
1942, 1943). Tais laikais Islandiją 
buvo užėmę Didžiosios Britani
jos ir vėliau JAV kariniai daliniai. 
Šia proga turistas prisiminė savo 
dėdę Lietuvos karo aviacijos ka
pitonų Vladų Merkų. Jis buvo 
pirmasis Lietuvoje nusileidęs 
parašiutu (1928), ilgametis Lie-> 
tuvos Aero Klubo darbuotojas, 
1941 išvežtas į Sibirą, iš kur gy
vas negrįžo.

Pirmadienį turistas Reykjavi
ko kapinių administracijoje per 
minutę (kompiuterių amžius!) 
gavo informacijų, kur palaidotas 
Teodoras Bieliackinas. Atvykus 
prie kapo, vaizdas liūdnokas — 
lyg pamestas medinukas, kaž
kada turėjęs būti kryžiumi, da
bar be viršutinės dalies. Likęs 
tik raidės T pavidalas, baltų dažų 
atplaišos. Nenukentėjo tik dvi 
metalinės lentelės. Vienoje pa
rašyta: Teodoras Bieliackinas, 
gimęs 1907 liepos 8, miręs 1947 

^Vasario 17. Kitoje lentelėje islan- 
33ų kalba užrašas, kuris lietuviš
kai taip
Islandijoj ’̂, nėš'Jd krdšfas Lietu

 

va yra nedraugingose rankose”.

'ti? Ar grįžus į Ameri
ką kreiptis į Bieliackino draugus, 
pažįstamus žurnalistus? Bet tai 
būtų ilgoka istorija . Turistas ka
pinių administracijoje patyrė, 
jog yra išeitis — galima užsakyti 
medinį kryžių ir ant jo pritvirtin-

ambėtų: “Palaidotas

K;

— Vasario 16 gimnazijoje 
šiais mokslo metais įsiregistgra- 
vo 93 mokiniai — 71 katalikas, 
20 evangelikų ir 2 izraelitai. Iš 
viso 51 berniukas ir 42 mer
gaitės. Suvažiavo iš šių kraštų: iš 
Vokietijos 48, JAV 19, Kanados 
8, Brazilijos 3, Urugvajaus 3, 
Prancūzijos 2, Anglijos 1, Domi
ninkonų respublikos 1, Mali, 
Afrikos 2, Argentinos 4.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui.Tema — DABARTINIAI ĮVYKIAI 
LIETUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
kviečia Ir skatina visą lietuvišką jaunimą — 14 metų 
iki 20 metų amžiaus — dalyvauti konkurse. Tema turi 
būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei Įvairių organiza
cijų vadovai yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti 
anksčiau minėta tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys pre
mijos:

I — $250.00, II — $150.00, III — $100.00.
Premijų paskirstymui vertinimo komisija bus suda

ryta ir paskelbta vėliau.
Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su 

tema prašoma prisiųsti užklijuotą voką su vardu, 
amžiumi, Ir adresu. Konkurso rašiniai turi būti prisių
sti iki 1989 sausio 31 adresu: Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Pa
los Park, ILLinois, 60464.

1989 METŲ KELIONES į LIETUVĄ
IŠ MONTREALIO

Gegužės 12 - 26 — U.S. $ 1665
Liepos 1 -14 — U. S. $ 1835
Smulkesnių inforpiadjų reikalu kreiptis:

L STANKEVIČIUS, 1053Cr. Albane!, Duvemay, Lavai, 
Ouebec, Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834

JA V IR KANADOS LF BIČIULIŲ 
CENTRO VALDYBA IR TARYBA

ti abi metalines plokštes. Nors 
Islandija turi daug ką importuo
ti, tarp kitko ir medienų, bet 
kryžiaus kaina buvo įmanoma. 
Taip ir buvo padaryta.

Atvykėlis iš New Yorko savo 
įspūdžiais Islandijoje galėjo būti 
patenkintas — matė geizerius, 
auksinį krioklį Gullfoss, krate
rius, vikingų parlamento vietų 
Thingvellir, buvo operoje, ka
merinės muzikos koncerte, matė 
Knudsenų dokumentinį filmų 
apie Islandijos vulkanų išsi
veržimus, lankė muziejus, meno 
galerijas, patyrė islandų nuošir
dumų, paslaugumų. Nors islan
dai daugiausia liuteronai, Reyk- 
javike yra dvi katalikų bažnyčios.

Vienoje iš jų, katedroje, po loty
nų ir islandų kalbomis mišių sek
madienį išėjusiems rankų spau
dė islandų vyskupas. Katalikų 
Islandijoje nėra nė 3000, tad 
kiekviena avelė brangi. i.;;z

Betgi svarbiausia bene tai, kad 
viešnagė Islandijoje padėjo su
vilgyti ryšį su praeitimi, bent 
trumpam grųžino į Kauno laikus.

0 užsklandai dar viena detalė. 
Jau grįžus į New Yorkų, paskam
bino bičiulis, taip pat augęs Kau
ne. Kai į jo klausimų, kur buvo 
dingęs, turistas atsakė, jog 
viešėjo Islandijoje, bičiulis pa
prasčiausia? tarė: “Aha, tai buvai 
pas Noni!”. Švystelėjo mintis, 
kad pasaulis dar tvarkoj...

KAIP TAISYKLINGAI RAŠOMA 
LIETUVOS KARDINOLO PAVARDĖ?

Kaišiadorių vyskupų paskyrus 
kardinolu, laikraštininkams kilo 
klausimas: kaip rašyti jo pavardę: 
ar Slatkevičius, ar Sladkevičius, 
— ar tu t, ar su d.

Rašyta įvairiai. Darbininke 
buvo rašoma daugiausia su D — 
Sladkevičius. Su kardinolu kartu 
gimnazijų lankę teigė, kad reikia 
rašyti su t — Slatkevičius. Tuo 
klausimu Darbininko redakcija 
gavo laiškų ir iš dr. Edmundo 
Kasaičio iš Baltimorės. Jis rašo, 
kad su minimu asmeniu buvęs 
ketverius metus Jėzuitų gimna- 
zyoje, su juo ir baigęs tų gimna-
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zijų. Žinia, klasės draugai ^tikrai 
žino savo draugų pavardes. Jo 
teigimas buvo, kad reikia rašyti 
su t, — Slatkevičius.

Klausimų bestudijuodami, pa
žiūrėjome, kaip Lietuvoje oficia
lios įstaigos jo pavardę rašo. Lie
tuvos vyskupų konferencija lei 
džia “Katalikų kalendorių, žiny
nų”, kur surašyti visi vyskupai, 
kunigai. Ten parašyta — su d, 
— Sladkevičius.

