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LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO NARIAI 
KALBĖJO JAV UŽSIENIO REIKALŲ TARYBOJE 

•i

Savaitės 
įvykiai

Indijos Kongreso partijai ne
išrinkus parlamento daugumos, 
jos ministeris pirmininkas Rajiv 
Gandhi atsistatydino. Jo vieton 
buvo parinktas opozicijos kandi
datas Vishwanath Pratap Singh.

Spv. S-ga atmetė Amerikos 
A.F.L. —C.I.O. darbo federa
cijos prašymą leisti jos delegaci
jai lankytis Sov. S-goj ir susitikti 
su ten streikuojančiais angliaka
siais.

Ceslovaldjos opozicijos gru
pės Piliečių forumo rengiamos 
demonstracijos privertė partiją 
pertvarkyti vyriausybę ir įsileisti 
į ją opozicijos veikėjų, tačiau, 
išaiškėjus, kad daugumą sudarys 
partijos nariai, naujos demon
stracijos ir grasinimas paskelbti 
generalinį streiką privertė nau
jam ministerių kabinete daugu
mą ministerijų perleisti opozici
jai.^

Čekoslovakijos Piliečių foru
mo vienas įtakingiausių narių yra 
R. katalikų kunigas Vaclav Maly, 
kuriam 1970 m. už pasirašymą 
peticijos dėl žmogaus teisių 
buvo uždrausta eiti kunigo pa
reigas ir kuris nuo to meto dirbo 
viešbučio kūriku ir valė Prahos 
požeminio traukinio stotyse iš
vietes. Savo nuoširdumu jis įsi
gijo Jidelį jaunuomenės P35’" 
tikėjimą, oefhumato'grįžti prie 
kunigo pareigų.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl parlamentui pa
teikė planą abiejų Vokietijų fe
deracijai sukurti. Pirmiausia 
Rytų Vokietija turėtų įvykdyti 
laisvus ir demokratinius parla
mento rinkimus, o žmonėm pa
reiškus norą susijungti, būtų su
darytos bendros politinės ir ūki
nės institucijos susijungimui pa
rengti. Sov. S-ga tokį planą at
metė, nes pagal ją pirma turėtų 
būti išspręstas Nato ir Varšuvos 
paktų reikalas.

Sov. S-gos Aukščiausia taryba 
suteikė amnestiją visiems Afga
nistano buvusiem ir nusikaltu
siem kariam ir per 2000 tų, kurie 
už Afganistane padarytus nusi
kaltimus buvo dar laikomi kalėji
muose. Amnestija taip pat bus 
taikoma ir karo belaisviam ir de
zertyram.

Čekoslovakija išardė prie Au
strijos sienos pastatytus įtvirtini
mus ir panaikino visus su
varžymus keliauti į Vakarus.

Prezidentas Gorbačiovas, su
sitikęs su popiežium Jonu Pau
lium II, prisipažino, kad Sov. S- 
ga padarė klaidą per daugelį 
metų kovodama prieš religiją.

Rytų Vokietijos augančiam 
nepasitenkinimui sumažinti pro
kuroras įsakė kai kuriuos partijos 
politbiuro narius areštuoti, o ki
tus, jų tarpe ir buv. gen. sekre
torių Erich Honecker, laikyti 
namų arešte.

Maltos pasitarimam užsibai
gus, prezidentas Gorbačiovas 
pareiškė, kad ginklų lenktynės, 
nepasitikėjimas ir psichologinė 
bei ideologinė kova, kaip šalto 
karo reiškiniai, yra praeities da
lykas.

Prezidentas George Bush, 
tuo pačiu reikalu išsitarė, kad, 
vykstant Sov. S-goj reformom, 
santykiai tarp JAV ir Sov. S-gos 
atsiduria naujoj eroj ir pasidarė 
įmanoma abiem pusėm prisidė
ti, kad Europos padalinimas ir 
karinė konfrontacija pasibaigtų.

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo tarybos nariai — 
Landsbergis, Vaišvila ir Buračas 
- buvo pakviesti dalyvauti Jung
tinių Amerikos Valstybių užsie
nio reikalų tarybos surengtame

PRANCIŠKONŲ

PROVINCIJOLAS

ROMOJE
Keičiantis politinei padėčiai 

Rytų Europoje, keičiasi ir oku
puotos Lietuvos padėtis. Ten jau 
pradeda viešai reikštis ir pranciš
konai. Lapkričio 19 d. jie sugrįžo 
į Kretingos vienuolyną ir Telšių 
vyskupo potvarkiu perėmė para
piją ir bažnyčią. Jie tikisi atgauti 
ir vienuolyną, kuris valdžios yra 
paverstas kraštotyros muzieju
mi.

Lietuvos pranciškonų reika
lais gruodžio 3-8 d. provinciolas 
Tėv. Placidas Barius, lydimas 
Tėv. Leonardo Andriekaus, ku
ris neseniai buvo Lietuvoje, 
lankėsi Romoje. Ten jau studi- 

( juoja vienas pranciškonas iš Lie- 
. tuvas — Tėv. Benediktas-Sigitas 

Jurčys. Jie visi trys gruodžio 5 
d. buvo priimti pranciškonų or
dino generalinio viršininko bei 

r' -jo patarėjų? Audiencijoje žodžiu 
ir raštu nušviesta dabartinė Lie- 

. tuvos pranciškonų padėtis ir 
ateities veiklos planai. Ordino 
vadovybė gi labai džiaugėsi mū
sų tautos bei pranciškonų atgi
mimu, laimino ir linkėjo Dievo 
palaimos.

Gruodžio 7 d. provinciolas su 
savo palydovais aplankė Asyžių 
ir garsioje Porciunkulės bazili
kos koplytėlėje, kur buvo įsteig
ta prancikonų vienuolija, laikė 
koncelebruotas mišias už Lietu
vą. Taip pat už ją meldėsi ir prie 
šv. Pranciškaus kapo. Į NevvYor- 
ką grįžo gruodžio 8 d.

Prezidentas George Bush ir 
Sov. S-gos prezidentas Gorba
čiovas susitarė vėl susitikti Wa- 
shingtone birželio antrojoj 
pusėj.

PAKELIUI J EKONOMINį SAVARANKIŠKUMĄ
Spaudos agentūros pranešė 

apie Sovietų Sąjungos aukščiau
sios tarybos lapkričio 27 d. pri
imtą įstatymą pagal kurį trim Pa
baltijo kraštam — Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai yra suteikiamos, 
kaip rašo agentūros, plačios 
teisės savarankiškai tvarkyti eko
nominį gyvenimą.

Pagal priimtąjį įstatymą, kuris 
įsigalios 1990 metų sausio 
mėnesį, trim Pabaltijo kraštam 
yra suteikiama teisė autonomiš
kai disponuoti žemėmis ir jų tur
tais, nepriklausomai nuo cen
trinės valdžios vykdyti finansi
nes operacijas taip pat ir su 
užsienio kraštais.

Spaudos agentūros, betgi pa
stebi, kad Pabaltijo kraštam su
teiktas ekonominis savarankiš
kumas yra vis dėl to aprėžiamas: 
centrinių organų Maskvoje ad
ministruojamų pramonės įmo
nių Pabaltyje pelno penkia
sdešimt procentų turės būti ati
duoti Maskvai. 

simpoziume ir jame papasakoti 
apie padėtį Lietuvoje ir lietu
viam rūpimas problemas.

Užsienio reikalų tarybą suda
ro Amerikos viešajame gyveni
me įtaką turį politiniai veikėjai, 
diplomatai, verslininkai, spau
dos leidėjai, žurnalistai ir mokslo 
pasaulio atstovai. Tai intelektua
linis ir politinis elitas, kurio nuo
monės klausosi Baltieji Rūmai, 
valstybės departamentas ir 
Amerikos Kongresas. Taryba 
leidžia įtakingąjį žurnalą Foreign 
Affairs, kuriame gana dažnai yra

rašoma apie Pabaltijo kraštus.
Pokalbiui su Sąjūdžio seimo 

tarybos nariais susirinko apie 60 
asmenų, tarp kurių buvo įtakin
gų laikraščių, verslo fundacijų ir 
akademinio pasaulio atstovai. 
Svečiai iš Vilniaus kalbėjo indivi
dualiai.

Landsbergis apžvelgė Lietu
vos politinę padėtį, tarp kita ko, 
iškeldamas konstitucinius kon
fliktus su Maskva, kurie nuolat 
iškyla ypač suverenumo klausi
mais. Pasak Landsbergio, sovie
tinė valdžia prie KGB dabar 
įsteigė naują skyrių sovietinei 
Konstitucijai apginti.

Vaišvila palietė ekologines 
problemas, kalbėjo apie būsi
mus rinkimus, kurie ypač domi-'j lwlu UUUU nuIIUv SO1V.JU
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Lapkričio 29 televizijos 2 kanalas rodė specialią programą ryšium su Gorbačiovo ap
silankymu Romoje ir pas popiežių Joną Paulių II. Ta proga rodė ir Lietuvos dabartinį 
gyvenimą. Rodė bažnyčias, Trijų kryžių kalną. Stanley Valatka, gyvenąs Roselle, N. J., 
iš televizijos padarė keletą nuotraukų. Kairėje matome kardinolą Vincentą Sladkevičių, 
dešinėje — kun. Sigitą Tamkevičių.

Toks ekonominės autonomijos 
aprėžimas yra gana griežtas, pa
stebi spaudos agentūros, atk- 
reipdamos dėmesį, kad bene vi
sos svarbiausios pramonės 
įmonės Pabaltyjyje iki šiol yra

LIETUVA PANAIKINO KOMUNISTŲ PARTIJOS MONOPOLI

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
gruodžio 7 d. patvirtino naują 
Lietuvos TSR Konstitucijos 6 
straipsnį, kuriuo panaikino Ko
munistų partijos išskirtiną vaid
menį Lietuvos politiniame gyve
nime ir įvedė daugpartinę siste
mą, praneša Lietuvių Informaci
jos Gentras.

Nuo šiol 6 straipsnis skamba 
taip: “Partijos, visuomeninės or
ganizacijos ir visuomeniniai 
judėjimai steigiami įstatymų nu
statyta tvarka ir veikia Lietuvos 
TSR Konstitucijos bei įstatymų 
ribose”. 

ypač teiravosi apie Raudonosios 
Armijos karių vaidmenį vasario 
24 įvyksiančiuose rinkimuose. 
Vaišvila pripažino, kad padėtis 
bus kebli, kadangi sovietiniam 
kariam bus leidžiama balsuoti.

Buračas aptarė ekonomines 
problemas.

Visi trys prelegentai vieningai 
pabrėžė, kad lietuvių tautos ga
lutinis tikslas yra nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atstaty
mas. į klausimą, ar lietuviai tik
rai maną, jog galėsią atsiskirti 
nuo Sovietų Sąjungos, ir ar lau
kia paramos tam tikslui pasiekti, 
Landsbergis atsakė: Jūs turite 
pasirinkimą — ar norite tikros 
Europos tautų bendrijos, ar no
rite išlaikyti imperiją kaip mu
ziejaus eksponatą?

IS VVASHINGTONO PRANEŠAMA

Š. m. gruodžio mėn. 7 d. ABC 
darė daugiau negu 1 valandą tru
kusį intervievv su p. Stasiu Lozo
raičiu, Washingtone. Pasikalbė
jimas vyko su p. Cross, lietuvių 
kilmės amerikiete žurnaliste. Jai 
buvo išsamiai paaiškinta “LTSR” 
konstitucijos kai kurių straipsnių 
pakeitimų prasmė, gerai pailiu
struota lietuvių tautos pastanga

Maskvos centrinių organų admi
nistruojamos. Kai kurie apžval
gininkai taip pat pastebi, kad 
ekonominės autonomijos sutei
kimu Pabaltijo kraštam, Maskva 
siekianti nuraminti pabaltiečių

Tokiu sprendimu pakeistas se
nasis 6 straipsnis, kuriame buvo 
nurodyta: “Tarybinės visuome
nės vadovaujanti ir vairuojanti 
jėga, jos politinės sistemos, val
stybinių ir visuomeninių organi
zacijų branduolys yra Tarybų Są
jungos Komunistų partija. TSKP 
egzistuoja liaudžiai ir tarnauja 
liaudžiai. Apsiginklavusi marksi
zmo-leninizmo mokymu. Ko
munistų partija numato genera
linę visuomenės vystymosi per
spektyvą. TSRS vidaus ir užsie
nio politikos liniją, vadovauja 
didžiai kuriamajai tarybinės liau-

^žKaLėdy
BALSUOTI UZ LAISVĘ AR NE?

Užsienio spauda plačiai pain
formavo apie Lietuvos aukščiau
siosios tarytais sprendimą suda
ryti specialią komisiją, jai pave
dant svarstyti Lietuvos nepri- 
klatftomybės atkūrimo galimy- 
l>es.

Lietuvos nepriklausomyliės 
atkūrimas yra l>e abejonės pats 
esminis visos lietuvių tautos da
bartinis tikslas, — rašo įtakinga
sis Italijos dienraštis La Štampu. 
Vienintelė problema yra ta, ku
riuo būdu šis tikslas esamomis 
aplinkybėmis gali būti pasiektas.

Problemai išspręsti Lietuvos 
aukščiausioji taryba kaip tik ir 
sukūrė specialią komisiją, kurią 

klausomybę ir užsienio lietuvių 
parama savajam kraštui. Inter- 
view metu buvo taipgi išryškinta 
Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos pažiūros j įvykius Lietuvoje.

Reikia apgailestauti, kad šio 
ilgo intervievv buvo perduota 
tiktai mažytė dalis ir, kad lietu
viams kalbantiems iš Lietuvos 
nebuvo suteikta proga pasisakyti 
tokiu būdu, kuriuo galėjo pasi- 

politinės nepriklausomybės rei
kalavimus, kuriem pritaria di
džioji dauguma Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos gyventojų (Reuter/ 
KL) 

dies veiklai, suteikia planingą, 
moksliškai pagrįstą pobūdį jos 
kovai už komunizmo pergalę. 
Visos partinės organizacijos vei
kia TSRS Konstitucijos ribose .

Tame pačiame posėdyje pa
keistas ir 7 Lietuvos TSR Konsti
tucijos straipsnis. Naujame 
straipsnyje atmetė profesinių są
jungų bei visasąjunginės Lenino 
Komjaunimo Sąjungos priviligi- 
juotą statusą ir sulygino visas or
ganizacijas

Naujas 6 straipsnis skelbia, 
kad "Politinės profesines jauni- 

sudaro 31-nas narys. Komisija 
svarstys įvairias nepriklauso- 
inyl>ės atstatymo galimyl>e.s: tuo 
reikalu, pavyzdžiui, galėtų būti 
užmegztos tiesioginės derybos 
su Maskva, jose siekiant iš 
pradžių susitarti dėl Lietuvos 
ekonominės ir politinės autono
mijos, arba galėtų būti pravestas 
tautos referendumas, kuriam, 
tačiau, ne visos politinės jėgos 
Lietuvoje pritaria.

Referendumui priešingos jė
gos Lietuvoje pagrįstai tvirtina, 
jog lietuvių tauta jau 1918-ais 
metais yra apsisprendusi už ne
priklausomybę, šį savo apsi
sprendimą paliudijo ir vėlesniais 
laikais, sukilimu prieš sovietinę 
okupaciją 1941-ais metais, parti
zanų kovomis, nuo pat krašto 
okupacijos pradžios vykusia pa
syvia rezistencija prieš sovietinę 
priespaudą, galop, didinga de
monstracija už laisvę ir nepri
klausomybę šių metų rugpjūčio 
mėnesį, pavadinta “Baltijos Ke
liu”. Pastaruoju laiku ir visos po
litinės jėgos įskaitant kom. parti
ją yra labai aiškiai pasisakiusios 
už nepriklausomybės atstatymą.

