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ATĖJO EILĖ AFRIKOS KONTINENTUI
— Generaliniu sekretorium išrinko Egipto diplomatą Boutros Ghali —

Savaitės Įvykiai
Aerofloto vadovybė pranešė, 

kad dėl degalų trūkumo, negali 
normaliai veikti oro susisieki
mas, todėl pradžioje uždaryta 92 
buv. Sovietų Sąjungos aerouo
stai. Jei reikalai nepagerės, nu
matoma uždaryti dar 38 papildo
mai. Daugelyje vietų, keleiviai 
imasi savo iniciatyvos, kai nusi
bosta laukti parą ar ilgiau ae
rouostuose, kur nėra nei maisto, 
nei vietos atsisėsti. Taip, pvz., 
Jekaterinburgo aerouoste kelei
viai susiorganizavo, paėmė 
lėktuvų ir privertė įgulą nuskrai
dinti juos į Krymą.

JT Gen. Sėkretorius Javier 
Perez de Guellar planuoja reko
menduoti Saugumo Tarybai nu
tarti, kad 10 tūkst. tarptautinių 
karių būtų pasiųsta palaikyti 
tvarkai Jugoslavijoje, jei bus su
sitarta dėl karo veiksmų nutrau
kimo tarp serbų ir kroatų.

Congo vyriausybė (Brazaville) 
pastaruoju metu deportavo tūks
tančius zairiečių, kurie yra 
atbėgę iš Zairo ry šium su ten bu
vusiais politiniais neramumais. 
Conge jie vadinami “nelegaliais 
i«HgrantaHi". Vyriausybė dau- 
gelį-kaltina chuliganizmu ir ban
ditizmu, tačiau Zaire vyriau
sybės nuomone, tas žygis esąs 
senų sąskaitų suvedinėjimas.

Brazilija ir Argentina pasirašė 
sutartį, pagal kurių todvi val
stybės duos leidimų Jungtinių 
Tautų branduolinių ginklų komi
sijai tikrinti jų branduolinių 
ginklų įrengimus.

Jovito R. Salonga, Filipinų 
senato pirmininkas, kuris vado
vavo opozicijai prieš JAV karinių 
bazių^buvimų ir jų termino prail
ginimų, neteko savo posto. Jo 
vieton išrinktas senatorius Nep- 
tali Gonzales, Fightof Democra- 
tic Filipinos partijos lyderis, ku
ris numatomas šios didžiausios 
politinės partijos kandidatu į Fi
lipinų prezidentus. 1992 
gegužės rinkimuose. Šen. Salon
ga yra kairiųjų liberalų partijos 
vadas ir bus jų kandidatu. Da
bartinė prezidentė Corazon 
Aquino neketina kandidatuoti.

Abi Korėjos, Pietinė ir Šiau
rinė, gruodžio 13 d. rytų pasirašė 
susitaikymo ir nepuolimo su
tartį, atsisakydamos ginkluotos 
agresijos ir pabrėždamos, kad 
formaliai baigiamas Korėjos ka
ras, kurio mūšiai sustabdyti 
prieš 38 metus. Ketinama atnau
jinti telefono-telegrafo ir pašto 
ryšius, taip pat galės susijungti 
šeimos, kurias išsky rė karas. Dar 
lieka daug kitų problemų, kurios 
skiria abi puses, jų tarpe ir Šiau
rinės Korėjos planai vystyti 
branduolinius ginklus.

Myanmar (buv. Burmos) ka
rinė bunta uždarė sostinės uni
versitetus ir pasiuntė kariuo
menę į gatves vaikyti studentų. 
Demonstracijos prasidėjo stu
dentams reikalaujant, kad 
valdžia paleistų opozicijos 
veikėją Daw Auug San Suu Kyi, 
kuri šiemet laimėjo Nobelio tai
kos premiją. Kariuomenė buvo 
apsupusi namus, kuriuose ji gy
vena,nuo 1989 m. laikoma namų 
arešte. Demonstracijos vyko ir 
kituose miestuose.

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
akredituotas Darbininko 

korespondentas 
Jungtinėse Tautose

Jungtinių Tautų istorijoje dar 
nebuvo tokio atsitikimo, kad taip 
ilgai būtų užtrukęs naujo Gene
ralinio Sekretoriaus išrinkimas. 
Normaliai jis visad būdavo išren
kamas maždaug dviejų savaičių 
laikotarpyje tuoj po Generalinės 
Asamblėjos sesijos atidarymo. 
Tačiau šį kartą užtruko net virš 
dviejų mėnesių.