Taigi, šiuo klausimu reikėtų 
laikytis Lietuvos dabartinės 
rašybos, rašyti — kardinolas 
Vincentas Sladkevičius;. •

Brangūs Lietuviai,
Sveikiname Jus Šv. Kalėdų proga ir linkime, kad Nau- 

jaisiais Metais išsipildytų Jūsų ir visos mūsų tautos lūkesčiai 
irvUtys- , • . • .u įi

1988- taisiais metais pasirodė pirmosios prošvaistės j*
tamsioje Lieuvos okupacijos naktyje. Pajutome koks stiprus 
laisvės troškimas rusena mūsų okupuotų sesių ir brolių 
širdyse, pamatėme kaip ryžtingai jis išsiveržė ir nuaidėjo x 
per visą pasaulį. .,, • 2

1989- tieji metai pareikalaus iš mūsų visų dar daugiau 
pastangų keliant Lietuvos reikalus laisvajame pasaulyje, 
pareikalaus dar didesnių aukų stengiantis padėti mūsų bro- k- 
liams ir sesėms Lietuvoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba H 
nuoširdžiai dėkoja Jums už paramą praeityje ir prašo Jūsų Jjjj 
tolimesnės pagalbos ateities darbuose.

Linksmų Švenčių!
te JAV LB KRAŠTO VALDYBA

Antanas Razma, M.D. pirmininkas 
Petras V. Kisielius, 
Ramunė Kublliūtė 
Dalia Kučėnienė 
Regina Kučienė 
Linas Norvilą

Antanas Saulaitis, S. J. 
Vladas Sinkus 

Ramona Steponavičiūtė 
Darius Sužiedėlis 

Danguolė Valentinaltė

v;

Arvydas Barzdukas 
Rimantas Dlrvonis 
Birutė Jasaitienė 
Pranas Joga 
Bronius Juodelis

M.D.
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Kalėdinė Kristaus gimimo žvaigždė tesutelkia mus 
naujiems vieningiems ir bendriems žygiams dėl Lietuvos 
laisvės. Naujieji 1989 metai tebūnie turtingi naujomis vil
timis, kad Lietuvos horizontuose pasirodžiusi aušra nušvie
stų atkurtos Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės saule. S

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

$
*
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Virš Lietuvos, kaip tada virš Betliejaus, atėjus laikui, 
suspindo šviesi žvaigždė. Tiems, kurie dirbo, kentėjo ir 
neprarado vilčių, tai yra gyvas tautos laisvės ženklas. Veltui 
erodai žudys nekaltus kūdikius — laisvės rytas išauš!

Didžiosios šventės — Kalėdų proga sveikiname visus 
lietuvius tėvynėje ir pasaulyje, ta pačia tėvynės meile riša
mus brolius ir seses.

NEW YORKO AMERIKOS UETUVIŲ TARYBA

*



DARBININKO SKAITYTOJAM

Vardas Ir pavardė/MM

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome j£ iškirpti, užęlildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Btvd., Brookfyn. 
N. Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1989 metama

< mbk ąv mmi 
: Postogepaid both mova 

Fasv, ujnvenient.private, safe,fr i
Thatj uutat BflnKinc-BIHnniLis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal.Tal taupymas pa i tu So. Boston Savings 

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti J ban
kų ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų skintų gavus, bankas tucį • 
traukia sumų 1 suskeltu. Prisideda Ir ui o: Ir - 

mes, kad Jūsų pinigai
7 / PfOC*Mus’
' iŠ Įstatymų. i Jy

lXI lengvo taupymo bū
do per peštų skambinkit Mr.

Donahua 268-2500 
artis rašykit paduotais adresais.

BRIDGES — žurnalas lietuviškomis temomis an
gly kalba. Metinė prenumerata 10 dol. Administra
cijos adresas: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

fi

AURŲ) W. ARCMISALP **£S/l A«

l South Boston 
'Savings Bąįik

“NAUJAMETINĖ" 
gruodžio 27/88 • sausio 10/89 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE kaina - $2100 Kan.

“VASARIO 16-TO JI” 
vasario 10-21 

(VUnlus-Kaunas-Drusklnlnkal) 
AIR FRANCE Kaina-$1989 Kan.

“PAVASARINĖ” 
gegužės 14-26 

, (Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina- $2100<„

k:

BALTIC 
TOURS

n
) Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 

jknu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienp — Lietuva, Suomija
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti- 
ttdėėiertfcV'ddkūYnentus viešnagei pas jus.

JtapėHtAmos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai- 

, pėdoje. 'f
Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 

paminklus jūsų mirusiems giminaičiams Lietuvoj.

s 
T

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

i

‘SKAMBA, SKAMBA KANKUA1I"
Gegužės 26 - birželio 6 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina -$2100 tį „

“ŠVENTINĖ" 
Birželio 30-liepos 16 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FINAIR Kaina -$2600^.

“JUBILIEJINĖ” 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $2220^.

“GINTARINĖ PALANGA” 
Rugpjūčio 11-27 

(Palanga)
FINAIR Kaina - $2350 1^

1989 m 
kelionės 
į LIETUVĄ

“GEGUŽINĖ" •_
Gegužės 26 - birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kaina - $2600 t

“ŽOLINĖ” 
Rugpjūčio 11-20 
(Vilnius-Kaunas) 

FINAIR Kaina -51999

“BOBŲ VASARA"
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina -$2150 L

“RUDENINĖ” 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $1999t^n.

l kelionės kalną (skaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - įmokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas).
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABARI

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416)763-6279 
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont M6S1M7, CA/javA 

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475066

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

Bdexter park
PHARMACY IK

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

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

WE DELIVER
296-4130

STOKIME NARIAIS J LIETUVIŲ FONDĄ
ir didinkime turimus jnašus, nes Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mokslą ir jaunimą.

, Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,
Chicago III. 60629

LIETUVOJE
Algis Grigas, pirmininkas

$50.00

$75.00

$55.00

$85.00
$65.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga:
NR. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 2
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 3
Septynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Butelis šampano
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS
10401 Roberts Road 

Palos Kilis, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090

Nr. 4
Devynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių
Dėžė šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai šampano
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai

Adr$6A$

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

49 INTERNATIONAL
BI INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į 
užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje ir, 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsi
pirkti; ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informa
ciją apie šį išimtinį patarnavimą.