Tad, kai kurių lietuvių politi
nių jėgų įsitikinimu, nesą jokio 
reikalo pravesti referendumą. 
Privalo būti atkurta nepriklauso
mybė, kuri buvo smurtu panai
kinta. Italijos laikraštis atkreipia 
dėmesį, kad Maskva dar nerea
gavo į Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos sparendimą sudaryti ko
misiją nepriklausomybės atkūri
mo klausimu, bet yra pagrindo 
manyti, rašo laikraštis, kad reak
cija nebūsianti palanki.

Varšuvos pakto valstybės savo 
konferencijoj viešai pasmerkė jų 
karinių pajėgų įsiveržimą į Če
koslovakiją 1968 m. kaip nelega
lų veiksmą ir pažadėjo ateity ne
sikišti į viena kitos vidaus reika
lus. Sov. S-gos vardu jos prezi
dentas Gorbačiovas apgailestavo 
tą įsikišimą.

mo, moterų, veteranų, koopera
tinės, visuomeninės organizaci
jos ir visuomeniniai judėjimai, 
kūrybinės sąjungos ir mokslo 
draugijos sutinkamai su savo 
įstatų bei programų uždaviniais 
dalyvauja tvarkant valstybinius 
ir visuomeninius reikalus, 
sprendžia politinius, ūkinius ir 
socialinius-kultūrinius klausi
mus”.

Pirmas balsavimas už 6 straip
snio naują formuliuotę įvyko 
gruodžio 6, tačiau trūko astuonių 
lial<ų kvorumui: pagal regla- 
merltą tokiems sprendimams 
kaip Konstitucijos pakeitimas, 
reikalinga dviejų trečdalių balsų 
daugumos. Gruodžio 7 dieną pa
sak Sąjūdžio informacijos 
agentūros, dalyvavo 283 deputa
tai: už naująją formuluotę balsa
vo 243, vienas pasisakė prieš, 39 
susilaikė.

Šituo beprecendentiniu žy
giu, Lietuva yra pirmoji šalis So
vietų Sąjungos ribose kuri sekė 
la-nkijos, Vengrijos, Rytų Vo
kietijos ir Čekoslovakijos pa
vyzdžiu Sis dramatiškas 
posūkis, kuris iššaukia konstitu
cine akystatą su Maskva, gali pa
skatinti kitas respublikas pasekti 
Lietuvos pavyzdžiu (L1C)



STRATFORDO FESTIVALYJE ĮVYKIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Scena iš “Henry V”. Iš k. Eric Donkin — Canterbury arkivy
skupas, Stephen Russell — Thomas, Exeter kunigaikštis, Paul 
Boretski — Thomas, Clarence kunigaikštis, David Lloyd 
Evans — Humphrey, Gloucester kunigaikštis, prieky sėdi 
Geriant Wyn Davies — karalius Henrikas V. Nuotr. Michael 
Cooper

HENRIKUI V TRŪKO TIK 
ATOMINIŲ RAKETŲ...

ALFONSAS NAKAS
Williamo Shakespearo Henry

V (Henrikas V. arba Penktasis) 
— viena iš ilgiųjų ir nuobodžiau
sių dramų. Jos siužetas istoriš
kas, tad neturėtų būti nuobodus, 
nes Anglijos istorija marga, 
įspūdinga. Visa bėda, kad Henry
V drama tai beveik ištisai dviejų 
kariuomenių, Anglijos ir 
Prancūzijos, karių stovyklos ir 
vienas dųiglis, žiaurus mūšis. 
Tarp kėlių dešimčių dramoje 
kalbančių Vyrų, tik keturios mo
terys. O kur nėra moterų, ten 
nėra ir publiką dominančios in- 
trygos. Iš nuobodulio gelbėda
miesi, šių dienų režisieriai į 
sceną paleidžią visą būrį stati
sčių, tarnaičių, kurtizanių, didi
kių.

Kanados Stratfordo festivalio 
šiemet statomą Henriką V 
režisuoja kūrybingas teatralas 
John Wood. Kad daugiau kaip 
tūkstantis vietų Avon teatre 
žiūrovų nuo gegužės vidurio iki 
spalio 27 nepritrūktų, jis ne tik

į Savaitės | 
įvykiai |

Maltos pasitarimuose yra 
išaiškėję, kad prezidentui Gor
bačiovui labiausiai rūpi, kaip 
išspręsti krašto ūkines proble
mas, nes tai užtikrintų jo su
gebėjimą kraštui valdyti.

Kremliui primygtinai reika
laujant, partijos vienybės, o 
Lenkijos, Vengrijos, Čekoslova
kijos ir Rytų Vokietijos partijose 
įvykstančių reiškinių paskatinti, 
kai kurie Sov. S-gos komunistų 
partijos nariai pradėjo reikalauti 
užbaigti partijos vadovavimą. 
Taip, Leningrado partijos vado
vybė, pralaimėjusi paskutinius 
rinkimus, pradėjo ruošti naują 
partijos platformą, skirtingą nuo 
Gorbačiovo vykdomų reformų; 
Latvijos komunistų partija, pa
sekdama Lietuvą, pareiškė norą 
atsipalaiduoti nuo Maskvos ir 
būti nepriklausoma. Tikima, kad 
Liaudies kongreso busimoj sesi
joj bus iškeltas siūlymas panai
kinti konstitucijos 6 str., sutei
kiantį partijai vadovaujantį vaid-
menį.

Bulgarijos naujasis partijos 
genT'sekretorius Petar Mlade- 
nov pareiškė, kad partijos vado
vavimo vyriausybei klausimas 
turės būti nuspręstas gyventojų 
pasisakymu.

moterims sukūrė keliolika tylių, 
bet įdomių vaidmenų, bet ir visą 
veikalą pastatė 1915, tad Pirmo
jo pasaulinio karo antrųjų metų 
stiliuje, pridėdamas ir tokių sce
ninių triukų, apie kuriuos prieš 
400 metų dramaturgas nė nesap
navo. Čia keletas įspūdžių iš 
mano liepos 15 vakaro matyto 
spektaklio.

Kad lengviau chronologinius 
įvykius pastūmus, šiame ir kai 
kuriaose-kituoseveikaluose Sha- 
kespCSre " •pastatcTv'p?isakotoJą, 
vadr- Chorus;—-kaip tarpininką*' 
tarp publikos ir veikėjų. Šį kartą 
Chorus (akt.VVilliam Needles) į 
sceną atėjo su aktorių bei statistų 
minia ir prieš jo monologą visi 
sugiedojo dabartinės Anglijos 
himną.

Tuomet, karui su Prancūzija 
ruošiantis prasidėjo pirma dvie
jų aukštų katalikų dvasiškių, pa
skui Karaliaus Henriko V su ku
nigaikščiais posėdžiai. Kaip 
aprengti karalius ir didikai, ma
tysite nuotraukoj, tad neaiškin
siu. Taip ir panašiai vilkės visi,

Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė Sov. S-gos prezidentą 
Gorbačiovą ir sutarė atnaujinti 
diplomatinius santykius su Sov. 
S-ga. Gorbačiovui paprašius po
piežių apsilankyti Sov. S-goj, po
piežius pareiškė, kad įvykių eiga 
galbūt leisianti jam tai padaryti, 
nes Gorbačiovas pažadėjęs išlei
sti įstatymą, užtikrinantį kiek
vienam sąžinės laisvę.

Prezidentas George Bush, 
prieš išvykdamas į Maltą, pa
reiškė pasiūlysiąs Sov. S-gai eilę 
ūkinių lengvatų ir stebėtojo 
vaidmenį G ATT organizacijoj, 
tvarkančioj Vakarų valstybių 
prekybą.

Sovietinės Armėnijos Aukšč. 
taryba nutarė Kalnų Karabacho 
sritį sujungti su Armėnija ir pa
smerkė Sov. S-gos Aukšč. Tary
bos tuo reikalu padarytą spren
dimą.

Sov. S-gos Aukšč. taryba nu
tarė panaikinti Maskvoj sudarytą 
komitetą Kalnų Karabacho sri
čiai laikinai valdyti ir grąžino jo 
valdymą Azerbaidžanui, bet pa
skyrė tarybos komisiją įvykiam 
sekti.

Rytų Vokietijos vyriausybė ir 
partijos vadovybė atsistatydino 
dėl nuolatinių gyventojų de
monstracijų ir reikalavimų pasi
traukti nes paaiškėjo jų valdžios 
piktnaudojimas, kyšininkavimas 
ir ištaigus gyvenimas.

— Vilniuje lapkričio 18 d. su
sirinkę buvę nepriklausomos 
Lietuvos ir sovietinės armijos 
karininkai įkūrė Lietuvos atsar
gos karininkų sąjungą. Naujoji 
organizacija sieks jungti visų lai
kų Lietuvos karininkus. Sąjunga 
pritarė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio programai, pasisakė už 
tautinių karinių formuočių 
atkūrimą, stengsis padėti demo- 
bilizuotiem karininkam, kilu- 
siem iš Lietuvos, įsikurti gim
tinėje, bendraus su jaunimu, 
rinks istorinę medžiagą apie Lie
tuvos karius tiek nepriklauso
mybės metais, tiek vėlesniais lai
kais. (ŠIA)

— Iš Lietuvos gautomis infor
macijomis, Vilniuje prie švieti
mo ministerijos įvyko Gedimi- 
naičių mitingas, kuriame buvo

kol ne mūšių laukuose, o kai 
fronte, tai dėvės vyrai visokias 
uniformas.

Kas Anglijos istorija domisi, 
žino, kad Henrikas V buvo vaini
kuotas 1413 metais, o 1415 su 
kariuomene išsikėlė Prancuzi- 
jon, be mūšio paėmė apsuptą 
Harfleur tvirtovę ir tų pačių 
metų gale karą laimėjo labai 
sėkmingu anglam mūšiu prie 
Agincourt 0.

Įdomiai išspręstas Harfleur 
užkariavimas. Ilgo stalo gale pie-
tauti sėda trys: tėvas, motina, 
suaugusi, žydintrduktė. Tai viso 
Harfleur simbolis. Su triukšmu 
scenon įpuola būrys anglų karių, 
tik ką persižegnojusius prieš 
valgį, už pusiaujų griebia, kly- 
kiančius sustato į krūvą, aprai
zgo visus viena virve. Gale stalo 
pasodinamas Harfleur guberna
torius. Jį apsėda anglų didikai, o 
Henrikas pasako hitlerišką kal
bą; jai geruoju nepasiduosite, 
įsiveržę į miestą išpjausime kū-._ 
dikius, iŠpnevaftau'sTrne mote- 
ris, išžudysijjiėTf šįhėtHiš, b’rfČK'"- 
ginkluotus vyrus išsivesime į ne
laisvę, kad Anglijoj dirbtų vergų 
darbus. Pasidavė gubernatorius 
prigąsdintas. Šeimą iš virvių an
glai išvyniojo (simboliškas apsu
pimo galas). Pora kareivių dar 
bandė draskyti merginą, bet 
Henrikas griežčiausiai uždrau
dė, pažadėdamas tokius šaudyti.

Prancūzų didikai pavaizduoti 
puošeivom, lepūnais, paleistu
viais, kartu ir arogantai.s.

Mūšis prie Agincourto buvo 
žiauriai įspūdingas. Sceną pa
skandinus tirštam rūke, ėmė 
griaudėti patrankos, stūgauti si
renos, sutratėjo šautuvai, 
žybčiojo ginklų liepsnelės, 
šūkavo karininkai, vaitojo sužei
stieji, mirštantys. O po keletos 
minučių mūšio, čiaudėjo bei 
kosėjo ir publika, šaltiems sce
nos rūkams salę pasiekus... bet 
visa tai dabar ne naujiena.

Vienos puotos metu Henrikas 
solo sudainavo gražų posmą ir 
greit į dainą visi didikai įsijungė. 
Paskui jis skambino pianinu. Pa
sirodo, Henriką V vaidinąs Ge- 
raint Wyn Davies besąs ne tik 
nuostabiai geras aktorius, bet ir 
puikus koncertinis pianistas. 
Lengva, juokinga buvo mizan- 
scena, kai Henrikas piršosi 
Prancūzijos karalaitei Katherine 
(akt. Kim Horsman). Čia užmir
šai, jog piršlylx)s politinės, o pa
sijutai bežiūrįs romantišką ko
mediją. Eric Donkin pasigėrėti
nai atliko susenusio Prancūzijos 
karaliaus Karolio VI vaidmenį. 
Galėčiau įvardyti dar l>ent kelio- 
liką puikiai vaidinusių aktorių ir 
kiekvieną vaidmenį aptarti, bet 
tuomet rašinys patrigul>ėtų.

Kiek atmintis neša, šis Henri
ko V spektaklis man buvo 
trečias, paskutinį kartą, irgi 
Stratforde, išgyventas 1980 me
tais. Šis — pats įspūdingiausias. 
Pačias nuobodžiausias veikalo 
vietas išskainiojęs, režisierius 
pridaigstė muzikinių l>ei pramo
ginių puošmenų ir sausą, niūrią 
mūšių istoriją, pavertė žiūrovų 
lengvai virškinamą.

reikalaujama, kad iš pareigų atsi
statydintų švietimo ministras 
Zabulis. Reikalavimas buvo reiš
kiamas protestuojant prieš mi
nistro Zabulio duotą nurodymą 
sugriauti architektūrinį pamink
lą — katalikų vienuolyną Vil
niaus senamiestyje. Visuomenę 
didžiai stebina, kad švietimo mi
nistras, įsako juos sugriauti. To
kie ministro Zabulio nurodymai 
negali nesukelti papiktinimo.

•—Zarasų M. Melnikaitės me
morialiniame muziejuje atidary
ta vyresniosios kartos lietuvių ta
pytojo L. Surgailio kūrinių paro
da. L. Surgailis gimė 1928 Ute
noje. Čia augo ir baigė mokslus. 
Iš vaikystės įsirėžė į atmintį Su
deikių kaimas, kuriame buvo 
dėdės sodyba, Alaušio ežeras, 
gražios apylinkės. Parodoje ek
sponuojami 1955 - 1956 metaį^, 
po studijų dailės institute piešti 
gimtinės piliakalniai, senoji 
Utena, bažnyčia, dvaras, mies
telio panorama. Kita parodos 
darbų grupė — portretai, piešti 
anglimi, ypač tinkama žmogaus 
charakteriui niuansams, psicho
logijai perteikti. Trečioji paro
dos dalis — piešiniai Užgavėnių 
bei Lietuvių tautodailės moty
vais. L. Surgailio kūryboje greta 
liaudies kūrybos ryški moder
niojo meno įtaka. Piešiniai, atlik
ti pieštuku ir spalvota pastele, 
glaudžiai susiję su pastarojo 
meto tapytojo drobių stiliumi.

— Vilniuje Lietuvos kultūros 
darbuotojų kongresas įvyks 
gruodžio 15 - 18 sporto rūmuose. 
Bus kviečiami kultūrininkai ir iš 
Amerikos.

— Šilalėje maždaug 100 kata
likų atėjo į vykdomąjį komitetą 
ir prašė, kad būtų sugrąžinta ko
munistų atimta klebonija, kurio- 

Z įe dabar .yra. epidemiologinė sto-

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau
gams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dičpimgaitis
________________________________________ j —

LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų švenčių, proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai Laisvės Zibuno 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTE SHALINS
-ŠALINSKIENR

84-02 J;fin.nk a Avenue YVoodhavcn, N. Y.
Tel. 296-2244

Daug džiaugsmo Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUTUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira,Jr., laidotuvių direktorius 

426 Lafayette St., Netvark, N.J. 07105

MOTERŲ 
VIENYBES

valdyba,ir nares sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmingų Nauju Metų.

Męrry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

380 Mante Avenue Hartford 6. Conn. j
Tel. (203) 246-1377 I

kotus pinigus, kuri buvo baigta 
1939. Kainavo 50,674 litai. Prie 

■jos pastatymo dirbo daug žmo
nių, kurie už savo darbą neėmė 
atlyginimo. Šilalės komitetas pa
tarė kreiptis į M misterių tarybą.