Pagal JT statutų, kandidatą 
šiam postui parenka JT Saugumo 
Taryba, susidedanti iš 15 narių. 
J ją įeina penki didieji, kaip nuo
latiniai nariai: Didž. Britanija, 
Kinija, Prancūzija, Sovietų Są
junga ir Jungtinės Amerikos Val
stijos. Tas penketukas turi veto 
teisę, ir paprastai nuo jo priklau
so, kam teks tas postas. Šalia to 
penketuko yra dar dešimt kraš
tų. Dabartinėje Taryboje tie 
kraštai tai: Austrija. Belgija. Ru
munija, Indija. Jemenas, Kuba, 
Ekvadoras, Ivory Goast (Dram
blio Kaulo Kraštas), Zaire ir Zim
babve.

Kandidatų Gen. Sekretoriaus 
postui vienu metu skaičius siekė 
net 36. Tačiau daug jų nubyrėjo, 
ir prieš lapkričio vidurį jų beliko 
tik 15. Tada ir prasidėjo užkuli
sinė veikla, politinis manevravi
mas ir neoficialūs balsavimai.

Postas priklausė Afrikai
Afrikos kraštai reikalavo, kad 

šiam penkerių metų terminui 
Gen. Sekretorium būtų asmuo 
iš jų kontinento, nes visi kiti kon
tinentai jau yra savo atstovų 
turėję. Iš iki šiol buvusių Gen. 
Sekretorių, trys — Trygve Lie 
iš Norvegijos, Dag Hammarsk- 
jold iš Švedijos ir Kurt \Vald- 
heim iš Austrijos — buvo euro
piečiai, kai tuo tarpu U Thant iš 
Burmos (dabar vadinamos My- 
anmar) atėjo iš Azijos ir iki šiol 
buvęs Perez de Cuellar-i.š Peru 
— Vakarų hemisferos.

Penki didieji, tos penkios 
didžiosios valstyl>ės, pradžioje 
mažai domėjosi kandidatu į Gen. 
Sekretorių, bet afrikiečio jos ne
norėjo ir neoficialiai palaikė eu

Obasanjo— 8. Pagal JT statutų, 
kandidatai, gavę 9 ar daugiau 
balsų, turi būti perbalsuojami. (nukelta į 2 psl.)

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Javier Perez de Cuellar (dešinėje) sveikina 
naujai išrinktąjį generalinį sekretorių. Egipto vicepremjerą Boutros Ghali. kuris savo 
pareigas pradeda eiti nuo Naujų metų, t N Photo M. Grant
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ropiečius kandidatus.
Padėtį komplikavo eilė daly

kų, jų tarpe ir atsiradimas net 
aštuonių kandidatų iš Afrikos 
kontinento. Jie buvo iš Ko- 
meriino, Burundi. Gabono, 
Egipto, Ghanos, Nigerijos, Zim
babve ir Siera Leone.

Europai atstovavo tik keturi 
kandidatai. Net du buvo iš Nor
vegijos — premjerė (iro Harlem 
Brundtland ir užsienio reikalų 
ministras Thorvald Stoltenberg, 
tik prieš dvi savaites išstatęs savo 
kandidatūrą. Taip pat buvo kan
didatas iš Olandijos — užsienio 
reikalų ministras Hans van den 
Broek. kurį stipriai rėmė JAV, 
ir iš Lenkijos — užsienio reikalų 
ministras Krzysztof Skubiszevv- 
ski, j kurį daug vilčių dėjo Vidu
rio ir Rytų Europos kraštai.

Populiarusis princas Sadrud- 
din Aga Khan, buvęs JT komisio- 
nierius pabėgėlių reikalams, o 
šiuo metu vadovaująs pagalbai 
nukentėjusiems Persų įlankos 
karo metu, taip pat buvo išstatęs 
savo kandidatūrų. Deja, pradi
niuose neoficialiuose balsavi
muose jis surinko tik keturis bal
sus, septyni buvo prieš ir keturi 
susilaikė.