International Industries 
10401 South Roberte Road 
Palos Mills, IHinote 00405 
Telefonas: (312) 430-0074

INTERNATIONAL

G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame- visus su mumis-keliauti 1989- metais——.

d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželk) 29 d.
d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1
Nr. 8902 LIETUVA 10 d., Maskva 1
Nr. 8903 LIETUVA 10 d., Maskva 1
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., Maskva 1
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., Maskva 1
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva 1
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d.
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d.

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus, oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberte Road 

Palo* Mills, Illinois 60405 
Tol.: (312) 430-7272

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

—--------------  o -------------------------------------
Čia galite gauti:

Lietuviškas VISA korteles
Pinigines perlaidas
Čekių sąskaitas
Taupymo sąskaitas'
Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sodai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: 716 441 - 6401.
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NEW YORKE
i ■ «
Edvardas Gark, įgyvenęs 

NVoodhavėn^'N.Y? tnirė gruo* 
džio 16. Buvo pašarvotas M. 
Shalins šermeninėje. Palaidotas 
gruodžio 19 iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Cypress Hillska- 
pjpėse. Jis buvo vilnietis, kilęs 
iš Švenčionių • krašto, Vilniuje 
buvo jjįiigęs mokytojųseminari- 
j< ir tęn. m^^jayo^^ijungus 
Vilnių prie Lietuvos, buvo per- 
silėlęs j Anykščius ir dirbo ge
ležinkelių valdyboje. Į Ameriką 
atvyko po Antrojo pasaulinio 
karo su bendra naujųjų imigran- 
tųjbangą. Likę^pna u-kiti gi
minės.

f
Sofija Malinauskienė, gyve- . 

nųsi Woodhavene,N.Y., mirė 
gruodžio 14, buvo pašarvota M. 
Shalins šermeninėje. Palaidota 
gruodžio J.7iš Apreiškimo para-, 
pijps bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Liko vyras Antanas ir dvi 
dukros su šeimomis. ■

Vilmantė Karečkaitė-Preke- 
rienė, ilgai sirgusi ir eilę metų 
buvusi Matulaičio namuose Put- 
name, mirė gruodžio 16 rytą. 
Liko du sūnūs ir jos mamytė Ma
rija Karečkienė, gyvenanti 
VVpodhavene.

Lionginas ir Dalia. Vaitke
vičiai iš Richmond-Hill, N.Y., 
eilė metų siunčia spaudai aukų. 
Ir šiemet atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkinga -Darbininku, administ
racija.

A; J. Bražinskas jĮ So. Oran- 
ge, Nj'^’yrifc^lFuolus lietuviš
kos špludos mecenatas. Daugelį 
metų pastoviai remia Darbinin-

N.Y. Filatelistų draugija išlei
do savo biuletenio gruodžio nu
merį, kur skelbiamos filatelistų 
naujienos, parodos, vairžybos, 
aprašomi lietuviškieji pašto 
ženklai, jų įvairios laidos. Biule
tenis surašomas rašomąja 
mašinėle anglų kalba. Pašto 
ženklų klibės pagaminamos savi
tu būdu. Redaguoja Walter; E. 
Norton, gyvenąs Philadelphijo- 
je. __

APREIŠKIMO
PARAPIJOS
CHORO POBŪVIS

Ūkininkas atėjus rudeniui ir 
sėkmingai sukrovęs savo darbo 
vaisius į saugius aruodus, džiau
giasi ir suranda laiko poilsiui. To
kio poilsio niekas negalėtų užgi
nčyti ir Apareiškimo parapijos 
choristams. Juk jie per ištisus 
metus kiekvieną sekmadienį gie
da per 11-tos valandos Mišias, o 
repeticijoms paskiria daugybę 
valandų. Todėl ir nenuostabu, 
kad jie retkarčiais susirenka ne- 
vien tik dirbti, bet ir pabendrau
ti, pasižmonėti, pasidžiaugti... 
Tuo tikslu gruodžio 11 tuoj po 
sumos- apatinėje parap ijos salėje 
choristai buvo surengę pobūvį. 
J salę susirinko, įskaitant ir choro 
narius, apie 90 dalyvių.
Pobūvį apdarydamas choro val

dybos pirmininkas Raymond 
Kazlas pakvietė kleboną kun. 
Joną Pakalniškį sukalbėti maldą. 
Pakėlus šampano taures (šampa-

mą gėlę-korsažu buvo apdovano
ta choristė Veronika Kazlauskis. 
Taip pat R. Kazlas išvardino ir 
dėkojo už pastangas ruošiant šį 
pobūvį šiems choro nariams: 
VVilliam Kučinskui, Vito Sen- 
ken, Edvardui Karmazinui, ir ki
tiems. Ilgiausiais metais ir valio 
buvo pagerbtas, į šį pobūvį atsi
lankęs 80-tąją amžiaus sukaktį 
švenčiąs Stanley Amitis. Jo 
žmona Izabelė yra choro narė.

Staigmeną padarė svečias iš 
Vilniaus dr. Petras Tulevičius- 
Tulas. Jis angliškai ir lietuviškai 
pasveikio pobūvio dalyvius, pa
stebėdamas, kad ir jis yra vieno 
Vilniaus choro dalyvis. Jis pagie
dojo “Tyliąją naktį”, o į giesmės 
refreną įsijungė ir visi dalyviai. 
Po to jis dar padainavo senovinę 
iš lietuviško folklioro dainą 
“Kalėda”. Si daina (ar giesmė) 
yra labai ilga, turinti apie 20 pos
mų. Dr. P. Tulevičius padainavo 
gal tik keturis.

Dar trumpu žodžiu susirinku
sius sveikino ir gražių švenčių 
linkėjo kitas svečias iš Lietuvos 
inžinierius Ronaldas Milukas.

Pobūvio dalyviai neskubėjo 
skirstytis, bičiuliavosi ir giedojo 
kalėdines giesmes.

Tuo tarpu chorui ir vėl kalnai 
darbų prieš akis. Šiuo metu jie 
repetuoja kalėdines giesmes. O 
tuoj po Naujųjų Metų reikės 
pradėti ruoštis choro metiniam 
Verbų sekmadienio koncertui. 
Bet labiausiai jiems teks “pasi
tempti” besiruošiant švęsti 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
75-kių metų jubiliejų, kuris bus 
švenčiamas ateinančių metų 
gegužės mėnesyje.

p. palys

Po rinkimų

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija yra Bostono seniausia 
organizacija, kuri apjungia visų 
pažiūrų lietuvių kilmės pilie
čius. Draugija išlaiko patalpas 
susirinkimams ir renginiams. 
Draugijos patalpose prisiglaudė 
skautų-skaučių būklas ir “Tau
pos” kredito unija. Savaitgaliais 
veikia “Lietuviška užkandinė”. 
Užtat draugijos vadovybės suda
rymas kasmet yra svarbus įvykis 
Bostono apylinkių lietuviam.