— “Gimtasis kraštas” 43 nu
meryje spausdina kun. Mykolo 
Stonio pasikalbėjimą su kardino
lu Vincentu Sladkevičiumi. Pasi
kalbėjimo metu, tarp kitų pasisa
kymų, kardinolas sako, jog po
piežių Joną Paulių II-jį “kviečiasi 
visos tautos. Ir mes turime vil
ties išgirsti jo žodį pas save”.

PAGERBTAS O. MILAŠIUS
Minint poeto Oskaro V. Mi

lašiaus 50 metų mirties sukaktį, 
spalio 14 - 15 Sorbonos universi
tete Paryžiuje įvyko tarptautinis 
simpoziumas, kuriam pirminin
kavo Nobelio premijos laureatas 
Česlovas Milosz. Simpoziumo 
tema — Milašius, jo šaknys ir 
tremtis. Spalio 11-30 vyko jo 
išleistų knygų paroda Georgės 
Pompidou Centre.

Balandžio 16 radijo bangomis 
buvo perduotos poeto kūrybos 
ištraukos, kurias skaitė Comedie

■■ 1 . k, vb.u fcLiMiir i raL
■> ’ '7. , f
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Juozas Andriušis ir šeima
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477) 

89-11 Jamaica Avė., Woodhaven. N.Y.

Seasons Greetings
NAMAKSY — ZAMMITO INSURANCE j 

AGENCY, INC.
95 Rosemary Street, Norwood, Mass. 02062 j

Telephone: 762-6732 Į

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų j

linki I
Advokatas Jonas J. Grigalus

52 G Street, South Boston, MA. Tel. 268-4877

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
sveikina su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mielus 
narius, sportininkus ir jų tėvelius, ketvirtadienio bingo dar
buotojus ir sportų remiančius draugus.

361 Highland Blvd. Bmoklyn. N.Y. 11207

Francai se teatro aktoriai. 
Birželio 11 Fontainebleau mie
ste, kurio kapinėse palaidotas 
Milašius, įvyko minėjimas. Jo 
metu buvo skaitomos rašytojo 
poemos ir tekstai. Sausio mėn. 
Paryžiaus knygynuose pasirodė 
nauja Milašiaus Don Zuano dra
mos laida. 1990 šį veikalą prama- 
toma pastatyti viename iš 
Paryžiaus teatrų, vadovaujant 
direktoriui Laurent Terzieff. 
Taip pat ruošiama kita jo darbų 
paroda Poezijos Namuose drau
ge su keliomis montažų ir disku* 
sijų vakaronėmis, dalyvaujant 
poetams ir aktoriams. Netrukus 
pasirodys specialus Milašiui 
skirtas Europos žurnalo (Revue 
Europe) numeris. Visa tai 
ruošiama Milašiaus Draugų 
Draugijos (Les Amis de Milosz) 
iniciatyva.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS.

savininkai

1883 Madison St., Ridgewood, N.Y.
Tel. 821-(>440.

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

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K. Motery S-gos 29 kuopa
Pirmininkė E. Kezienė

Linksmų Šv. Kalėdą ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;

Vestuvėms ir pokyliams tortai
<3-04 JUNCTION BLVO. CORONA, OUEEN-S. N.Y 11368

Telef. 779-5156
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Šv. Kalėdų artumoje

Mieli Broliai, Sesės,
Šventąją Kalėdų naktį mes 

instinktyviai prisimename pir
mųjų Kalėdų vaizdą, užeigos šei
mininką, sakantį Marijai ir Juo
zapui “jums nėra vietos”, šaltą 
ir nešvarią gyvulių olą, ėdžiose 
paguldytą ką tik gimusį Kūdikė
lį, nustebusius piemenis, tylioje 
meilėje ir pagarboje paskendu
sius Mariją ir Juozapą, angelus, 
giedančius “Garbė Dievui aukš
tybėse ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms”.

Kaip gražus ir prasmingas yra 
prisiminimas šio istorinio prieš 
2000 metų atsitikusio įvykio, 
tačiau juo negalima apsiriboti 
apmąstant Kalėdų paslaptį. Die
vo įsikūnijimo paslaptis nėra 
vien istorinis, prieš 2000 metų 
atsitikęs įvykis. Dievo įsikūniji
mo, pasaulyje pasilikimo paslap
tis yra sykiu ir dabarties tikrovė, 
tebesitęsianti nuo pirmojo Mari
jos atsakymo angelui “Fiat” — 
tebūnie taip kaip tu man pasa
kei, iki pat šios dienos, iki pat 
pasaulio pabaigos. Kas įvyko 
Marijoje fiziniu būdu, dvasiniai 
atsikartoja kiekviename iš mūsų. 
Kiekviename žmoguje per krikš- 
tojsakramentą Dievo Sūnus, Šv. 
Dyasios veikimų,, ateina atnau- 
jinti savo gyvenimo žemėje, tęsti 
išganymo misijos pasaulyje, 
skelbti garbę Dievui ir nešti tai
ką žmonėms.

Prieš įžengdamas į dangų Kris
tus pažadėjo pasilikti su mumis 
iki pasaulio pabaigos, per mus 
krikščionius plėsti savo taikos ir 
meilės karalystę žemėje. Bet 
mes, negalėdami pilnai suprasti 
krikšto pasėkų, Kristaus pasiliki
mą žemėje apribojame sakra
mentais. Jo išganymą teikiančios 
misijos tęsimą priskiriame tik 
popiežiui, vyskupams ir kuni

gams. Tai tėra tik dalis tos pa
slaptingos tikrovės. Sakramentai 
ir kunigija tėra tik tarpininkai, 
priemonės, kuriomis Kristus 
ateina pas mus. Tai yra mes, aš, 
Jūs ir kiekvienas krikščionis, ku
riuose Kristus atnaujina savo gy
venimą žemėje, per kuriuos ku
ria savo karalystę, teikia garbę 
Dievui ir neša taiką pasauliui. 
“Gyvenu aš, bet jau ne aš, o Kri
stus gyvena manyje”, sako šv. 
Paulius apaštalas. Iš tikrųjų ar 
nėra tiesa, kad šiandien Kristus 
neturi kitų rankų, kuriomis jis 
laimina, o tik mūsų, kitų kojų, 
kuriomis lanko ligonius ir gyve
nimo nuskriaustuosius, o tik 
mūsų, kitos širdies, kuria išreiš
kia Dievo meilę žmonėms, o tik 
mūsų. Kristus neturi kito mato
mo, žmogiškame kūne gyveni
mo, kuriuo skelbtų r šauliui, 
kad Dievas yra visų žmonių 
Tėvas, o mes esame vienas kito 
broliai ir seserys, turį pareigą 
rūpintis vienas kito gerbūviu. 
Tai mūsų —jūsų, mano ir kiek
vieno krikščionio konkretus gy
venimas.

Su meile ir dėkingumu apmą
stydami Kalėdų paslaptį, neapsi
ribokime vien istoriniu, prieš 
2000 metų atsitikusiu įvykiu — 
Dievo Sūnaus įsikūnijimu Mari
joje ir JogimirnuTŠetJiejaus pra- 
kartėlėje. Pabandykime tyliame 
susikaupime apgalvoti Kalėdų 
paslapties pasekmes mūsų asme
niniame gyvenime, pažiūrėti, 
kaip aš, krikščionis, leidžiu Kri
stui atnaujinti savo gyvenimą 
manyje, šiame dvidešimtame 
amžiuje, kiek leidžiu pasinaudo
ti mano rankomis, mano kojo
mis, mano lūpomis, mano protu, 
mano širdimi, man Dievo duo
tais talentais.

Šv. Pranciškus Asyžietis tobu
lai leido Dievo Sūnui atnaujinti

Gyvendami moderniais lai
kais, paskendą išteklių katile, 
dažnai pamirštame lietuviškas 
tradicijas, senelių papročius, ku
rie yra būdingi ir brangūs. Tradi
cijos yra priemonė išlaikyti tauti
niam savitumui šalia kalbos ir 
gauti dvasinio peno.

Artėjant Kalėdų šventėms, 
prisiminkime lietuviškus pa
pročius, tradicijas, legendas, 
kad laukimas švenčių rištų mus 
ir jų ilgėtumėmės ir lauktume.

Kalėdos yra religinė šventė — 
Kūdikėlio Jėzaus gimimas ir šei
mos šventė — visi renkasi tėvų 
pastogėje: giminės, artimieji, 
vieniši, nuskriaustieji. Taikos ir 
ramybės siekiamas idealas tegu 
būna visos lietuvių tautos tiek 
tėvynėje, tiek išeivijoje. Tikė
dami tą spindinčią švieselę, pri
siminkime mūsų švenčių tradici
jų siūlą, jungiantį mus visus — 
Kalėdų eglutę. Ji buvo laukiama 
ir puošiama įvairiausiais būdais 
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje.

Pažvelkime į eglutės atsiradi
mo istoriją Europoje ir Ameriko
je.

Europoje Kalėdų eglutė žino
ma nuo 1605. Gyventojas iš 
Strasbourgo, Prancūzijoje, apie 
Kalėdų eglutę rašė: “Kalėdom 
jie pastato eglių medžius svečių 
kambariuose. Strasbourge ant jų 
užkabina rožes, obuolius, karpy-

savo gyvenimą žmogiškame 
kūne. Prašykime sykiu su šv. 
Pranciškum: Viešpatie, aš noriu 
nešti Tavo taiką: kur neapykan
ta, leisk man atskleisti Tavo mei
le; kur įžeidimas — Tavo atlaidu
mą; kur tamsa — Tavo saulės 
spindulius; kur nuliūdimas — 
tikrą džiaugsmą Tavyje.

Šios šv. Pranciškaus kalėdinės 
dvasios ypatingai yra išsiilgę ke
turiasdešimt penkerius su vi
ršum metų nužmoginimą kentė
ję mūsų broliai ir seserys oku
puotoje tėvynėje. Malda, gražiu 
krikščioniško gyvenimo pavyz
džiu bei'nusiųsta gera religine 
knyga padėkime nualintai tautai 
atsiekti pilną, autentišką atgimi
mą, pagelbėkime Betliejaus kū
dikyje atpažinti Viešpatį Išgany
toją, per krikšto sakramentą 
pratęsiantį savo misiją pasaulyje 
kiekvieno krikščionio asmenyje.

Džiugių ir prasmingų šv. Ka
lėdų ir Dievo palaimos Naujuose 
metuose.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
Vysk. Paulius A. Baltakis, 

O.F.M.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS ARTĖJANT
— Eglutės, Kūčių, Kalėdų, Trijų Karalių ir kiti papročiai —

HENRIKAS BAJAL1S

tus iš spalvoto popieriaus, saldu
mynus ir kt.”

Vokietijoje 1611 grafienė 
Brieg įrengė pirmą kartą eglutę. 
Pagal legendą eglutės medis 
išaugęs iš Adomo burnos, reiš
kiąs Kristų, amžiną žalumą ir vil
ties ženklą, žvakutės ant eglutės 
reiškią Kristaus šviesą, papuoši
mai — Kristaus gimimo dvasines 
dovanas. Senovės žmonės tikė
jo, kad kai gimsta Kristus (vidur
naktį), prisikelia numirėliai ir 
ateina aplankyti savų namų, van
duo virsta vynu (vieną sekundę), 
gyvuliai kalba. Daroma įvairių 
spėjimų ir būrimų: traukia šieną 
iš po staltiesės, žiūri savo šešėlį, 
skaito lauke žvaigždes ir kt.

Europos kraštuose beveik vi
sur puošiama eglutė, dalijamos 
dovanos. Vaikai laukia senelio 
šalčio, kuris gyvena Laplandijo- 
je. Pas prancūzų vaikus vyksta 
“Noelis”, Anglijoje ir Amerikoje 
— “Santa Klausas”, Italijoje — 
“Babbo Natale”, Kolumbijoje — 
“Papla Paskuala”.

Naujasis Kalėdų senelis apsi
vilkdavo baltais išvirkščiais kaili
niais, susijuosdavo rankšluosčiu, 
užsidėdavo aukštą balto avikailio 
kepurę, prisitaisydavo lininę 
barzdą, pasiimdavo krepšį, lazdą 
ir eidavo iš vienų namų į kitus, 
apdovanodamas vaikus dovano
mis, berdamas grūdus, sakyda
mas prakalbas, giedodamas gies
mes, pašokdamas. Šeimininkas 
senelis pavaišindavo, nes tai 
namų laimės nešėjas. Po pirmo 
pasaulinio karo pradžios mokyk

Poetą Bernardą Brazdžionį jo gimtinėje Stebeikėliuose pa
sveikina jauna lietuvaitė su ramunių žiedais. Nuotr. Valerijos
Baltušienės 

los ėmė ruošti eglutes. Šis pa
protys prigijo miestuose labai 
greitai.

Šią vasarį su žmona turėjome 
progą keliauti per Amerikos di
dinguosius milžinus — raudon
medžius prie Pacifiko krantų, 
nuo Centrinės Califomijos pietų 
Oregon link. Miškų miškai, 
gražios vietos su upeliais ir upo
kšniais, lietuviškos gėlės ir papa
rčiai. Sustojame prie didžiausio, 
o jie vienas už kitą didesni, pra
našesni, byloja įvairius padavi
mus ir istorijas, tai seniausi išlikę 
medžiaiCalifomijoje ir Oregon.

Jų vienas medis yra aukštyn 
kojomis, kitas katedros medis — 
o medžiai iš vienos šaknies, kur 
laikon^ps Velykų ir vestuvių 
apeigos. Privažiavome šeimos 
medį, nemirtingą medį — 950 
m. senumo, amžiną medį, kur 
viduje yra 30 pėdų kambarys. 
Važiavome per gyvą medį ir pa
galiau privažiavome prie Ameri
kos oficialios Kalėdų eglutės 
medžio —General Grant — vy
riausio, apdovanoto, privilegi
juoto, 3000 mylių į vakarus — 
Kings Canyon National Park, 
Califomia.

Kiekvienais metais, gruodžio 
mėn. antrąjį sekmadienį, šimtai 
žmonių iš įvairiausių vietovių 
renkasi apeigom prie šio senovi
nio medžio: įvairios kalbos, 
giesmės, muzika, Šventė prasi
deda Sanger, gražioje bendruo
menėje tarp Fresno ir parko — 
Kalėdų medžio miestas. Lanky
tojus veža autobusais į Mam-

Amerikos Kalėdų eglutė

moth granito viršūnę — giraitę, 
kur General Grant, vienas iš 
didžiausių seąuoias — Sierra 
raudonmedis — išlikęs pasaulyje 
— 267 pėdų aukščio, 100 pėdų 
į periferiją, pradėjęs plėsti šak
nis prieš 3000 m., 550,000 pėdų 
statybinės miško medžiagos len
ta.

Atvykę žmonės į šventę džiau
giasi gražiais vaizdais, muzika, 
didingais medžiais — ypatingas 
momentas, specialioje vietoje. 

*1926 m. Calvin Coolidge pa
skelbė oficialiai General Čran't 
Valstybės Kalėdų medžiu. Pir
moji atkreipusi dėmesį į Kalėdų 
medį, buvo maža mergaitė, kai 
pirmam sniegui apibarsčius šį 
medį ji sušuko: “Koks būtų pui
kus Kalėdų medis”. Ji nubėgo 
namo atsivesti savo šeimos na
rius ir parodyti šį medį.

Palikę 2 Sangers gyventojai 
Charles Lee ir R. J. Senior ne
galėjo pamiršti mergaitės 
žodžių. Kitais metais atlaikė

(nukelta į 5 psl.)

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME”

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
APLANKĖ LIETUVĄ 4

--------------------------- ALGIRDAS GUSTAITIS ------------------------

Palinkėsiu, kad Poetas nepa
vargtų, kad jo žmona ponia Aldo
na, žemiškasis Poeto angelas sar
gas, tiek metų ištikimai lydėjusi 
jį ir saugojusi, pagaliau išvystų 
tikrąjį poeto sutikimą su atgims
tančia Tėvyne ir su Lietuvos 
žmonėmis, kad Poeto dukrai ir 
anūkėm, kurios šioje kelionėje 
Poetą taip pat lydės, visam gyve
nimui išliktų nepamirštamas at
gimstančios Lietuvos įspūdis, 
Lietuvos, kurioje plačiai skamba 
Bernardo Brazdžionio poezija.

Parkeliauja tėvynėn poetas... 
taip vardino “Komjaunimo tie
sa”, nes vakar Lietuva pasitiko 
Bernardą Brazdžionį. Poetas 
parkeliavo paviešėti Tėvynėn. 
Jį girdėsime ir matysime Poezi
jos pavasario renginiuose. Rašė 
ir spausdino iš jo “Vaidila Va
liūnas”.

O Čia, tėvynėje Lietuvoje, ir 
poetas, ir jo poezija, apdainuo

janti meilę artimui, gimtam 
kraštui ir Dievui, visiems lai
kams turėjo būti užmiršta. Už 
1944-siais į Vakarus pasitrauku
sio Bernardo Brazdžionio, “tė
vynės išdaviko” (kaip jis tada 
buvo vadintas), išsaugotą poezi
jos rinkinėlį ar garsiai deklamuo
jamas eiles kiekvienas galėjo 
būti apšauktas “aršiu antitarybi- 
ninku”ir skaudžiai nukentėti.

1952 metų balandžio 14 dieną 
Vilniaus apskrities teismas 25 
metams nuteisė žinomą žurna
listą ir publicistą Juozą Keliuotį, 
Naujosios Romuvos (1931 -1940) 
ir karo metais ėjusio Kūrybos 
žurnalo redaktorių. Kaip ir ne
maža kitų inteligentų, pasiliku
sių gimtojoje Lietuvoje, Juozas 
Keliuotis tapo stalinistų auka. O 
svarbiu įkalčiu fabrikuojant jam 
bylą, buvo 1944 metų Kūrybos 
3-iajame numeryje išspausdinta 
B. Brazdžionio knygos “Per pa
saulį keliauja žmogus” recenzija, 
kurioje J. Keliuotis neva išaukš

tinęs B. Brazdžionį kaip kvieslį, 
šaukiantį sukilti tautą prieš bar
bariškus raudonuosius okupan
tus. Šį įdomu aktą aptikau sklai
dydamas archyvinę bylą Nr. 
19082, kai praėjusiais metais 
LTSR Aukščiausias teismas rea
bilitavo J. Keliuotį. Tiesa, gero
kai pavėluotai. J. Keliuotis mirė 
1983 metais Vilniuje, taip ir ne
sulaukęs šviesios žinios. Galima 
įkalinti žmogų, nutremtį jį už 
tūkstančių kilometrų, bet kaip 
įkalinti žodį? Net ir draudžia
mas, Bernardas Brazdžionis Lie
tuvai buvo antruoju Maironiu. 
Jo eilės guodė lietuvius Sibiro 
lageriuose. Bernardo Brazdžio
nio eilėraščius iki šiol mena ir 
buvusi Sibiro tremtinė, dabar 
vilnietė pensininkė Stasė Jake- 
liūnienė. Neseniai susiruošusi 
tolimon kelionėn į Ameriką 
aplankyti jaunystės dienų 
draugės, Stasė Jakeliūnienė ši
taip pasakė savo vaikams:

— O žinote ką aš pirmiausia 
padarysiu,, atsidūrusi Ameriko
je? Pirmiausia aš nusilenksiu tai 
didelei žemei, priglaudusiai ir 
išsaugojusiai mūsų Brazdžio
nį....

O mums, jauniems? Ir mums 
Brazdžionis — savas.

“Gėlės miršta. Jos numiršta. 
O aš ne.

Gėlės, imkit, numarinkit ir 
mane”!

Menu, kaip mes studentai, iš
vežti rudens talkoms į kolūkius, 
vakarais niūniuodavom šį po
smelį.

Ir dabar aš girdžiu tą papras
tutę melodiją, lapas po lapo ver
sdama Poezijos pilnatį. Rinktinę 
— beveik stebuklą. Nes joje — 
viskas, ką mes žinome ir ko dar 
nežinome iš Brazdžionio poezi
jos.

Kaip brangiausią relikviją šią 
knygą su autoriaus įrašu štai jau 
aštuoniolika metų saugo vilnietis 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
darbuotojas Remigijus Jusionis. 
1971-aisiais viešėdamas pas tėvą 
Santa Monicoje, Kalifornijoje, 
jis susipažino su poetu. Likimas 
'ir bedalių emigrantų keliai su
vedė Amerikoje tris lietuvius: 
poetą Bernardą Brazdžionį, žur
nalistą Juozą Kojelį ir buvusi Vil
niaus apskrities gydytoją iki 1944 
metų — Joną Jusionį. Jie tapo 
draugais.

Kai Remigijaus viešnagė pas 
tėvą artėjo prie pabaigos, poetas 
padovanojo jam knygą, užrašęs: 
“Su autoriaus linkėjimais tėviš
kei, broliams ir seserims*’.

Tada Bernardui Brazdžioniui 
buvo šešiasdešimt, dabar — aš
tuoniasdešimt du, ir vargu be
tikėjo jis , kad galės kada apsilan
kyti Lietuvoje, tėviškėje, kurios 
paveikslas lydėjo jį per visus sve
tur nugyventus metus.

Irena Revaftlenė
įdomu, kad šį L Revaitienės 

straipsnį, išverstą į rusų kalbą, 
spausdino rusų kalba leidžiama 
Komsomolskaja pravda. Ji pa
kartojo ir nuotraukas iš Komjau
nimo Tiesos,: B. Brazdžionį, po 
45 metų pertraukos, atvykusi į 
Vilniausaerouostą, sveikina gau
siai susirinkusieji. Ir dar dvi nuo
traukos— 1970 metais JAV-ėse 
išleista Bernardo Brazdžionio 
Poezijos pilnatis, parodytas kny
gos viršelis.

Toliau išpausdintas eilėraštis 
iš “Vaidilos Valiūno” — “Dar 
švis diena, dar ant žmonijos vei
do...”

Kęstutis Bruzgelevičius Tie
soje: Gimtąją žemę bučiuoju šir
dimi...—taip tarė Brazdžionis, 
nusileidęs Vilniaus aerouoste. 
Tai buvo vakar:

Kelios kartos išaugo apgautos, 
nes kažkam kažkas nepatiko... 
Žirklėmis ir klijais suredaguota 
tiek literatūros, tiek tautos isto
rija šiandien lyg pūliuojanti 
žaizda reikalauja gydymo, ir vi
sai nesužinai kokie atradimai dar 
laukia.

Iš naujo šiandien atrandame 
ir Bernardą Brazdžionį. Kai poe
tas pasirodė aerouosties tarpdu
ryje, nė kiek neperdėsiu pasakęs 
— paskendo gėlių jūroje. Ne
nuostabu: išvakarėse netilo re

dakcijos telefonai, skaitytojai tei
ravosi, kada atskrenda lėktuvas 
su B. Brazdžioniu.

Mitingo, kaip įprasta šiais lai
kais, nebuvo. Pražilęs, “baltas, 
baltas kaip vyšnios viršūnė”, 
kiek pavargęs ir, atrodo, laimin
gas poetas jį pagerbti atvyku- 
siems vilniečiams perskaitė vie
ną eilėraštį. (Atsiprašome poeto 
ir skaitytojų, jeigu eilutės ne vi
sai sutaps su originalu — eilėraš
tis pateikiamas iš diktafono juo
stos).

O Lietuva,
Nuėjusi Golgotos kryžiaus 

kančių kelią
Pavasarėjančio vasario.
Kai vėliavą trispalvę į

rankas imi, 
Kiekvieną
Tavo laisvės medžio pumpuru 
Pražydusią šakelę, 
Kiekvienąją
Gimtosios žemės pėdą
AŠ bučiuoju širdimi.
O Lietuva,
Kurią melu, tulžim, mirties 

agonija
Ir sielvarto kartybe girdė 

Savi ir svetimi. 
Kiekvieną sielą, šiltą

Dievui
Ir kiekvieną
Tėviškei. Tėvynei Lietuvai 
Ištikimą širdį
Glaudžiu aš prie krūtinės
Ir bučiuoju širdimi

(Bus daugiau)



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Oktavos solistas Žilvinas Bobelis. Oktava dainuoja Naujųjų 
Metų sutikime gruodžio 31 Kultūros Židinyje Brooklyne. Pas
kui gastroliuoja kitose lietuviškose vietovėse. Nuotr. Alberto 
Svenčionio

SEASON'S GREETINGS 
from

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Te giri ’Betliejatrs žvaigždė nušviečia ir mūsų'tėvų 
žemei 'Lietuvai naujai kelią į laisvę ir nepriklau
somybę.

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
“Lietuvos Atsiminimų’ radijas

j Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

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

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

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

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėjo aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

19 dol. — V> Vaitužis, Satelli- 
te Beach, Fla.

Po 17 dol. — A. Rysavy, Jack- 
son Hts., N.Y., E. Litvinas, Chi
cago, 111.

Po 15 dol. — A. Petkevičius, 
Hamilton, Ont., R. Latvėnas, 
Culver City, Calif., V. Incyš, 
VVoodside, N. Y., C. Siulte, 
Richmond Hill, N.Y., J. Rauga- 
lis, Waterbury, Conn.

Po 12 dol. — A. Čepulis, Phi- 
ladelphia, Pa., I. Garunkštis, Je
richo, N.Y., A. Zideikienė, 
Brockton, Mass.

Po 10 dol. — F. Petrauskas, 
Syracuse, N.Y.,A. Lingis, Great 
Neck, 'N.Y., B. Oniūnas, Juno 
Beach, Fla., Strazdis, Sunny 
Hills, Fla., J. Bortkevičius, N. 
Brunsvvick, N. J., V. Janavičius, 
Elizabeth, N.J., V. Prižgintas, 
Los Angeles, Calif., B. Burchi- 
kas, Upper Darby, Pa., E. Nor
vilas, Waterbury, Conn., J. Ge- 
lumbauskas, VVaterbury, Conn., 
E. Valašinas, Amsterdam, N. Y., 
V. Šernas, Bridgewater, N.J., A. 
Urbonas, St. Petersburg, Fla., 
K. Waitelis, St. Petersburg 
Beach, Fla., J. Marcis, So. Am- 
boy, N.J., M. Zinka, Piscata- 
way, N.J., F. Račkauskas, Dor- 
chester Cen., Mass., J. Arlaus
kas, Chicago, 111., M. Butrimas, 
New Britain, Conn., S. Saliamo
nas, Hartford, Conn., kun. dr. 
Z. Smilga, Westbrook, Conn., 
J. Liudžius, New Britain, 
Conn., A. Jankauskas, German- 
town, M D, A. Kupčinskas, De- 
troit, Mich., V. Burdulis, Wor- 
cester, Mass., L Simonaitis, 
Bloomfield, Conn., A. Dumbra, 
Sagihaw, Mich., 'G.' Mikužis, 
BaltirrtCfre, KiD.- Ė. Balanda," 
Cleveland, Ohio, kun. dr. L Ur
bonas, Gary, IN, R. Zalubas, Sil- 
ver Spring, M D, S. Zabulis, 
Manchester, Conn., B. Svikla, 
Worcester, Mass., J. Kardokas, 
Baltimore, M D, S. Bakutis, St. 
Petersburg, Fla., A. Morgalis, 
Minersville, PA.

Po 8 dol. —F. Laukaitis, Lyn- 
brook, N.Y., J. Gasiliūnas, St. 
Petersburg Beach, Fla., I. 
Čade, Amherst, Mass.

7 dol. —V. Vilkutaitis, Cleve
land, Ohio.

Po 5 dol. — B. Emery, Hicks- 
ville, N.Y., A. Lileika, Locust 
Valley, N.Y., A. Petrutis, W. 
Hyannisport, Mass., L. Berno
tas, Acton, Mass., L. Rimkus, 
Parlin, N.J., A. Ruse, Keamy, 
N.J., G. Daunys, No. Miami 
Beach, Fla., V. Bliskis, St. Pe-'" 
tersburg Beach, Fla., E. Eidim- 
tas, Avon, Mass., V. Sužiedėlis,. 
Brockton, Mass., dr. A. Matu
kas, Putnam, Conn., kun. P. Sa- 
bulis, Waterbury, Conn., R. 
Masiulionis, Buffalo, N.Y., A. 
Šilbajoris, Richmond Hill, N.Y., 
A. Čepėnas, Chicago, III., V. 
Vilkutaitis, Cleveland, Ohio, F. 
Laukaitis, Lynbrook, N.Y., J. 
Gasiliūnas, St. Petersburg, Fla., 
J. Aleksa, Amsterdam, N. Y., S. 
Mikulskis, Woodhaven, N. Y., 
Sandara Club Ine., Brockton, 
Mass., V. Grubliauskas, Brock-

ton, Mass., A. Liobis, Middle- 
sex, N.J., O. Lin artas, Eliza
beth, N.J., C. Bakšys, Deltona, 
Fla., E. Treimanis, St. Peters
burg Beach, Fla., O. Merkis, 
So. Boston, Mass., H. Ulrichas, 
Worcester, Mass., H. Galchus, 
Maspeth, N.Y., S. Skobeika, 
Richmond Hill, N.Y., A. Gude
lis, Manchester, Conn., Z. 
Kriaučiūnienė, Putnam, Conn., 
D. Leveckis, Harbor Springs, 
Mich., prof. J. Pikūnas, North- 
ville, Mich., L. Krasauskas, Wa-

terbury, Conn., T. Jennungs, 
Berlin, Conn., V. Žiaugra, Ro- 
sindale, Mass., A. Venckus, Ar- 
lington, Mass., Z. Grabnickas, 
Lake Wales, Fla., A. Beard, Fo- 
rest Hills, N.Y., B. Krokys, Phi- 
ladelphia, Pa., V. Tamoshaitis, 
Hot Springs National Park, 
Ark., B. Balnius, Detroit, 
Mich., B. Tender, Wellesley, 
Mass., A. Janunas, Las Vegas, 
Nev., A. Johnson, Tigard, OR, 
K. Pliuškonis, Huntington Val
ley, Pa., I. Budrys, Peoria, III.,

J. Sodaitis, Ormond Beach, 
Fla., I. Čade, Amherst, Mass., 
P. Barbieri, Oakville, Conn.

4 dol. — M. Milauskas, New 
Kensington, Pa.

Po 3 dol. — A. Sarpalius, 
Hartford, Conn., A. Gražulis, 
Pittsburg, Pa., S. Gimbutas, 
Wilmington, DE.