Gruodžio 11 įvyko draugijos 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai. Balsavimai vyko slaptu 
būdu tarp 12 vai. ir 4 vai. popiet.

Balsų skaičiavimo komisija ku
rią sudarė Benys ir Lillian Taut- 
vaišos, Al. Paulina ir Joana Siau
riai, 5 vai. popiet paskelbė rinki
mų rezultatus. Buvo išrinkti: į 
pirmininkus Algis Skabeikis, į 
vicepirmininkus Regina Bai- 
kaitė, į protokolų sekretorius 
Vytautas Jurgėla, į finansų sek
retorius Ilona Baranauskienė, į 
iždininkus Rimgaudas Bajerčius 
irį maršalkas Martynas Dapkus.

1989 metams kontrolės komi
siją sudarys Tomas Ashmanskas, 
Bronius Paliulis ir Juozas Vaič- 
jurgis. Septyni buvo išrinkti į 
draugijos direktorius pagal balsų 
daugumą: Birutė Skabeikienė, 
Juozas Auštras, Stasys Grigana- 
vičius, Raimundas Bačiulis, Asta 
Karosienė, Martynas Šerelis ir 
Gediminas Ivaška.

ką. ji šiemet atsiuntė 200 dol.. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame iš
tvermingam spaudos mecena-

nas — klebono dovana), klebo
nui ir šio choro vadovui Viktorui 
Raliui buvo sugiedota Ilgiausių 
Metų. Už gražų eglutės papuoši-

Siėninis kalendorius 1989 
metams su kasdien nuplėšiamais 
lapukais papuoštas spalvotu vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudoskhibo, gaunamas ir Dar-

KEARNY, N.J.
veikė lietuvių organizacijose ir 
dėl to buvo lenkų administraci-

Mirė Jonas Vaičkus
1 Lapkričio 30 St. Mary’s ligo

ninėje mirė prieš tai jau kurį lai- 
ką slaugymo namuose gyvenęs 
veiklus lietuvis Jonas Vaičkus. 
Jis priklausė eilei lietuvių orga- 
iHzacijų, kaip LB Kearny apylin
kei, Balfui, Sv. Vardo draugijai, 
Lietuvos Vyčiams ir kt. Kol buvo 
sveikas, ilgą laiką uoliai dalyvavo 
vietos LB veikloje ir'niekada 
neatsisakydavo patalkinti LB 
New Jersey apygardom valdybai 
ir kitiems. Buvo nuolat renka
mas į apylinkės valdybą ir kurį 
laiką'ėjo apylinkės pirmininko 
pareigas;;
’ Nors dėl susidėjusių aplinky

bių negalėjo lankyti gimnazijos, 
betbfrvo šviestis žmogus, prenu
meravo eilę lietuviškų laikraščių 
ir žurnalų, pirko lietuviškas kny
gas, aukojo lietuviškiems reika
lais ir buyoj-ūetuvių Fondo pa; 
rys.

- Buvo gimęs 1901 lapkričio 10 
Ignalinos apylinkėse, Vilniaus 
krašte. Lenkijai okupavus Vil
niaus kraštą būdamas jaunuoliu

jos persekiojamas. Dėlto turėjo 
bėgti į nepriklausomą Lietuvą. 
Čia atsiradęs atliko karinę tarny
bą Lietuvos kariuomenės kava
lerijos pulke ir paleistas į atsar
gą, buvo priimtas į valstybės tar
nybą kalėjimo prižiūrėtoju. Kurį 
laiką tarnavo Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime, o vėliau buvo 
perkeltas į Raseinių kalėjimą, 
kur begyvendamas sukūrė šeimą 
ir sulaukė dukrelės Valerijos.

1944 m. kaip ir daigelis lietu
vių, dėl artėjančios antrosios bo
lševikų okupacijos, pasitraukė į 
Vokietiją ir apie 5 m. gyveno 
tremtinių stovykloj apie Det- 
moldą, Vestfalijoj. Čia būdamas 
taip pat priklausė prie lietuvių 
organizacijų ir kurį laiką tarnavo 
ten atsikūrusiam Lietuvos rau
donajame Kryžiuje. Atvykęs į 
JAV, apsistojo New Jersey valsti
joj ir ilgiausiai dirbo Pfizer 
korporacijos Vėžio tyrimų in
stitute Maywood, N.J. Išėjęs į 
pensiją, taip pat liko čia ir toliau 
gyventi, kol, suirus sveikatai ir 
pačiam nesugebant savo reikalų 
tvarkyti, buvo apgyvendintas

U, Jonas ■Vaickfls**’ **• **

slaugymo namuose.

Buvo pašarvotas Shaw — 
Buyus laidojimo namuose, Kear
ny, N. J. Čia jį lankė daugybėje 
pažįstamųjų ir draugų, nes gyvas 
būdamas buvo visiems paslau
gus.

Buvo palaidotas iš sopulingo
sios Dievo Motinos lietuvių pa- 
rapjos bažnyčios, Kearny. 
Mišias už jo vėlę aukojo, pamok
slą pasakė ir kapines palydėjo pa
rapijos klebonas, prelatas Domi
ninkas Pocius. Vargonais grojo 
ir kelias giesmes lietuviškai solo 
giedojo parapijos vargonininkė 
Genovaitė M a zur. Po laidotu
vių visi buvo pakviesti į Lietuvių 
klubą priešpiečių. Ligos metu jį 
globojo ir laidotuvėmis rūpinosi 
Matildos Butkuvienės šeima.

Velionis Lietuvoje paliko duk
rą Valeriją Ramavičienę su šei
ma, brolį Justiną ir kt.

K. Jankūnas

bininko administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Poilsiaujant skirkime 
daugiau laiko knygoms

A. Baranausko. Prof. 
Rakūnas. Romanas. 13.00

J. Aisčio raštai, I tomas, 15.00 
P. Klimo dienoraštis, 20.00
J. Keliuočio, Dangus nusidažo 

raudonai, 12.00
K. Astrausko, Eloiza ir Abe- 

1 ardas, 8.00
B. Daunoro, Čekisto naguose, 

10.00
K. Almeno, Sauja Skatikų, 

10.00
K. Almeno, Lietingos dienos 

Palangoje, 10.00
Lietuviai tautininkai Komuni

stų kankiniai, 7.00
M. Raišupio, Dabarties kan

kiniai, 10.00
A. Damušio, Lietuvos aukos 

Il-ro karo laikotarpyje, 3.00
Šie nauji leidiniai gaunami 

Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207 (Persiuntimui pride
dama 1.50 paskirai knygai).