1 dol. — A. Liepinaitis, Kew 
Gardens, N.Y.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

1 J INTERNATIONAL (708)430-7272 ’Vt
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NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
Siūlome pasirinkti tinkamą sveikinimą Sv. ' — ■
Kalėdų, Naujųjų Metų, Jubiliejų, Vestuvių, g525 SQ 79TH AVENUE
Krikštynų ar^bet kokia kita proga. HICKORY HILLS, IL 60457

708-430-8090 
Nr. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladinių saldainių 6 MAISTAS
ŽAIBO kelioninis maišas $ sv. kumpis
ŽAIBO parkeris $50.00 Riešutinis sviestas

4 sv. ryžių 
Nr. 2 Slyvų
Septynios (7) rožės Razinų
Dėžė šokoladinių saldainių Aliejaus
Butelis šampano įvairių pusrytinių kruopų (cereal)
ŽAIBO kelioninis maišas Įvairių arbatų
ŽAIBO parkeris $55.00 2 sv. kavos
„ . Gėlės $100.00Nr. 3 
Septynios (7) rožės Nr. 7 — VAISTAI & VITAMINAI
Dėžė šokoladinių saldainių Asperinas (3x100)
Butelis šampano CENTRUM vitaminai — 100
Butelis degtinės B-Complex — stress
ŽAIBO kelioninis maišas MAALOX
ŽAIBO parkeris $65.00 CALAMINE

Dantų pasta (2) 
" Muilas (8)
Devynios (9) rožės SUDAFED - 100
Dėžė šokoladinių saldainių 0 3. , J,
Du (2) buteliai šampano rl? ' S
Butelis degtinės Gėles 5115 00
ŽAIBO kelioninis maišas Nr. 8 — DIABETININKAMS
ŽAIBO parkeris $75.00 Kraujo cukringumui matuoti glukometras
Nr 5 Gėlės $250.00
Vienuolika (11) rožių Nr. 9 — KŪDIKIAMS
Dėžė šokoladinių saldainių 10 dėžių — 12 stiklainių kiekvienoje: persikai, bananai.
Du (2) buteliai šampano žalios pupelės, žirniai, morkos, veršiena, jautiena.
Du (2) buteliai degtinės kiauliena, kumpis, kalakutas
ŽAIBO kelioninis maišas Gėlės 515000

-ŽAfeO^arkeris $85.00 . , h
;• ■.» .•., ■'* T y ..« ■>nur?ia 1

Sveikinimai pristatomi į namus Jūsų nurėdytą dien^lir adresu. ŽAII30 vardu iš
rašytą čekį siųsti kartu su užsakymu.

9525 So. 79th Avė. Hlckory HHISjJL 6045Ž jj.s.a. ®

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M. 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS.

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

LIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPOS NARIAI 
SU PIRMININKU JONU ADOMĖNU

Maspeth, NY

Džiugių Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

IRO N CITY CLOCK HOSPITAL
Authorized dealers of Longines-VVittnauer and Bulovą Watches

SIMON ALELIŪNAS

4200 Brown«vllle Rd. (on de Watt Avė.) 
Phone 281-7399 PltUburgh, Pa. 15227

INTRODUCT1ON TO MOD- 
ERN LITHUAN1AN;BY L Dam- 
blūnas, A. Klimas, W. R. 
Schmalstieg. You’ll enjoy 
owning thls Grammar and 4 
cassettes with an orchestrai 
version of the Ltthuanian and 
USA National Anthems. Gram
mar — $18.00. Cassettes — 
$30.00. Postage and hand- 
ling $1.50. Avallable at: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenumeruo
ja, paskui paragink užsisakyti.

9001 KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d.
Čikaga/Bertynas/Vilnius; Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00

9002 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2,620.00. Iš New Yorko $2,490.00

9003 DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29 — liepos 15 d.
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00

9004 DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies” Ansamblio iškyla liepos 2-25 d.
ŠI KELIONĖ IŠPARDUOTA

9005 DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d.
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt.
KAINA: $2,095.00

9006 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d 
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt.
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš New Yorko $2,642.00

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS:

— pasirinkite kelionės ilgį nuo 3-30 dienų;
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš Ir įsodins į lėktuvus; __
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje;
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu.
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI

MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir Washingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai.

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ!

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ APIPREKINIMUI LIETUVOJE!

Toliau tęsiame šį patamavtfną greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje.

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

Q. T. INTERNATIONAL INC.
•S2S SO. 79TH AVENUE

• HICKORY HILLS, IL 90457-2259 j
< TEL. 709-430-7272

K PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ■ J
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KALĖDŲ SVENTEMS ARTĖJANT
— Eglutės, Kūčių, Kalėdų, Trijų Karalių ir kiti papročiai —
(atkelia iš 3 psl J
trumpas ceremonijas su draugais 
prie šio medžio. Jie parašė ilgą 
laišką, siūlydami the General 
Grant paskelbti valstybės oficia
liu medžiu. Praslinkus 4 mėn. 
President Coolidge atkreipė 
dėmesį į Lee pasiūlymą. Kitais 
metais gruodžio mėn. įvyko pir
moji valstybės šventė. 1956 m. 
General Grant Kongreso buvo 
paskelbtas Valstybės Šventove ir 
paskirtas kare žuvusiems prisi
minti.

Šiandieną yra likusios 2 rūšys 
sequoias: pajūrio raudonmedžiai 
šalia Pacifiko krantų, nuo Cen
trinės Califomijos į pietų Ore- 
gon ir milžinai seųuoia — Sierra 
raudonmedžiai, kurie yra išsi
sklaidę apie 5,000 pėdų ant at
kalnių Hich Sierra.

Norį aplankyti Kalėdų medžio 
šventės iškilmes, turi kreiptis į 
Califomijos Sanger District 
Chamber of Commerce.

Amerikoje Kalėdų eglutė 
puošiama kasmet ant White 
House pievelės. Yra įvairios ce
remonijos, pritaikytos vai
kučiams. Gatvėse, namuose ir 
bažnyčiose yra paprotys puošti 
eglutes Kalėdų proga.

Amerikos istorijoje yra graži 
legenda apie “Santa Klausas”, 
kuriam jackalopė padėjo nuga
benti vaikučiams dovanas 
Kalėdoms. Pasakojama, kad 
senų senovėje, “Santa Klausas” 
keliavo Kalėdų išvakarėse į di
dingą Arizonos teritoriją. 
Įklimpęs į sniegą jis aiškinosi, 
kad turįs nunešti vaikams dova
nas Kalėdoms, o jackalopė 
pažadėjusi padėti. Pasirodę 
indėnų berniukas ant pony pa
rodė Santai jackalopės uolos bu
veinę. Berniukui sušvilpus, jac- 
kjalopė prisistatė. Prasidėjus jų 
draugystei, dovanos vaikams 
buvo pristatytos laiku.

Jackalopės atsirado iš jackrab- 
bit, vadinamos pradžioje anta- 
lopėm, o vėliau jackolopėm. 
Didžiausia jackalopė iš lygumų 
Canyon de Chelly yra 7 pėdų 
aukštumo su medvilnės uodega, 
kur indėnai vadino jas Bunny, o 
ispanai Muy Mega Muchacho. 
Pradžioje jackalopės buvo par
davinėjamos cirkams.

Antalopės randasi Lassen ir 
Medos vietovėse. Yra ir Wease- 
lopė nuo 2 iki 650 svarų. Šią va
sarą Arizonos legendarinę jacka- 
lopę, kurią mes turime, rodome 
Colorado valstijoje, didžiausia
me Amerikos Cheyenne Moun- 
tain Zoo, pavadintą senu vardu 
— Suni Anytalopė. Pa
sidžiaugėme, pakalbinome ją, 
nufotografavome ir slinkome to
liau smarkiai sningant spalio 
mėn. pradžioje.

Amerikoje po Padėkos dienos 
visur skamba kalėdinė muzika, 
iliuminuojamos gatvės, krautu
vių langai. Kokia puiki šventiška 
nuotaika. Prisimename jau
nystės dienas, kai puošėme 
eglutę, laukėme Kalėdų senio.

Kalėdų laikotarpis prasideda 
Kūčiomis. Pirmosios Kūčios 
buvo atšvęstos Betliejaus 
Kūtelėje, mažoje, gyvuliams 
skirtoje oloje, išraustoje Betlie
jaus kalvos pakriaušėje, tai Kri
staus gimimo išvakarės. Tiek 
Kūčios, tiek Kalėdos lietuviams 
yra šeimos šventė. Prie Kūčių 
stalo susirenka visi šeimos na
riai. Šienas po staltiese primena 
Dievo Sūnaus gimimą Betliejaus 
Kūtelėje, dvylika valgių prime
na dvyliką apaštalų, plotkelė — 
Sūnų, tapusi gyvąja Duona. Kū
čias pradedama valgyti, pasi
rodžius ant dangaus vakarinei 
žvaigždei. Šeimininkas neša gy
vuliams po pluoštelį šieno nuo 
Kūčių stalo, Kūčios baigiamos 
kalėdine giesme ar malda ir 
uždegamos šviesos ant papuoš
tos eglutės.

Lietuvoje Kalėdas švęsdavo 

tris dienas. Pirmąją dieną nebu
vo galima vaikščioti į svečius, 
nes tai didelė šventė. Visos pra
mogos būdavo Kalėdų antrąją 
dieną. Paskutinę Kalėdų dieną 
vadino “ledų diena”. Dirbti ne
buvo galima, nes javus išmušią 
ledai vasarą. Pats vardas Kalėdos 
yra gautas per slavus. Kalėdų pa
pročiuose yra pastangos nugalėti 
pavojus ir mirtį, užtikrinant 
sveikatą, meilę ir derlių ateinan
tiems metams.

Laikotarpis tarp Kūčių ir Trijų 
Karalių buvo vadinamas tarpuš- 
venčiu, o visi vakarai šventvaka
riais. Žmonės nedirbo sunkių 
darbų, tik plėšė plunksnas. Kai
muose klebonas lankydavo para- 
piečius prieš Kalėdas. Trys Ka
raliai, tai asmenys, vedami pa
slaptingos žvaigždės, atvyko iš 
Rytų į Jeruzalę pagerbti naujai 
gimusio Kristaus su dovanomis: 
auksu, smilkalais ir mira.

Nauji Metai įeina į Kūčių - Tri
jų Karalių Švenčių grandinę ir 
neturi ypatingų papročių. Senų 
metų užbaigimas yra triukšmin
gas: valgo, geria, šoka, atversda- 
mi naują gyvenimo lapą su fejer
verkais, tikėdami geresnių 
metų, atsisakydami blogų įpro
čių. Per Kūčias uždegtoji eglutė 
žiba visą Kalėdų laikotarpį. Po 
antrojo pasaulinio karo Kalėdų 
eglutę ėmė puošti šiaudinukais.

Amerikoje Kalėdos švenčia
mos tik vieną dieną Pačios 
šventės yra pinigų išleidimo me-

VILNIAUS FILHARMONIJOS SOLISTĖS 
KONCERTAS N. Y. KULTŪROS ŽIDINY
Šis koncertas buvo tikrai nepla- kukliai pristatydama, aptardama 
nuotas, nelauktas ir neįprastas, ir atliekamą kūrinį, kodėl jį štai 
nes buvo surengtas antradienį, mėgsta dainuoti. ** *
lapkričio 21 . Ir tokią dieną jis 
sutraukė gražios publikos, apie 
200. Ir visi buvo patenkinti, — 
koncertas buvo pakilus ir tikrai 
vertas dėmesio.

Keliaudamas Chicagon į 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą, 
prof. Vytautas Landsbergis, Są
jūdžio pirmininkas, keliavo su 
žmona pianiste Gražina Lands
bergiene. Pasiėmė drauge ir Vil
niaus Filharmonijos solistę Regi
ną Maciūtę. New Yorko lietu
viams ji buvo negirdėta, nežino
ma. Bet visi žinojo, kad tokie so
listai turi būti pajėgūs ir turi būti 
aukšto kvaliteto. Tai ir traukė 
publiką išgirsti dar negirdėtą so
listę, lietuvišką meno pajėgą.

Traukė ir krašto aktualijos, 
nes buvo pranešta, kad Sąjūdžio 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis kalbės, kas dabar 
dedasi Lietuvoje. O Lietuvos 
padėtis visus jaudina ir visiems 
rūpi.

Svečias iš televizijos
Jau buvo anksčiau pranešta, kad 
atvyks svečiai korespondentai iš 
televizijos 13-to kanalo pasi
kalbėti su Sąjūdžio pirmininku. 
Jie atvyko ir kalbėjosi Lietuvių 
Informacijos Centre. Pokalbiai 
užtruko. ■ Buvo suplanuota 
pradėti programą prof. V. 
Landsbergio pranešimu, bet vis 
jam vėlinantis, buvo apsispręsta 
pradėti koncertu.

Koncerto pradžios pastabos
Kultūros Židinys yra vieša in

stitucija, kurią tvarko taryba ir 
valdyba. Tarybos pirmininkas — 
A. Mačiulaitis. Jis tarė ramų, 
kultūringą atidarymo žodį. To
liau vadovauti pakvietė Kęstutj 
Miklą, Kultūros Židinio valdy
bos narį, kuris daugiausia šiuo 
koncertu ir rūpinosi.

Pradeda Šimkaus harmonizuo
tomis liaudies dainomis

Koncertui nebuvo atspausdin
tos programos, nebuvo ir speci
alaus pranešėjo. Visa tai atliko 
pati solistė, jaukiu šiltu balsu, 

tas ir pelnas biznieriams. Popu
liariausia Kalėdų laikotarpio gėlė 
yra Poinsetija, kurios tėvynė yra 
Centrinė Amerika ir Meksika.

Graži legenda yra apie šią 
gėlę. Žmonės per Kalėdų Šven
tes Meksikoje neša įvairias dova
nas į bažnyčią. Vargšė mergaitė' 
neturėjo jokios dovanos. Pasi
rodęs angelas liepė jai nunešti į 
bažnyčią laukinių gėlių puokštę. 
Žmonės šaipėsi iš tokios menkos 
dovanos. Staiga puokštė pražydo 
gražiais žiedais, pavirsdama į 
Poinsetiją. Į Ameriką šį augalą 
atvežė misijonierius Joel Poin- 
sett, kurio vardu gėlė yra vadina
ma.

Amerikoje yra paprotys Kalė
dų ir Naujų Metų proga dovanoti 
vazonines gėles: Cyklameną, 
Azeliją — kalėdinį kaktusą, kuris 
pražysta labai gražiais žiedais 
Kalėdų savaitę ir kt.

Tai tik keli suminėti papročiai, 
tradicijos ir legendos, kurios ri- 
šasi su Kalėdomis.

Nepamirškime ir gerbkime 
mūsų senolių Kalėdų laikotarpio 
papročius. Tegul vaikučiai nepa
miršta pasakų šalies, laukdamic 
Kalėdų Senelio, o mes būkime 
verti savo garbingų senolių pali
kuonys. Tegu tas sunkusis 
kryžius, kurį neša mūsų broliai 
ir sesės Lietuvoje virsta pergalės 
ženklu. Tauta tebėra gyva ir turi 
likti laisva. Tegu Kalėdų eglutė, 
jungia mus visus.

ėgsta dainuoti. " "* *
Su koncerto pradžia nužengė 

į praeitį, prie vieno mūsų sti
priausio lietuviškų dainų kūrėjo, 
kaip vokiečiai vadindavo lietu
viško “Schuberto” — Stasio Šim
kaus. Pradžiai solistė atliko St. 
Šimkaus harmonizuotas liaudies 
dainas — Ko vėjai pučia ir Pas 
močiutę augau.

Praeičiai buvos skirta ir arija 
iš Miko Petrausko pirmosios lie- 
tuviškios operos “Birutė”. To
liau girdėjome M.K. Čiurlionio 
harmonizuotą — Ankstų 
kėliau — liaudies daina.

rytą

Dėmesys dabarties 
kompozitoriams

Solistė nepasiliko turtingoje 
praeityje, kur jos balsui yra šim
tai dainų, bet dėmesį skyrė ir 
šiuolaikinei muzikai. Ji paaiški
no, kaip atliks Felikso Bajoro vo
kalinį ciklą “Kodėl”. Žodžiai 
poeto Marcelino Martinaičio.

Solistė labai subtiliai paaiški
no, kodėl taip buvo kuriama, nes 
tada atvirai kalbėti niekas ne
galėjo. Ir dainoje klausia žioge
lio, kodėl jis nesmuikuoja, ir jis 
atsako, kad nebėra laukų ir pie
vų, — viskas nupjauta. Tokia 
buvo Lietuva.

Prof. V. Landsbergio žodis
Pasirodęs prof. V. Landsber

gis buvo tuoj pakviestas scenon, 
kad tuo sudarytų pertrauką soli
stei pailsėti.

Svečias kalbėjo 50 minučių. 
Kalbėjo ramiai, tiksliai, ryškin
damas dabarties rūpesčius, kaip 
jiems tenka kariauti su Maskva. 
Tik apgalvotai, pamažu 
judėdami ir nuolat kartodami jie 
eina pirmyn. Tai, kas pradžioje 
buvos skandalinga, nepriimtina, 
galų gale pasidaro ir Sovietų Są
jungos vadovams suprantama.