VLIKO
PADĖKOS
ŽODIS

1988 lapkričio 11-13 sėkmin
gai praėjo Vliko 45 m. jubiliejinis 
seimas Bostone. Sklandžiai vyko 
pašnekesys su Bostono veikėjais, 
šeštadienio posėdžiai, banketas, 
sekmadienio pamaldos, kavutė 
ir uždaromasis posėdis. Šalia Vli
ko valdybos narių, Tautos Fondo 
atstovų bei Vliko grupių 37 atsto
vų, posėdžiuose dalyvavo tarp 
60 ir 70 vietos veikėjų stebėtojų 
teisėmis. Penktadienio pašneke
syje susibūrė 144 žmonių, o šeš-

Algirdas Budreckis

Vaidinama A. Škėmos 
drama

Ąrts Club Theater iš New Yor- 
ko ‘ off-off Broadvvay” atvyksta į 
Bostoną suvaidinti Antano 
Škėmos dramą “Pabudimas” 
(The Avvakening).

Režisuoja Linda E. Pakri — 
estė. Vaidina Arūnas Čiuberkis, 
Neale Harper, Mike Jankovvitz, 
Julija Nasvytytė ir Paul Taylor 
Robertson.

Spektaklis įvyks 1989 sausio 7 
d. 7:30 vai. vak. ir sausio 8 d. 3

tadienio bankete dalyvavo 200.
Šie renginiai pavyko Bostono 

komiteto darbuotojų dėka. Šia 
proga Vyriausias Lietuvos Išlais- 
vinimko Komitetas nori viešai 
padėkoti Vliko seimui rengti ko
miteto nariams: pirm. Algirdui 
Budreckiui, ižd. Arvydui Bu- 
dreckiui, sekr. Giedrei Budrec- 
kienei, Aleksandrui Chaplikui, 
Gintarui Čepui, Martynui Dap
kui, Vytautui Eikinui, Antanui 
Januškai, vicepirm. Astai Karo- 
sienei, kun. Albertui Kontautui, 
Marijui Navickui, vicepirm. 
Juozui Renteliui, Algiui ir Biru
tei Skabeikiams, Daliai Ščiukai
tei ir Bruteniui Veitui.

Norima išreikšti ypatingą pa
dėką Juozui Renteliui už pašne
kesio pravedimą, Astai Karosie- 
nei už registracijos ir banketo va
dovavimą, Vytautui Eikinui už 
meninės programos paruošimą, 
Bruteniui Veitui už transporto 
paslaugumą, Daliai Ščiukaitei už 
tarpininkavimą su Bostono Glo- 
be^bei kitais reporteriais, Ginta
rui ir Valei Čepams už seimo bei 
banketo papuošimus ir kun. Al
bertui Kontautui už invokacijas 
ir seimo dvasią pagaunantį pa
mokslą.

Algiui ir Birutei Skabeikiams 
esame dėkingi už salių ir vaišių 
tvarkymą penktadienį ir šešta
dienį. įvertinant šeimininkes už 
puikias vaišes, reiškiame padėką 
Giedrei Budreckienei, Valenti
nai Čepienei, Birutei Karosie- 
nei, Grytei Kuncaitytei, Onai 
Mileikienei, Onutei Radomskie- 
nei, Ona Ščiukienei ir Kastulei 
Vasiliauskienei. Taip pat dėkoja
me ponioms Merkienei ir Plevo- 
kienei už sekmadienio vaišes.

vai. popiet First Baptist Church 
salėje, Garden ir M aso n gatvių 
sankryžoje, Cambridge, Mass. 
(prie Harvardo universiteto).

LB Bostono apylinkės valdyba 
parinko salę Cambridge su tiks
lu parodyti amerikiečių teatro 
mėgėjam lietuvio rašytojo vaidi
nimą šiuo metu ypatingai aktua
lia tema, t. y. Stalino žudynės 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
“Pabudimas” vyksta 1946 metais 
NKVD (KGB) būstinėje Vilniu
je, kur tardomas suimtas partiza
nas. Iškeliami nežmoniški 
NKVD tardymo metodai ir psi
chologinis žmogaus nukankini- 
,mas.

Rengėjai šį spektaklį skiria 
broliams ir sesėms lietuviams, 
kuriuos NKVD nukankino ka
lėjimuose ar Sibiro tremtyje.

Komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas

Gruodžio 4 So. Bostono Liet, 
piliečių draugijos III salėje įvyko 
komp. Jeronimno Kačins
ko kamerinių ir vokalinių kūri
nių koncertas, sutraukęs gana 
daug vietos ir apylinkės lietuvių. 
Apsilankė iš Putnamo muzikas 
prof. Vytautas Marijošius, prel. 
Vytautas Balčiūnas, kun. dr. 
Valdemaras Cukuras. Publika 
šiltai sutiko atliktus kompozito
riaus kūrinius ir pačius atlikėjus.

Tie atlikėjai buvo: Berklee 
muzikos kolegijos styginis an
samblis, mišrus choras, pučia
mųjų ansamblis, solistė Ona 
Aleksaitė ir pats komp. Jeroni
mas Kačinskas. Choras kompozi
toriaus kūrinius atliko lotynų ir 
lietuvių kalbomis.

Tokie koncertai mūsų tarpe 
darosi vis retesni, nes neturime 
savo jėgų tokiem kūriniam atlik
ti, o svetimuosius pasitelkti ne
lengva. Atrodo, kad tai gali pada
ryti tik komozitorius Jeronimas 
Kačinskas, kuris ilgus metus 
profesoriavo šioje Berklee muzi
kos kolegijoje.

Lietuviška eglutė meno 
muziejuje

Nuo gruodžio 11 iki sausio 7 
Museum of Fine Arts, 465 Hun- 
tington Avė., Bostone yra išsta
tyta lietuviškais ornamentais pa
puošta 15-kos pėdų aukštumo 
Kalėdų eglutė. Ji stovi pirmoje 
aukšto rotundoje. Eglute pa
sirūpino LB Bostono apylinkės 
valdyba, padedama Lietuvių 
Tautodailės Instituto Bostono 
skyriaus. Eglutę papuošė Da
nutė Augienė ir jos dukra Rūta 
Manomaitienė.

Sandaros 7-toji kuopa
Gruodžio 4 So. Bostono Lie

tuvių piliečių draugijos patalpo
se įvyko ALT Sandaros 7-tos 
kuopos metinis narių susirinki
mas. Išklausyta veiklos praneši
mas, finansų apyskaita ir išrinkta 
nauja valdyba: pirmininkas Mar
tynas Dapkus, vicepirm. Ilona 
Barauskaitė, sekretorius Aleks
andras Chaplikas, iždininkė ir fi
nansų sekretorė — Ann Lane.

Šiuo metu kuopa turi 24 na
rius, kasoje yra apie 6,000 dol. 
Susirinkimas paskyrė po 25 dol. 
Sandarai ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Prisiminti mirusieji

gruodžio 4 laidoje paminėjo Ly- 
dijos Jašinskienės ir jos dukros 
Giedros mirties sukaktisJŠrmoJit 
mirė 1985 lapkričio 30, (fSftitrpji1 
1987 birželio 14. Giliame skaus
me jos paliko vyrą ir tėvą žurna
listą ir aktorių Jurgį Jašinską, ku
ris tebegyvena So. Bostone ir 
reiškiasi spaudoje.

Gruodžio 11 prisimintas smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas, 
miręs 1982 gruodžio 14 Cam
bridge, Mass. Tada jis vargoni
ninkavo lietuvių parapijoje. Pro
gramos vedėjas Petras Viščinis 
nušvietė smuikininko gyvenimu 
ir atliktus darbus, puoselėjant 
lietuvišką muziką. Prisiminimas 
palydėtas ištrauka iš Juozo 
Gruodžio sonatos, kurią atliko 
Iz. Vasyliūnas su savo sūnumi 
pianistu dr. Vyteniu Vasyliūnu.

Mišios už Izidorių Vasyliūną 
bus aukojamos sausio 8 d. 10:13 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje So. 
Bostone. Tuoj po mišių salėje po 
bažnyčia įvyks minėjimas. Mišių 
metu ir minėjime meninę pro-1 
gramą atliks komp. J. Kačinskas^ 
sol. Ben. Povilavičius ir dr. Vy
tenis Vasyliūnas, sūnus piani
stas.

Vasario 16-tos minėjimas $
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė bus paminėta vasario 12.; 
Bus speciali programa per Lais
vės Varpo radiją, paskui pamal— 
dos Šv. Petro lietuvių parapijas 
bažnyčioje ir vėliau iškilmingas 
minėjimas So. Bostono liet, pi 
liečiu draugijos trečio aukšto 
salėje. Ten kalbą pasakys Gintė. 
Damušytė iš New Yorko.

Tą pačią dieną minėjimus ren
gia skautai, lituanistinė mokyk
la, tautinių šokių sambūris. Jau
nimui skirtas minėjimas irgi 
įvyks So. Bostono liet, piliečių 
draugijos patalpose.

Telegramos, laiškų
—rašymas •

Bostono lietuviai gyvai atsi
liepė į politinių veiksnių ragini- ' 
mą rašyti laiškus, siųsti telegra- . 
mas, skambinti telefonais ir įtai
goti prezidentą Reagan, išrinktą ' 
prezidentą Bush, senatorius ir- 
kongresmanus, kad jie Lietuvos-, 
reikalais darytų spaudimą Gor-j! 
bačiovui. Batunas pakvietė daly-« 
vauti demonstracijose prie Jung-1 
tinių Tautų.

Iniciatyvos ėmėsi Amerikos t 
Lietuvių Tarybos Bostono sky-| 
riaus pirmininkas Gintaras Če- ; 
pas. Jo pastangų dėka parašyta > 
apie 600 laiškų, surinkta 50 
asmenų vykti specialiu autobusu 
į New Yorką ir ten dalyvauti de- ' 
monstracijose, suorganizuotos j 
tautinės vėliavos. Gerai organi- į 
zuoti į New Yorką nuvyko 66 
asmenys. Nė vienas nebuvo# 
tuščiomis rankomis, vienas laikė < 
vėliavą, kitas plakatą, šūkį.

RENGINIAI

1989 sausio 7-8 statoma An
tano Škėmos drama "Pabudima- 
s”, Cambridge, Mass. Rengia 
LB Bostono apylinkė. * *

Vasario 5 Norwoode Vasario ; 
16-osios minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. dr. Jurgi* 
Gimbutas.

Balandžio 23 — Šv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone me
tinis banketas Lantana Restora-

Laisvės Varpo radijas ne Randolphe.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina 
savo mielus klientus

kCMMft

‘Ąrpber Hdidays”

Aldona Adomonienė, Albina Rudžlūnlenė Ir
Ko nHrarla rHla I

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, South Boston, Mass. 02127
Tek (617) 268-8764
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Tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujiesiems 
metams linkime ketvirtadienio ir penktadienio parengimų 
talkininkams, Lietuvių Kultūros Fondo vadovybei Ir nariams 
bei vystama mūsų vienuolyno ir Kultūros Židinio gera
dariams.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Kultūros Židinyje gruodžio 
25, Kalėdų dieną, jaunimo šo
kiai. Pradžia 8 v. v. Rengia Liet. 
Jaunimo Sąjunga.

Naujųjų Metų sutikimą ren
gia Maironio lituanistinė mokyk
la ir Liet. Atletų Klubas. Sutiki
mas bus gruodžio 31 Kultūros 
Židinyje. Pradžia 9 v.v., vaka
rienė ir šokiai — 10 v. v. Žiūr. 
skelbimą.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas, gruodžio 12 daly
vavo Indijos gen. konsulo konsu
late suruoštame priėmime ir 

' New Yorko konsularinio korpuso 
susitikime. Tą pačią dieną su 
žmona dalyvavo Argentinos gen. 
konsulo konsularinio korpuso 
ponių draugijos surengtame 
Kalėdų eglutės pobūvyje. 
Gruodžio 14 dalyvavo Baharaino 
ambasadoriaus prie Jungtinių 
Tautų priėmime.