Ilgiau kalbėjo apie Ribbentro- 
po - Molotovo paktą, kaip Sovie
tų Sąjunga visom priemonėm 
slėpė, norėjo apginti, išsaugoti 
ir kaip pabaltiečių atstovams 
specialiame komitete pakto rei
kalams reikėjo kantriai kovoti už 
savas pozicijas ir jas apginti.

Henrikas ir Stasė Bajaliai su jackalope

Sąjūdžio pirmininkas — 
pianistas

Po savo kalbos svečias vėl grįžo 
į sceną ir sėdo prie pianino. Pa
sisakė, kad studijavęs pianino 
muziką, kad dabar paskambins 
Mykalojaus Konstantino Čiur
lionio tris preliudus.

Svečias yra įsigilinęs į Čiurlio
nio kūrybą ir parašęs daug 
straipsnių apie ją, suformavęs 
net knygą.

Pirmasis preliudas buvo “An
gelas Dievo”, kur vakarinis var
pas aidi ir aidi, kol visai nutyla. 
Kūrinys sukurtas jo jaunystėje, 
dažnai skambintas Čiurlionio na
muose. Antras kūrinys — kiek 
modernesnis — “Tėve mūsų”, 
trečias iš jo paskutinės kūrybin
gos vasaros priminė vasaros nuo
taikas.

Kūriniai nedideli, bet buvo 
juos miela klausyti.

Solistė vėl scenoje
Solistė sustojo ties romantiko 

Franz Joseph Schuberto kūryba, 
kurią mėgsta daugelis solistų dėl 
savo romantinės nuotaikos, dėl 
jausmingos lyrikos.

Ji dainavo lietuviškai. Tekstus 
vertė prof. V. Landsbergis., (Lie
tuviškos dainos mum kur kas ge
riau skamba, jos artimesnės, nei 
girdimos vokiečių kalba. Lietu
voje yra toks stilius, kad kūrinius 
išverčia j lietuvių kalbą. Ir geras 
stilius, nes klausytojas geriau 
prieina prie pačios muzikos, 
teksto minties.

Iš Schuberto dainų padainavo 
plačiai žinomą Serenadą, paskui 
Barkarolę, Romansą — “Būk pa
sveikinta”, ir “Balandžiopaštą”.

Ir kokios mielos ir kokios arti
mos tos Schuberto dainos, pilnos

s®*® «=**»»**« *®*®*®*

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga Lietuvos 
Generalinio Konsulato New Yorke ir savo vardu 
nuoširdžiai sveikinu dėl Lietuvos laisvės kovojančius veik
snius, organizacijų vadovus, mūsų spaudos ir radijo va
landėlių darbuotojus bei visus geros valios brolius ir seses 
laisvajame pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.

Tegu virš Lietuvos padangės pasirodžiusios laisvėjimo 
prošvaistės greičiau atneša laisvę ir nepriklausomybę mūsų 
pavergtai Tėvynei.

ANICETAS SIMUTIS 
Lietuvos Generalinis Konsulas

New Yorke
A

Sveikiname Kultūros Židinio narius, darbuotojus 
ir rėmėjus Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, linkėdami 
daug laimės ir sveikatos.

S

Šv. Kalėdų ir ateinančiŲ NaujŲjŲ Metų proga vi
siems KASOS bendradarbiams, tarnautojams ir na
riams linkime kuo geriausios laimės ir gražios ateities.

Pirmininkas:
Prof. Dr. Rimas Vaičaitis

Tarybos nariai: 
Dr. Tomas Remeilds 
Algirdas Šilbajoris 
Laima Šileikytė-Hood 
Gintas Žemaitaitis

Si

Si

Si
Si

Vytautas Alksninis 
Romas Kezys 
Vaclovas Kleiza 
Stasys Klimas 

meilės ir svajonių, ir gilaus jaus
mo!

Prie jų prijungė ir kitą kompo
zitorių — norvegą Edvardą Gri
gą, kurio muzika taip pat 
pasižymi svajonėmis, gilia mei
le. Padainavo garsią Solveigos 
dainą iš žinomos Henriko Ibseno 
dramos “Pier Gintas”, ir 
sudėtingą bei sunkesnę “Van
dens leliją”.

Koncertą užsklendė bisuoda- 
ma lietuviškų kūrinių — Alek
sandro Kačanausko — Vai gražu 
ant kalno, žodžiai K. Binkio.

Solistė turi stiprų, gražiai ap
valdytą balsą, gražaus tembro, 
kurį malonu klausytis. Tai tikrai 
kultūringas ir atsakingas dainavi
mas, kuris patraukia savo profe
siniu atlikimu.

Dar reikia pagirti jos tartį. Visi 
žodžiai buvo ištarti aiškiai, su
prantamai. Tai nėra taip lengva. 
Mums tenka klausytis įvairių 
koncertų, kurie atliekami lietu
vių kalba, bet tos kalbos beveik 
negali suprasti. Čia kiekvienas 
žodis buvo lyg perlas paristas 
stiklu. To pasiekti galima tik lie
tuviškoje konservatorijoje, tik 
lietuviškoje operoje.

-o-
Įteiktos gėlės, pasidžiaugta 

koncertu tikrai nuoširdžiai, 
padėkota svečiams, kad čia su
stojo. Dar visi pasisvečiavo prie 
kavos puodelio ir vyno stiklinės.

Vienas klausytojų, mėgstąs 
poeziją, literatūrą, muziką, išsi
reiškė, kad šis ruduo tikrai 
kultūringas ir puikus, su gera 
programa Kultūros Židinyje. 
Kad toks lygis išsilaikytų ir to
liau! Svečiams linkime kuo ge
riausios kelionės. (P-j->

$
Ši
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Kultūros Židinio 
Valdyba ir taryba M

Si
Si

Si
Si
Si

— Ona ir dr. Stasys Bačkiai 
1989 gruodžio 18 išvyksta pasto
viam apsigyvenimui į Prancūzi
ją. Jų naujas adresas Paryžiaus 
priemiestyje — 6, Residence du 
Vai da Seine, 78430 Louvecien- 
nes, France.

— Septintosios Dainų 
šventės rengimo komitetas pra
neša, kad Dainų šventė 
1990.VILI neįvyks. Beveik tuo 
pačiu metu Lietuvoje rengiama 
Dainų šventė. Iš išeivijos į tą 
šventę vyksta daug meninių vie
netų ir daug ekskursijiį. Tad so
lidarizuojant su atgimstančia 
tauta ir įvertinant susidariusią si
tuaciją, šventė atšaukiama. Kai 
bus nustatyta nauja data, tai bus 
paskelbta. Taip pat reiškiamas 
susirūpinimas, kad dėmesys at
gimstančiai tautai nenuslopintų 
išeivijos kultūrinio gyvenimo.

— Kalėdinis susikaupimas 
“Šventa Naktis” — kalėdinių 
giesmių ir skaitinių pynė, vyks 
gruodžio 17, sekmadienį, 4 vai. 
popiet Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje Toronte. Programoje 
“Volungės” choras, parapijos

i vaikučių choras, solistė A. Pakal- 
I niškytė, fleitistas T. Regina ir 
. muz. J. Govėdas. Koncertui di

riguoja muz. D. Viskontienė.

— JAV LB Cape Code apy- 
t linkės valdybos'iždininkė dlrena *

A: Jansonienė apyhrikės' valdy
bos ir narių vardu, įvertindama 
savaitraščio talką bendruomeni
niame darbe, atsiuntė 50 dol. 
auką. Administracija nuoširdžiai 
dėkoja už auką ir linkėjimus bei 
šventinius sveikinimus.

— Our Sunday Visitor lapkri
čio 26 laidoje išspausdino platų 
straipsnį apie Gorbčiovo apsilan
kymą pas popiežių, apie Vatika
no santykius su Sov. Sąjunga. 
Straipsnyje plačiai aprašoma ir

j Lietuvos padėtis.

I — Kaune režisierius Jonas 
Jurašas, Lietuvos Kultūros mi
nisterijos pakviestas, sutiko pa
statyti savo paties nuožiūra pasi
rinktą scenos veikalą. Paaiškėjo, 
kad Jurašas Kauno valstybinia
me teatre statys spektaklį pagal 
vokiečių rašytojo Johano Be- 
brovskio romaną Lietuviški for- 
tepionai. Romane vaizduojamas 
tarpukario metu Klaipėdos kraš
to gyvenimas ir siejamas su Ryt
prūsių istorine praeitimi ir Kri
stijonu Donelaičiu. Romano in
scenizaciją parašė Aušra Ju
rašienė. Veikalas bus pastatytas 
kitais metais pavadintas Lietu
viški klavyrai pavadinimu.

— Kaune rugpjūčio 3 rytą Vy
tauto prospekte, prie pašto rasta 
į keturias dalis supjaustyta paš
ventinto kryžiaus lentelė su 
užrašu “Sukilėliams prieš raudo
nuosius okupantus ir gyvybės 
auka atkūrusiems nepriklauso
mą Lietuvą 1941 m. 06.22-25d.” 
Paminklą 1989.06.23 d. pastatė 
jaunalietuviai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Penikas, Southold, N.Y., 
R. Jonušis, Calverton, N.Y. 
Užsakė kitiems: Z. Grabnickas, 
Lake Wales, Fla., A. Anglis, 
Huntington Sta., N. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skai
tytojams Darbininko prenume
rata pirmiems metam tik 15 dol. 
Atnaujinant — visiems 20 dol. 
metams.

>



Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantijų 
Lietuvoj

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGUUAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

JVAIRUS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VCR (Video juostų rekordavlmo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(Įvairių firmų, Įskaitant Ir Panasonic)

Agrc • iomės Iz. Sinkevičiūtės parašyu lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu aplanku. Darbininkas, 341 Hhhland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

TELEFONU ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7
COMCORDER VIDEO ALMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių) 
NEW YORK, N.Y. 10010 

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir įvairių firmų)

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

MES TAIP PAT TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ' SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ >' '

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE VOKIŠKOS SPECIALYBĖS
SCHALLER & WEBER

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
UŽEIKITE - ĮSITIKINSITE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
New Yorke: 1654 2nd Avė., (85-86 St) — TR 9 - 3047

Astorijoje: 28-28 Steinway St — AS 4 - 3210

Florai Park, L.l.: 259-17 Hlllslde Avė — 343-6116

Franklin Square, L. I.: 981 HempsteadTpke. 
437-7677

Rldgewood, N.Y.: Eddy’s Prlme Meats 
71-27 Myrtle Avė. — 718 821 - 7262

Ringwood, N.J. Alpine Dell —1165 Greenwood Lake 
TPK 201—728-1646

Farmington, CT.: Hans & Frttz Deli, 270 Farmington 
Avė. —203677-7000 ’ '

Danbury, CT: Danbury Gourmet, 296 Main St 
203-744-6857

Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus, 950 Boston 
Providence Highway, 617 762-9095

Wayne, N. J., 1234 Willowbrook Mali—201 -785-0542

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės jrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausių elektronikų, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimų.

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas. 
Mes turime didžiuli pasirinkimų. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderlų, VSR- 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir t.t.

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PAL SECAM 
sistemos elektronikai, kuria jūs galite naudoti Lietuvoje 
ir Europoje.

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY 
212 465 - 0681

LITHUANIAN COOKERY
’n English, 316 pages, prieš 10 dol.

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstytas Lietuvos 
žemėlapis su didvyriais, jūra, 
miškais, ežerais, upėmis ir lau

kais. Pridėtas istorinis katalogas 
anglų kalboje. Tinkama dovana 
visiems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 14 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

KALĖDINĖS DOVANOS
JAUNIMUI ARBA

DRAUGAMS KITATAUČIAMS

Dar galima gauti Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus medalį 
Darbininko administracijoje. 
Medalis yra pusantro colio dy
džio, antikinės bronzos — kaina 
10 dol., pasidabruotas — 40 dol. 
Persiuntimui pridėti 1 dol.

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 -1351.

. > Miestas, valstija, Zlp

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 12 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1.50 dol.

Vardas, pavardė

DEXTER PARK
O PHARMACY irai

Wm. Anastasi, B. S.

' r(Cor. 77th ŠtreMy, ':’ 
Woo^haven, N.Y. 11421

WE DELIVER
296-4130

Numeris, gatvė

LIETUVOS

133114

Remkime tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, 
informuodami apie tikrą padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. Neuž
mirškime Lietuvos Laisvės Iždo, 
pagerbdami savo artimuosius ir 
jų atminimą. Aukos Tautos Fon
dui nurašomos nuo federalinių 
mokesčių (IRS Tax Exempt No. 
51-0172223). Aukas siųsti adre
su: Tautos Fondas, Lithuanian 
National Foundation, Ine., P.O. 
Box 21073. Woodhaven, N.Y. 
11421.

BALTK 
TOURS

1990 DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

JVYKS LIEPOS 5 - 8 DIENOMIS
Viešbučių vietos jau patvirtintos. Vietos yra ribo

tos. Viešnagės maršrutai Lietuvoje bus 7, 11 ir 14 
dienų.

Norintieji šioje šventėj dalyvauti, galite rezervuoti 
sau vietų siųsdami $250.00 j BALTIC TOURS kelionių 
agentūrų.

BALTIC TOURS 
77 OAK ST., SUITE 4 
NEWTON, MA 02164 
TEL. 617-965-8080 
FAX: 617-332-7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratų de

damas šis lapelis. Prašome iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Hlghiand Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas Ir pavardė.............................~....... ..................

Adresas......................-....................—...... ................

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

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metų
proga S......................................................................................................~

Lithuania 700 Years — 
$18.00.

Introduction to Modem Lith
uanian — $18.00.

4 Cassettes to ūse with above 
book — $13.00.

Lithuanian Cookery — 
$12.00.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — $13.00.

Fighters for Freedom in Lith
uania — $10.00.

History of the Church in Lit
huania — $10.00.

Lithuania My Heritage album 
— $20.00.

My Dictionary in English - 
Lithuanian — $12.00.

Persiuntimui pridedama 
$1.50. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

------------------------------------------------- O --------------------------------------------
Čia galite gauti:

/į Lietuviškas VISA korteles
Į i Pinigines perlaidas
t IvMSJm J Čekių sąskaitas
\ J Taupymo sąskaitas

Jvairias paskolas
Įvairius taupymo certifjkatus

—Visos santaupos Federalinės NCU A 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 HIII, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



NEW YORKE
New Yorko Aito naujos val- 

dyos posėdis įvyko gruodžio 7 d. 
Kultūros Židinyje. Pirmininka
vo dr. Jokūbas Stukas. Svarstyti 
įvairūs organizaciniai reikalai, 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas, kurį Altas 
rengia vasario 17 d. Kultūros 
Židinyje ir kuriame dalyvaus 
Oktavos ansamblis iš Lietuvos.

Milda Kvedarienė, pasižymė
jusi audėja, taip pat dalyvaus su 
savo prekėmis kalėdiniame apsi
pirkime, kuris bus gruodžio 16, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje.

LB New Yorko apygardos su
sirinkimas įvyko gruodžio 1, 
penktadienį, Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Dalyvavo visų 
apylinkių atstovai, iš viso apie 20 
žmonių. Apygardos pirmininkas 
iškėlė reikalą reformuotis, pagy
vinti apylinkių veiklą. Kiekviena 
apylinkė padarė pranešimą apie 
savo veiklą, veiklos sąlygas. 
Plačiau į konkrečias reformas ne

sileista, nes nebuvo ir laiko — 
tą patį vakarą Židinyje buvo Jau
nimo sąjungos rengiamas kon
certas. Apygardos pirmininko 
iniciatyva buvo svečiams su
rengtos kalėdinės vaišės. Jų 
metu pasikalbėta apie LB veiklą 
New Yorke.

Į Romą savaitei buvo išvykęs 
Tėv. Placidas Barius, OFM, pro
vincijolas, irTėv. Leonardas An- 
driekus, OFM, provincijos pa
tarėjas. Jie lankėsi pranciškonų 
ordino centre ir tarėsi įvairiais 
reikalais ryšium su pasikeitusia 
padėtimi Lietuvoje ir galimybe 
grąžinti Kretingos pranciškonų 
vienuolyną. Iš Romos grįžę tuoj 
išvyko į provincijos posėdžius 
Ken nebunkporte.

Per Vilniaus radiją praeitą sa
vaitę pranešė, kad Kaune buvę 
prezidentūros rūmai vėl bus ati
daryti visuomenei. Ten bus 
įrengta buvusių trijų Lietuvos 
respublikos prezidentų memo
rialiniai kambariai — muziejai,

AMŽINAI PALYDINT V. DOVYDAITJ

Ekonomistas Vincas Dovydai
tis po sunkios ligos mirė š. m. 
gruodžio 2 d. savo namuose La
ke Worth, Fla. Giliame liūdesy 
liko žmona Onutė, sūnūs Vincas 
ir Juozas su šeimomis, sesuo Re
gina Ceiliuvienė.

Velionis buvo gimęs 1890 rug
pjūčio 14 Barzdų miestelyje ir 
valsčiuje, Šakių apskrityje. 
Pradžios mokyklą lankė Barz
duose, gimnaziją Mariampolėje, 
ekonomiją studijavo Kaune.

Pradžioje kurį laiką mokytoja
vo pradžios mokykloje, vėliau 
dirbo įvairiose įstaigose. Vilka
viškyje buvo Ligonių kasos di
rektorius, tuo pačiu laiku žydų 
gimnazįpį^dėstė lietuvių kalbą 

liters^jSftrbo Lietafeosky*-“ 
ižuose Mažeikiuose ir Katine, 
Lino bendrovėje Kaune ir Šiau
liuose.

Raudonajai armijai artėjant 
prie Lietuvos, Vincas su šeima 
pasitraukė į Vakarus. į Ameriką 
atvyko 1949 m., apsigyveno 
Brooklyne. Čia nuo seniau gyve
no Vinco brolis ir sesuo.

Kiekvienam naujakuriui yra 
sunkus įsikūrimas. Vincui buvo 

Vaikus paruošę gyvenimui, 
Dovydaičiai persikėlė gyventi į 
Lake Worth, Fla. Čia įsijungė į 
lietuvišką kultūrinę veiklą, į Lie
tuvių Bendruomenę, buvo tos 
apylinkės valdybos narys, iždi
ninkas, pirmininkas rengė įvai
rius minėjimus, šventes, Naujų
jų metų sutikimus, kol su
silpnėjo sveikata.

dar blogiau, nes buvo šeima ir 
du mokyklinio amžiaus berniu
kai, kuriuos reikėjo leisti į mok
slą.

Tuo laiku buvo bedarbė. Sun
ku buvo rasti darbą. Kariai grįžo 
iš fronto, ir pirmoje eilėje 
reikėjo juos įdarbinti. Vincas, 
būdamas sveikas ir stiprios va
lios, griebėsi bet kokio darbo,

Velionio pageidavimu prie 
karsto nebuvo gėlių. Jų išlaidos 
skirtos lietuviškai veiklai parem
ti. Po religinių apeigų velionio 
karstas buvo pervežtas į krema
toriumą, paskui pelenai palaido
ti Šv. Karolio kapinėse, Farm- 
ingdale, L.I., N.Y. šalia pirmo
sios žmonos.

kb

A. A. 
POVILUI IVAŠKAI

mirus, jo dukrę Teresę, žentę Algimantę, anūkus An
drių Ir Liudą Landsbergius, marčią Gintarę Ir anūkus: 
Ritonę, Tomą, Paulių ir Gallę tvaskus nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Birutė, Antanas ir Andrius Bagdžiūnai
Birutė ir Paulius Bagdžiūnai 

Birutė ir Giedrius Bagdžiūnai
— Dalia ir Rimas Sileikiai

A. A. 
POVILUI IVAŠKAI

mirus, reiškiame gillę užuojautą jo dukrai Teresei 
Landsbergienei, jos vyrui Algimantui Ir sūnums An- 
driuiabei Liudui.

Washingtono K. Donelaičio 
mokyklos tėvai, mokytojai, vaikai

kuriuos publika galės lankyti. 
Taip pat pranešė, kad įsteigtas 
naujas Pabaltijo bankas, kad 200 
įmonių perleista privačiam žmo
nių administravimui, kad rašyto
jas Ričardas Gavelis, kuris spalio 
mėnesį lankėsi New Yorke su 
grupe kitų rašytojų, išleido naują 
romaną kuriame esą nemaža 
pornografijos.

Prof. dr. Vladas Stauskas, ar
chitektas, Kauno Politechnikos 
instituto profesorius, dalyvavęs 
Mokslo ir kūrybos simpoziume, 
grįždamas į Lietuvą, svečiavosi 
New Jersey pas savo gimines p. 
Vyliaudą, Ireną ir Julių Ve- 
blaičius. Palydėtas J.Veblaičio, 
jis buvo atvykęs į K. Židinį, su
sipažino su architektūra ir čia su
kauptu menu.

A. A. Povilas Ivaška po sun
kios ir ilgos ligos mirė gruodžio
3 Matulaičio namuose Putname, 
Conn. Palaidotas Dangaus Vartų 
kapinėse, Putname gruodžio 7 
d. Šeima prašo velionį prisiminti 
maldose. Kas norėtų skirti auką 
jo prisiminimui, prašom ją siųsti
Nekalto Mergelės M arijos Pra
sidėjimo vienuolynui Putname 
arba Lietuvių Fondui.

kad greičiau įsikurtų naujoje 
žemėje.

Pradėjus kiek įsitvirtinti, išti
ko nelaimė — 1951 balandžio 1 
mirė žmona Stasė po sunkios gal
vos operacijos.

Vincui naujas rūpestis, Du 
sūnūs. Reikia juos auginti, glo
boti. Vincui teko pasispausti. 
Gera ranka ir šviesus protas nu
gali ir sunkias bėdas. Jis susi
tuokė su Onute Dabriliene, su 
kuria, dalindamiesi kasdieni
niais rūpesčiais, laimingai pragy
veno 30 metų. Onutė yra baigusi 
Vilkaviškio Žiburio gimnaziją, 
studijavusi Lietuvos universite
te. Vincas Dovydaitis, gyvenda
mas Brooklyne, kurį laiką buvo

Jaunimo Sąjungos, N.Y. sky
riaus Kernagio koncerto rengi
mo komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems talkininkams kurie daug 
prisidėjo prie sėkmingo koncer- > 
to. Dėkojame tiem, kurie talkino ; 
nakvynėms, maistu, transportu 
ir “tourų” į miestą, bei kitokio
mis paslaugomis.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
ir šaulių sąjungos sukakties 
minėjime taip pat dalyvaus ir Ju
liaus Veblaičio styginis kvarte
tas.

Už a. a. Vlado Kalyčio vėlę 
mišios bus aukojamos sausio 14 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Uprašė Vaclovas Butkys.

Graži kalėdinė dovana — 
» Dagininko metinė preriurAera-* 
* ta jo dar neskaitanatiems. Nau

jiems skaitytojams pirmiems 
metams prenumerata tik 15 dol. 
Darbininko administracija 
kviečia skaitytojus į talką užsa
kant naujas prenumeratas.

Sieninis kalendorius 1990 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais papuoštas spalvotu Vy
tim, išleistas “Nidos” Londone. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištraukos, 
primenamos sukaktys. Kalendo
riaus kaina su persiuntimu 12 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

BRIDGES — žurnalas anglų 
kalba, spausdinąs straipsnius lie
tuviškomis temomis. Metinė 
prenumerata tik 12 dol. Reda-
guoja E. Meilus, Jr. Tai graži do
vana lietuviškai neskaitantiems. 
Administracijos adresas: P. O. 
Box 3050, Worcester, Mass. 
01613.

Kalėdų paplotėlius — Christ- 
mas Oblation Wafers — jau da
bar galima užsisakyti iš Darbi
ninko administracijos. Pašto iš
laidoms padengti pridedama 
nors ir nedidelė auka.

Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilygnu- 
siems už 1989 metų laikraščio 
siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol.
įraukiama bent 5 dol. auka už 
kalendorių. 1990 metais Darbi
ninkas minės 75 metų sukaktį. 
Skaitytojai raginami prisidėti 
prie jubiliejinių metų šventimo 
savo auka. Geradariai, paaukoję 
vieną dolerį už kiekvienus me
tus, bus laikomo garbės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito
kios aukos.

Darbininko administracija 
bus atidara visą dieną gruodžio 
16, šeštadienį, kalėdinio apsipir
kimo metu. Bus galima sumokėti 

-prenumeratas ir įsigyti kalėdinių 
dovanų, knygų, kalendorių bei 
kitų suvenyrų.

Lietuviškų meno dirbinių salonas “Dovana” gruodžio 2 atidarytas Bostone prie Liet. 
Piliečių draugijos centro. Dovanai vadovauja Gintaras Karosas. Jos adresas: 368 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127; telefonas 617 269 - 4455. UPI Photograph Bruce 
Allen.

Iš Metropolitan operos rūmų 
New Yorke jau pradėtas tran
sliuoti per radiją penkias
dešimtasis sezonas. Gruodžio 9, 
pereitą šeštadienį, buvo tran
sliuojama Richard Strauss opera 
Die Frau Ohne Shatten. 
Gruodžio 16, šį šeštadienį, bus 
transliuojamos trys Giacomo 
Puccini vienaveiksmės operos: H 
Tabarro, Suor Angelica ir Gian- 
ni Schicchi. Pagrindiniai solistai: 
Teresa Stratas (visose trijose 
operose), Luis Lima, Mignon 
Dunn, Loretta Di Franco, visas 
tris operas diriguoja James Levi
ne. Ateinanti šeštadienį, 
gruodžio 23, bus per radiją tran
sliuojama Jacąues Offenbacho 
opera Les Contes cTHoffmann. 
Siame sezone visos operos pra
dedamos transliuoti 1:30 vai. po
piet New Yorko laiku.

Kalėdų Švenčių Ir^Kfaujųgr. 
Metų proga savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininką, pridėdami spaudai 
paremti auką. Siunčiant sveiki
nimo tekstą, nelaukite paskuti
nių dienų, nes paštas veikia gana 
lėtai ir Jūsų artimieji bei draugai 
gali nesulaukti Jūsų sveikinimo 
prieš šventes. Sveikinimo tekstą 
siųskite adresu: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Darbininkas ateinančiais me
tais mini 75 metų sukaktį. Ta 
proga priimami sveikinimai, ku
rie bus spausdinami Darbinin
ke. Taip pat priimamos ir aukos 
šios sukakties proga. Rudeniop 
bus surengtas didesnio pobūdžio 
renginys su atitinkama progra
ma. Renginiui ir visam minėji
mui pravesti numatoma sudaryti 
plačios apimties komitetą.

Galime atidaryti sąskaitą do
leriais jūsų giminėm Lietuvoje. 
Galės pirkti “dolerinėje” šiuo 
metu trūkstamų prekių: muilo, 
aliejaus ir kitko. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Chicago, III. 60629. Tel. 312 436
- 7772.

Reikalingiausių vaistų siunti
mas į Lietuvą: Bayer aspirinas, 
multivitaminai, vaikam vaistai
— 65 dol. su pristatymu. Muito 
nėra. Siunčiame ir receptinius 
vaistus. Vaistai siųsti paštu drau
džiama. Romas Pūkštys. Trans
pak, 2638 West 69 St., Chicago, 
III., 60629. Tel. 312 - 436 - 7772.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 70 
metų įsikūrimo sukaktis bus pa
minėta kartu su Klaipėdos krašto 
atvadavimo 67 metinėm ateinan
čių metų sausio 21 d. Kultūros 
Židinyje. į šį minėjimą atvyksta 
iš Detroito ir LSST pirmininkas 
Mykolas Abarius. Paskaitą apie 
Šaulių Sąjungą ir jos įnašą į 
Klaipėdos krašto atvadavimą 
skaitys Kario redaktorius Balys 
Raugas. Minėjimą rengia šaulių 
kuopa, kuriai jau 12 metų vado
vauja Kęstutis Miklas.

m1lvios__
Mečio Laurinkaus pranešimai

Grįždami iš Šeštojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo Chicagoje, 
į Bostoną pagal Vinco ir Cecilijos 
Kazakaičių kvietimą buvo 
užsukę Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo tarybos sekreo- 
trius Mečys Laurinkus su žmona 
Nijole. Ta proga Bostono ir apy
linkės lietuviams Mečys Laurin
kus padarė tris pranešimus. Pir
masis jų įvyko gruodžio 1 d. 
ALIAS Bostono skyriaus susirin- 

Kalėdinių atvirukų su lietu- 
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti-^Darbininko admmistreet- • ■ 
joje. Atvirukų yra keletas rūšių. 
12 atvirukų su persiuntimu 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Darbininko metinis kalendo
rius su spalvotu viršeliu persiun
čiamas į Lietuvą jūsų draugams 
ir pažįstamiems oro paštu. Pra
nešant gavėjo adresą, prašoma 
pridėti 7 dol. už kiekvieną kalen
dorių. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyun, N.Y. 
11207.

ELIZABETH, N.J.
Elizabeth Balfo skyrius pini

ginį vajų skelbė nuo lapkričio 15 
iki gruodžio 15. Dar nevėlu 
įteikti auką, kas tuo metu ne
suspėjo. Balfo skyriui vadovauja 
kun. Juozas Pragulbickas, jam 
talkina Kazys Bartys.

Tradicinės lietuviškos kūčios 
surengtos gruodžio 14. Rengė 
Altoriaus draugija.
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Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į bsn- ' 
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D*< lengvo taupymo bū
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.

kiine, antrasis gruodžio 3 d. per 
Laisvės Varpą. o trečiasis 
gruodžio8 d So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos patalpose. Vi
suose pranešimuose svečias nuš
vietė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio nueitą kelią, dabarti
nius uždavinius ir ateities planus 
— o taip pat atsakinėjo j iškeltus 
klausimus.

Būdamas ne tik Sąjūdžio sek
retorius, bet ir Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios tarybos deputatas 
nuo Lietuvos, Mečys Laurinkus 
atskleidė visus vedamos kovos 
už Lietuvos laisvę frontus krašte 
ir Maskvoje, kur tenka įtemptai 
veikti netik viešuose posėdžiuo
se ir oficialiuose susitikimuose, 
bet ypač privačiais kontaktais su 
kitų respublikų deputatais, nuo 
kurių balsų priklauso daugelio 
Lietuvos reikalų sprendimas.

r o. - • r. a -t *ji e į

Susidomėjimas koncertu
Lietuvių Fondo vykdomo pi

niginio vajaus pagrindu rengia
mas gruodžio 17 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje koncertas 
kelia didelį susidomėjimą ne tik 
vietos, bet ir tolimesnių vietovių 
lietuviuose. Tai bus įvairus ir 
įdomus koncertas, kokie retai te
pasitaiko Bostone lietuvių veik
loje. Jo programos atlikėjai yra 
garsūs Lietuvos menininkai: 
operos solistas Vaclovas Dauno
ras, pianistas-akopaniatorius Ro
bertas Bekionis ir Jaunimo teat
ro aktorius-komikas Algirdas 
Grašys,

LAISVĖS VARPAS sekma
dieniais 9:00 - 10:00 vai. rvto iš 
VVCAV-FM banga 98.0. Vedė
jas Petras Vis činis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. Tel. 
508 - 586 • 7209.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: Maironio lituanistinės mo
kyklos Kalėdinė eglutė, skautų 
tradicinės kūčios ir kalėdinis ap
sipirkimas.