Vasario 16-oji, Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
šventė, bus paminėta vasario 19. 
Numatyta pamaldos Apreiškimo 
bažnyčioje ir akademija 
Kultūros Židinyje. Pagrindinis 
kalbėtojas bus prof. dr. Aleksan
dras Štromas, kuris šiuo metu 
skaito paskaitas Bostono kolegi
joje. Minėjimą rengia kaip ir ki
tais metais iki šiol New Yorko
Amerikos Lietuvių taryba.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 24, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Engel- 
bert Humperdinck opera “Han- 
sel and Gretel”. Pagrindiniai so
listai: Judith Blegen, Frederica 
von Stade. Diriguoja Christof
Parick

Lithuanian Heritage — Jigsaw 
puzzle. Seniems ir jauniems įdo
mus žaidimas — iš spalvotų ga
baliukų sudėstoma Lietuva su 
didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis, laukais. 
Pridėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 13 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

JAUNIMO 
KALĖDINIAI 
ŠOKIAI

Įvyks Kalėdų dienų 
Kultūros Židinyje 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 8 v.v.
jėjimo auka — 5 dol. 
Šokiams gros orkestras 
Rengia ir visus atsilankyti kviečia

New Yorko žinių dar yra 11 
Drelaoy.

Birutė ir Jonas Mikalauskai 
sausio mėnesio viduryje keliasi į 
Floridą, į Seminolą, kur nusipir
ko namus. Ketvirtadienio bingo 
darbuotojai jiems išleistuves 
rengia sausio 7 Kultūros Židiny
je. Jonas Mikalauskas uoliai tal
kino Darbininko administracijo
je ir buvo visada visiem paslau
gus. Jo tikrai pasiges ir admini
stracija, ir redakcija.

Birutė Paprockienė, Glenda- 
le, N.Y., ir šiais metais ap
mokėdama dvi prenumeratas, 
pridėjo spaudos reikalams 25 
dol. Administracija dėkoja.

Aloyzas Balsys, Woodhaven, 
N.Y., apmokėdamas dvi Darbi
ninko prenumeratas, dar pridėjo 
50 dol. Darbininko spaudai pa
remti. Nuoširdus ačiū.

Gražina Siliunas, iš Flushing, 
N.Y., jau ketverius metus su 
prenumeratos mokesčiu at
siuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. Jonas Adomaitis, iš Al- 
pena, Mich., be pertraukos per 
eilę metų, pratęsdamas Darbi
ninko prenumeratos mokestį, 
prideda 50 dol. Nuoširdi padėka 
geradariui.

Dr. A. Flateris, iš Bethesda,
M D, daugelį metų remia Darbi
ninką. Padėka ir už šiemetinę 50 
dol. auką. Darbininko administ
racija.

KASA praneša, kad nuo 1989 
sausio 3 bus pakeistos Richmond 
Hill įstaigos darbo valandos. Pir
madieniais ir ketvirtadieniais 
KASA bus atidara nuo 9 ryto iki
7:30 vai. vakaro. Antradieniais, 
trečiadieniais jr penktadieniais 
nuo 9 iki 3 vai. popiet, o šešta
dieniais nuo 9 iki 2 vii. popiet.

Balfo 100 skyrius yra pa
skelbęs rudens vajų, išsiun
tinėjęs laiškus eilei žmonių, ku
rių adresus turi savo kartotekoje. 
Skyriaus vadovybė prašo savo 
auka atsiliepti į laiškus, taip pat 
prašo visų prisidėti prie šio va
jaus. Aukas siųsti: P. O. Box 
21081, Woodhaven.NY. 11421.

Liet. Jaunimo Sąjungos 
New Yorko skyrius

Juozas ir Alexandra Kazickai 
sveikina savo draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdom ir linki lai
mingų ir sveikų Naujų Metų.

Aleksandras ir Irena Vakse- 
liai sveikina savo bičiulius ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų
jų 1989 Metų proga, linkėdami 
jiems Dievo palaimos, sveikatos 
ir laimės per visus metus.

Birutė ir Jonas Mikalauskai 
nuoširdžiai sveikina per Darbi
ninką visus savo draugus, arti
muosius, gimines ir pažįstamus 
Sv. Kalėdų proga ir linki visiems 
kuo sėkmingiausių ir sveikiausių 
Naujųjų Metų.

Teresė Šlikienė sveikina visus 
savo draugus ir pažįstamus S v. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
ir linki geros sveikatos ir Dievo 
palaimos. Vietoj sveikinimo kor
telių skiria auką Darbininkui.

Jonas ir Dana Bilėnai sveiki
na Darbininko redakcijos ir ad
ministracijos štabą, bičiulius bei 
draugus su Sv. Kalėdomis ir linki 
ištvermės Naujuose Metuose.

J. Kregždienė su dukromis 
sveikina visus draugus ir pažįsta
mus Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga iar linki daug Aukščiausio
jo palaimos.

Irena ir Jonas Vilgaliai sveiki
na savo bičiulius ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki kuo 
gražiausių Naujųjų Metų. Tegu 
būna jie kupini sveikatos ir dar
bo nuotaikos.

Antanas Sabalis iš WoodĘa- 
ven, N.Y., įvairiai paaukoja iiž 
kalendorių ir bendrai spaudos 
stiprinimui. Atnaujino prenu
meratą su 50 dol. auka. Nuošir
dus ačiū žymiam spaudos rėmė
jui.

Katarina Narkevičienė iš Ar- 
lington, Mass., atsiuntė 40 dol. 
su prenumeratos atnaujinimų. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Česlovas Ramanauskas ' iš 
Chicago, IL, kelinti metai vis pa
remia Darbininką. Ąčiū už 50 
dol. dosniam spaudos rėmėjui.

Dr. Marija L. Šveikauskienė 
iš Boston, Mass., mūsų bendra
darbė teisiniais klausimais, at
naujino prenumeratą su 50 dol. 
auka. Dėkinga administracijai

V. Arlionis iš tolimosios Aust
ralijos, Darbininko skaitytojas 
ir rėmėjas, su prenumeratos at
naujinimu pridėjo 50 dol. auką. 
Darbininko administracija labai 
nuoširdžiai dėkoja ir ypatingai 
už kantrybę, nes laikraštis ke
liauja labai ilgai.

KASOJE pakilo nuošimčiai už 
įvairių terminų taupymo certifi- 
katus ir pasikeitė kai kurių pa
skolų procentai. Prieš eidami į 
svetimus bankus, pasiteiraukite 
apie taupymo ir skolinimo sąly
gas lietuviškoje KASOJE. Tele
fonas: 718 441 - 6401.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
metus. Tai Darbininko (arba 
Bridges — anglų kalba) metinė 
prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininko pre
numerata tik 15 dol. Bridges — 
tik 10 dol. Užsakykite dar šių 
laikraščių neskaitantiems.

EARN MONEY Reading 
books! $30,000/yr. income po- 
tential. Details. (1) 805-687- 
6000. Ext. Y-4505.

Demonstracija prie Jungtinių Tautų gruodžio 7. Gilumoje matosi plakatas su Vytimi, 
Latvijos ir Lietuvos vėliavos. Žmonių nuotaika labai pakili. Nuotr. K. Miklo

Felicija, Algirdas ir Ramunė 
Jasaičiai linki pažįstamiems 
linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Vytautas Maželis sveikina 
savo draugus ir pažįstamus Sv. 
Kalėdų proga ir linki kuo geriau
sių, kuo sveikiausių Naujųjų 
Metų.

Vida i r Aldis Penikai sveiki
na savo draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki visiems 
laimingų Naujųjų Metų.

Naujas Aidų numeris jau pil
nai sutvarkytas ir atiduotas spau
sdinti. Numeris bus gausiai iliu
struotas Kennebunkporto vie
nuolyno ir vasarvietės vaizdais. 
Nuotraukos — Vytauto Maželio, 
kuris ten praleido ne vieną vasa
rą ir yra padaręs daugybę meniš
kų nuotraukų.

Dail. J. Bagdonas jo kūryba 
yra prisiminta Bridges žurnalo 
naujame numeryje. Straipsnį 
parašė Alina Staknienė, įdėta 
pluoštas nuotraukų iš jo gyveni
mo ir kūrybos vaizdų.

LB New Yorko apygardos val
dyba posėdžiavo gruodžio 14, 
trečiadienį, Kultūros Židinyje. 
Posėdyje dalyvavo apylinkių pir
mininkai iš Brooklyno I apy
linkės, Queens, Great Necko, 
Bushvvicko, Woodhaveno taip 
pat dalyvavo ir porą Tarybos na
rių. Pradžioje pirmininkas Vy
tautas Alksninis painformavo, ką 
apygaros valdyba yra nuveikusi, 
kalbėjo ir apie ateities planus, 
apygardos suvažiavimą, veiklių
jų ir labiausiai pasidarbavusių 
Lietuvių Bendruomenei pager
bimą. Susirinkimo oficialioji da
lis tęsėsi vieną valandą. Po to 
buvo apygardos pirmininko 
suorganizuotos gražios kalėdinės 
vaišės, kurių metu pasikalbėta 
aktualiais Bendruomenės klausi
mais.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
jvyks gruodžio 31 

Kultūros židinyje Brooklyne
9 v. v. — kokteiliai, 10 v. v. — vakarienė ir šokiai

Groja JOE THOMAS ORKESTRAS

Bilietas asmeniui — 30 dol. užsisakius Iš anksto
— 35 dol. perkant prie jėjimo
— 15 dol. jaunimui Iki 18 metų

Stalų ir pavienių bilietų užsakymus priima:

Aušra Garbauskienė — 516 694-2471 
Vita Matusaitienė — 201 994-1229 
Aldona Marijošienė — 516 883-9350 
Giedrė Stankūnienė 203 661-2554 
Vytautas Kulpa — 718 846-1056

Onutė ir Kęstutis Mildai svei
kina visus gimines, draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linki visiems kuo laimingiausių, 
kuo sėkmingiausių Naujųjų 1989 
metų. Vietoje sveikinimo korte
lių skiria auką Darbininkui.

Birutė ir Česlovas Ašebergai 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga 
ir linki daug laimės ateinančiuo
se Naujuose Metuose. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Donata ir Alfonsas Samušiai 
per Darbininką sveikina ir linki 
visiems gražių Šv. Kalėdų ir 
sveikų 1989 Metų.

Birutė Malinauskienė, 
Woodhaven, N.Y., Kalėdų šve
nčių ir Naujų Metų proga sveiki
na draugus ir pažįstamus per 
laikraštį ir skiria auką Darbinin
kui.

Bronė Macijauskienė, Sunny 
Hills, Fla., sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoje kalėdinių kortelių skiria 
auką Darbininkui.

Angelė ir Bronius Stankaičiai 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su Šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų Naujų Metų.

V. Gudienė su šeima Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus ir linki geriausios 
sėkmės visiems. Skiria auką 
Darbininkui.

Mara ir Vytautas bei Monika 
ir Kristina Vygantai iš Dalias, 
Texas visiems savo artimie
siems, bičiuliams, draugams ir 
pažįstamiems siunčia
nuoširdžius sveikinimus Šv. 
Kalėdų proga bei Naujuose Me
tuose linki džiaugsmo bei 
sėkmės ir Aukščiausiojo palai
mos. Vietoj kalėdinių sveikini
mų siuntinėjimo skiria auką lie
tuviškos spaudos parėmimui.

ŠJ Unksmę Ir nuotalklngę Naujųjų Metų sutikimą rengia 
Ir visus atsilankyti kviečia

N.Y. MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA 
N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
sveikina pažįstamus, draugus ii 
artimuosius Šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga per Darbininką.

Irena Garunkštienė Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina visus draugus ir pažįsta
mus, linkėdama daug sveikatos, 
džiaugsmo ir Dievo palaimos.

Ignas Kazlauskas, Great 
Neck, N.Y. Kaip prieš 2000 
metų Betliejaus žvaigždė nuš
vietė tyrų keliautojams kelią į 
krikščionybę, taip šiais metais 
pasirodžiusios laisvės vilties ki
birkštys pavergtos Lietuvos pa
dangėje pradžiugino širdis ir net 
džiaugsmo ašaras išspaudė vi
siems geros valios lietuviams. 
Todėl šių Šv. Kalėdų proga linki
me vieni kitiems, kad tie laisvės 
vilties žiburiai neužgestų, bet 
virstų ugnies stulpais, rodančiais 
pavergtai mūsų senelių žemei 
Lietuvai laisvės kelius.

Aleksandras Daunys sveikina 
visus draugus ir bičiulius Šv. 
Kalėdų proga ir linki geros 
sėkmės Naujuose Metuose.

Aldona, Kajetonas ir Mindau
gas Janačiai švenčių proga 
nuoširdžiai sveikina Darbininko 
redakciją ir administraciją, lietu
vius pranciškonus, organizacijų 
vadovus, draugus ir pažįstamus.

Antanina ir inž. Pranas Ur- 
bučiai Kalėdų šventėse sveikina 
visus Darbininko redaktorius, 
leidėjus ir bendradarbius. Vieto
je kalėdinių kortelių siuntinėji
mo aukoja paremti mūsų laisvąją 
spaudą. Tegyvuoja visi, kurie 
kovoja už Tėvynės laisvę ir reli
giją! Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie mus užjautė ir pa
guodė mūsų sunkiose valandose 
1988 metais. Širdingiausias ačiū!

Vidmas ir Vita Matusaičiai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir skiria auką 
Darbininkui.