Maironio lituanistinės mo
kyklos kalėdinė eglutė bus 
gruodžio 16, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Tų dieną pa
mokų mokykloje nebus, visi 9 
vai. renkasi į Kultūros Židinį. 
Čia bus Eglutės bendras pa
puošimas, mokinių pasirodymai, 
atsilankys Kalėdų senelis ir atneš 
visiems dovanų. Vaišės ir žaidi
mai. Kviečiami atsilankyti ne tik 
mokiniai, bet ir kiti vaikučiai, 
tėveliai, bei seneliai. Ypatingai 
laukiami priešmokyklinio am
žiaus vaikučiai. Taip pat laukia
mi ir Maironio šeštadieninės 
mokyklos bičiuliai, tos mokyklos 
rėmėjai.

Šv. Mišios, skirtos laisvėja
nčiai Lietuvai paminėti, bus, 
gruodžio 17, sekmadienį, 11 vai. 
Apreiškimo. parapijos bažnyčio
je. Mišias koncelebruoja vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, su kele
tą kunigų. Mišias organizuoja ir 
visuomenę kviečia gausiai daly
vauti Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdyba ir 
N.Y. Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugija.

Kalėdinis apsipirkimas vyks 
gruodžio 16, šeštadienį, nuo 3 v. 
popiet salėje prie apatinio aukšto 
drabužinės.

Skautų tradicinės kūčios bus 
gruodžio 16, šeštadienį, 6 v.v. 
Kultūros Židinio didžioje salėje. 
Kasmet čia susirenka daug jauni
mo, skautų bičiulių ir jaukioje 
kalėdinėje nuotaikoje švenčia 
bendras kūčias. Laukiame ir šie
met daugiau svečių.

Kun. Brunonas Bagužas, pa
sisvečiavęs Amerikoje kelias sa
vaites, aplankęs savo sergančią 
seserį Worcestery, gruodžio 9 
vėl išskrido į Lietuvą. Jis kaip 
altaristas gyvena Salantuose. 
New Yorke buvo sustojęs pran
ciškonų vienuolyne Brooklyne. 
Jį taip pat globojo ir Vanda Bag
donienė, kuri su svečiu kunigu 
yra iš to paties Samelės kaimo, 
iš Žemaičių Kalvarijos.

Naujųjų Metų sutikime, kuris 
rengiamas gruodžio 31 Kultūros 
Židinyje, maistas bus karštas, 
paruoštas lietuvišku skoniu. Jis 
bus patiektas švediško stalo 
būdu, kur svečiai galės vaišintis 
kiek tik norės.

Danutė ir Vytautas Anoniai 
buvo išvykę į Indiją, kur Danutė 
dalyvavo New Delbi vykstančia
me Essential Oils and Fragran- 
ces tarptautiniame kongrese. 
Delegatų buvo 1200 iš 42 pasau
lio šalių. Prieš ir po kongreso 
buvo organizuojamos dalyviams 
ekskursijos po įdomesnes šiau
rinės Indijos vietoves, tarp jų ir 
į garsųjį Taj Mahal. Kitas kon
gresas įvyks už trejų metų Vie
noje.

Pasaulio Lietuvių Katalikių
Organizacijų Sąjungos valdyba
ir N. Y. Lietuvių Katalikių Moterų
Kultūros draugija kviečia
organizacijas ir visuomenę atsilankyti j

ŠV. MIŠIAS, SKIRTAS 
LAISVĖJANČIAI LIETUVAI 

PAMINĖTI
Malda drauge jungsimės su Sibire kentėjusiais ar miru

siais mūšy broliais ir seserimis, žuvusiais partizanais, su 
visais didvyriškai siekiančiais mūsų tautos laisvės ir ne
priklausomybės.

Ta intencija koncelebracines mišias aukos vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, gruodžio 17, sekmadienį, 11 vai. ryto 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne, N.Y.

Praeitą savaitę ryšium su įvy
kiais Lietuvoje New Yorko spau
da daug rašė apie Lietuvą, per 
televiziją buvo laidų laidos, taip 
pat ir per radiją. Rašė su simpa
tija, kad Lietuva veržiasi į laisvę.

Marija Karečkienė jau visą sa- , 
vaitę guli Jamaica ligoninėje. Ją 
ištiko kraujo išsiliejimas smege
nyse, paralyžavo dalį kūno, 
atėmė kalbą.

Paulius Jurkus, rašytojas ir 
dailininkas, bei -Darbininko re
daktorius gruodžio 12 išvyko 
atostogų į Floridą. Redakcijon 
grįš sausio 17.

Prof. dr. Jokūbas Stukas, 
“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
direktorius rašo: “Man yra labai 
malonu pasveikinti Darbininką, 
jo redaktorius ir talkininkus, 
artėjančios 75 metų deimantinės 
sukakties proga. Nuoširdžiai lin
kiu sveikai ir laimingai sulaukti 
100 metų jubiliejaus. Malonėki- 
tes priimti šią siunčiamą auką 
Darbininkui. Esu labai dėkingas 
už “Lietuvos Atsiminimams” su
teiktas paslaugas per daugel 
metų. Darbininkas yra svarbi 
lietuvybės uola. ” Darbininko 
administracija ir leidėjai bei re
dakcija dėkoja dr. Jokūbui ir Lo
retai Stukams, kaip pirmiesiems 
pasveikinusiems Darbininką su 
100 dol. dovana.

“Lietuvos Atsiminimų” radi
jas į 49-tuosius transliavimo me
tus iškiliai įžengs su nepaprastu 
ir šauniu koncertu ir baliumi! 
Programą atliks iš Lietuvos at
vykęs garsusis Mindaugo Ta
mošiūno vadovaujamas estradi
nis orkestras “Oktava” ir jo dai
nininkai. Iškilmės įvyks 1990 
sausio 13, šeštadienį, 6 vai. vak. 
Svč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėje, Adams St. ir New York 
Avė., Nevvark, N.J. Po progra
mos bus valgių ir gėrimų bufe
tas, o taip pat šokiai. Bilieto kai
na 15 dol. Vietas galima rezer
vuoti iš anksto. Visus kviečia 
prof. dr. Jokūbas Stukas, “Lietu
vos Atsiminimų” radijo direkto
rius.

Pirmieji atsiliepę su 75 dol. 
auka minint Darbininko 75 metų 
sukaktį ir kartu atnaujinę prenu
meratos mokestį: dr. Aldona 
Baltcb-Gravrogkas, Menands, 
N. Y., ir StellaVarnas, Maspeth, 
N.Y.

Kun. V. Katarskis iš Dayton, 
Ohio, visada dosnus spaudai, at
naujino prenumeratą su 45 dol. 
auka. Labai ačiū.

Birutė Cibulskienė iš Doug- 
laston, N.Y., jau treji metai kai 
atnaujina prenumeratą su dosnia 
auka. Labai ačiū už 50 dol. para
mą.

Dr. Maria L. Sveikauskienė 
iš West Roxbury, Mass., dauge
lei) metų nuoširdžiai remia Dar
bininką. Ir šiais metais atsiuntė 
50 dol. Nuoširdi padėka.

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus ir vietoje kalėdinių 
kortelių skiria auką Kultūros 
Židiniui ir Darbininkui.

Irena ir Mindaugas Jankauskai 
švenčių proga sveikina draugus 
bei pažįstamus, linkėdami vi
siems sveikų ir laimingų Naujųjų 
Metų ir tuo pačiu skiria auką lie
tuviškai spaudai paremti.

Rasa ir Henrikas Mildai svei
kina savo gimines, draugus ir 
pažįstamus su Šv. Kalėdom ir 
1900 Naujais Metais.

Kotryna Graudienė sveikina 
savo artimuosius, draugus bei 
pažįstamus su Šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais.

Kazimieras ir Kastytis Jan
kūnai sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų metų proga, 
linkėdami visiems tyro džiaug
smo ir sėkmės jų gyvenime.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos, Atlanta, GA, siunčia 
nuoširdžiausius švenčių sveiki
nimus ir linkėjimus visiems 
draugams ir bičiuliams.

Į Naujųjų Metų sutikimo ba
lių stalų užsakymai plaukia. 
Prašoma nesivėlinti, nes vietos 
yra tibotos. Prie durų bilietai ne
bus pardavinėjami. Bilietus 
užsakyti galima pas V. Kulpą — 
718 846 - 1056, pas A. Mari- 
jošienę — 516 883 - 9350, pas 
V. Matusaitienę — 201 994 - 
1229. Sutikimą rengia drauge 
Maironio lituanistinė mokykla ir 
Lietuvių Atletų Klubas. Oktava, 
orkestras iš Lietuvos, atliks mu
zikinę programą ir taip pat gros 
šokiams.

Kompozitorius M. Tamošiū
nas jau daug metų vadovauja 
Oktavos orkestrui, kuris pasiro
dys Naujųjų Metų sutikime Kul
tūros Židinyje. Orkestras atliks 
specialią programą ir gros šo
kiams. Kompozitorius M. Ta
mošiūnas puoselėja estradinę 

’ muziką.

Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai sveikina draugus ir 
pažįstamus su Kalėdų šventėmis 
ir visiems linki sveikatingų ir lai
mingų Naujųjų Metų. Ta proga 
skiria auką Darbininkui parem
ti.

Ignas Kazlauskas, Great 
Neck, N.Y. Šv. Kalėdų proga 
sveikina draugus ir brolius pa
vergtoje Tėvynėje, kurie lyg 
protėvių dvasios šauksmą iš
girdę, išėjo Lietuvai laisvės gin
ti. Tegul Aukščiausias laimina jų 
vienybę, ryžtą ir darbus dėl at
gimstančios mūsų protėvių 
žemės Lietuvos.

Petrė ir Vincas Dubauskai 
sveikina savo gimines, bičiulius 
ir pažįstamus Kalėdfį švenčių 
proga ir linki laimingų ir sveikų 
Naujųjų Metų. Vietoje kalėdinių 
atvirukų siuntinėjimo aukoja 
Darbininkui.

Petras ir Pranė Ąžuolai Kris
taus gimimo šventėje sveikina 
visus. Džiaukimės ir už viską 
dėkokime Dievui. Ta proga ski
ria auką Darbininkui.

Juozas Mariukas sveikina savo 
artimuosius irpažstamus Šv. Ka
lėdų ir linki visiems laimingų 
Naujųjų Metų. Skiria auką Dar
bininkui .

Vaclovas Butkys sveikina savo 
gimines, bičiulius ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki visiems 
laimingų Naujųjų Metų. Ta pro- 
aga skiria auką Darbininkui.

Vytas Gerulaitis ir šeima svei
kina savo draugus ir klijentus Šv. 
Kalėdų proga ir linki visiems lai
mingų naujųjų metų. Ta proga 
skiria auka Darbininkui.

Vita ir Vidmas Matusaičiai 
nuoširdžiai sveikina draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga, 
linkėdami džiaugsmo, sveikatos 
ir ramybės.

Elena ir Henrikas Andruskos 
sveikina savo gimines, draugus 
bei pažįstamus Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, linkėdami 
visiems geros sveikatos bei 
laimės. Gi broliams Lietuvoje 
tegu palengvėja priespaudos 
našta ir išaušta šviesesnis ryto
jus.

Rimas ir Irena Reventai svei
kina visas gimines ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir naujų Metų proga.

Dr. J. Sniešldenė ir šeima Šv. 
Kalėdų proga sveikina lietuvius 
pranciškonus, Darbininko ben
dradarbius, savo draugus ir 
bičiulius. Laimingų ir gerų Nau
jų Metų.

Juozas ir Ona Glebauskai iš 
So. Dennis, Mass., rašo: “Esa
me labai laimingi, kai mus kas 
savaitę aplanko Darbininkas. 
Linkime ir toliau tęsti šį krikščio
nišką darbą. Sveikindami visą 
štabą su Šv. Kalėdomis ir Nau
jais Metais pridedame 50 dol. 
auką.” Nuoširdus ačiū dosniems 
sveikintojams.

Genovaitė ir Antanas Šėrikai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
iš naujos gyvenimo vietos su Šv. 
Kalėdomis ir Naujais Metais.

Irena Garunkštienė Šv. 
Kalėdų ir N. Metų paroga svei
kina visus draugus ir pažįstamus. 
Linki daug sveikatos ir Dievo pa
laimos.

J. Walentuldewicz atsilygin
damas už prenumeratą ir svei
kindamas su šventėmis, dėkoja 
už laikraščio siuntinėjimą. Be 
laikraščio būtų liūdnas gyveni
mas.

S. Subatis sveikina Kristaus 
gimimo šventėse ir linki Dievo 
palaimos ateinančiuose metuo
se.

Edą ir Vilius Bražėnai iš Bo- 
nita Springs, Fla., per lietuvišką 
spaudą sveikina savo bičiulius, 
bičiules ir kitus Lietuvai gyvus 
lietuvius Šv. Kalėdų proga ir lin
ki 1990-se metuose paremti mū
sų tautos laisvės pastangas su
stiprintomis savo pastangomis.

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus Kalėdų švenčių 
proga ir visiems linki daug 
laimės ir visokeriopos sėkmės 
Naujuose Metuose.

Oktavos solistas Liutauras 
Ceprackas dalyvauja visuo
se šio ansamblio koncertuo
se, kurie rengiami įvairiose 
lietuvių kolonijose Ameriko
je. New Yorke Oktava pir
mą ialrtą pasirodo Naujųjų 
Metų sutikime, kurį rengia 
Maironio lituanistinė mo
kykla ir Liet. Atletų Klubas 
gruodžio 31 Kultūros Židi
nyje. Antrą kartą pasirodo 
Vasario 16-tos minėjime, 
kurį rengia Altas ir Tautos 
Fondas.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
ETNOGRAFINIS KLUBAS 

KVIEČIA VISUS 1

KALĖDINĘ POPIETĘ 
pasiklausyti senovinių dainų, pasakojimų 

pasišokti ir pažaisti.
Popietė vyks gruodžio 23 d. 2 vai. p.p. 

Aušros Vartų parapijos bažnyčios salėje 
570 Broome Street, N.Y.C.

(prie Holland Tunnel)

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko vyr. redakto
rius, gruodžio 15 -17 bus išvykęs 
į Dayton, Ohio, kur lietuvių Šv. 
Kryžiaus parapijos nariams tal
kins prieškalėdiniame susitelki
me. Šv. Kryžiaus parapijai jau 
daugelį metų vadovauja kun. V. 
Katarskis.

N. Y. Maironio Mokykla ir Lietuvių Atletų Klubas kviečia Jus j

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
tradicinės Kūčios vyks gruodžio 
17, sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
lietuviškų mišių Maspetho lietu
vių V. Atsimainymo parapijos 
salėje. Dėl rezervacijų kreiptis į 
Fran Migliore, 68-23 Cooper 
Avenue, Glendale, N.Y. 11385. 
Telef. 718 386 - 7782.

JAUNIMO SĄJUNGOS N.Y. SKYRIUS
visus maloniai kviečia j tradicinius

KALĖDŲ DIENOS ŠOKIUS

Kalėdų dieną, 8 v. v.

Kultūros Židinio
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 

apatinėje salėje

ATTENTION: EARN MO- 
NEY READING BOOKS! 
$32,000/year income potential. 
Details, (1) 602 - 838 - 8885, Ext. 
Bk. 6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY TYPING AT HOME! 
32,000/yr. income potential. 
Details. (1) 602 - 828-8885. Ext. 
T-6057.

ATTENTION: EASY WORK 
EXCELLENT PAY! Assemble 
products at home. Details. (1) 
602 - 838 - 8885, Ext. W-6057.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
gruodžio 31, 1989, Kultūros Židinyje 
Programą atliks ir šokiams gros

estradinės muzikos ansamblis iš LIETUVOS

OKTAVA
— 9:00 v. v. kokteiliai

— 10:00 v. v. karšta vakarienė
— šokiai
— šampanas
— šalti užkandžiai

Bilietu kaina: $40.00 suaugusiems
$20.00 jaunimui iki 18 m.

Bilietus užsakyti pas:
V. Kulpą — (718) 846 - 1056
A. Marljošienę — (516) 883 - 9350
V. Matusaitienę — (201) 994 - 1229