Kandidatas iš Lenkijos surin
ko du (8 prieš ir 5 susilaikė). Kiek 
geriąu pasirodė olandas, gavęs 5 
(7 prieš ir trys susilaikė). O kan
didatai iš Norvegijos gavo dar 
mažiau balsų — premjerė — tik 
vieną, o jos užsienio reikalų mi
nistras — du.

Pasibarė aišku, kad šis postas 
atiteks afrikiečiui, ypač tada, 
kada liko tik trys varžovai — 
Zimbabve finansų ministras Ber
nare! Chidzero. Egipto vice
premjeras užienio reikalams 
Boutros Ghali ir buvęs Nigerijos 
valstybės šefas Olusegun Oba- 
sanjo.

Saugumo Taryba pasirinko 
egiptietį

Prancūzija pirmoji prabilo, 
kad remianti egiptietį Boutros 
Ghali. Didž. Britanija jr JAV ap
sisprendė tik po lapkričio 11 įvy
kusio balsavimo, kada Chidzero 

Tad pasiliko tik du kandidatai.
Prasidėjo politinis manevravi

mas užkulisyje. Juodieji Afrikos 
kraštai dėjo visas pastangas, kad 
būtų išrinktas jų atstovas. Tada 
ir JAV apsisprendė, jog reikia 
remti egiptietį, nežiūrint jo 69 
metų amžiaus, nes jis yra palan
kesnis JAV interesams ir sutikęs 
būti Gen. Sekretoriaus poste tik 
vienų terminų.

Po dešimties dienų manevra
vimo. lapkričio 21 įvyko balsavi
mas. Egiptietis Boutros Ghali 
surinko 11 balsų, ir keturi susi
laikė. Jo oponentas Chidzero su
rinko tik septynis balsus, ir pra
laimėjo.

Saugumo Taryba rekomenda
vo Gen. Asamblėjai Boutros 
Ghali patvirtinti JT Gen. Sekre
torium nuo 1992 m. sausio 1 die
nos penkeriems metams. Tai 
įvyko Generalinės Asamblėjos 
gruodžio 2 dienos posėdyje. 
Boutros Ghali patvirtintas akla
macijos keliu. Generalinei 
Asamblėjai jis pasižadėjo eiti jo 
pirmatakų pramintais keliais, 
ginti žmogaus teises, išlaikyti 
taikų pasaulyje, prisilaikant JT 
čarterio ir dirbant jo rėmuose.

Boutros Boutros Ghali
j Šitoks yra jo pilnas vardas ir 

fkivardė. Tačiau oficialiai jis nau
doja tik vieną Boutros vardą. 
Boutros. išvertus į lietuvių kal
bą, yra Petras.

Boutros Ghali yra 69 metų 
amžiaus — tik vieneriais metais 
jaunesnis už dabar išeinantį pen
sijon Javier Perez de Cuellar. Jis 
gimė 1922 m. lapkričio 14 d. pa
siturinčių krikščionių koptų šei
moj. Jo žmona — žydų tautybės, 
iš Aleksandrijos. Aukštąjį mokslą 
jis ėjo Egipte, Prancūzijoj ir 
JAV-se. Kaip Fulbright stipen
dininkas, gilino studijas ir profe
soriavo Kolumbijos universitete 
New Yorke, dėstydamas tarp
tautinę teisę. į diplomatinę tar
nybą buvo pakviestas 1977 m. 
tuometinio Egipto prezidento 
Anvvar el-Sadat. Jis tuo laiku, 
dirbdamas užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoju, suvaidino 
svarbią rolę derybose tarp Egip- 

:sienio reikalų

Kalėdų naktis Lietuvoje. Dail Pauliaus Auriaus piešinys

KAD VISO PASAULIO TIKINTIEJI 
VIENINGAI KURTŲ TIKRĄ TAIKĄ

Tai tema, kurių popiežius Jo
nas Paulius II parinko 1992-ųjų 
metų Pasaulinei taikos dienai, 
kaip kasmet minimai sausio pir
mųjų.

Tai bus jau dvidešimt penktoji 
Pasaulinė Taikos diena nuo 1967 
metų, kai tuometinis popiežius 
Paulius VI pirmų kartų kreipėsi 
į visus tikruosius taikos mylėto
jus, juos kvietė kiekvienerių 
metų pradžioje įsimąstyti į taikų 
kaip brangiausių žmonijos turtų.

Ateinančiai Pasaulinei Taikos 
dienai parinktųja tema "Kad visi 
tikintieji vieningai kurtų taikų 
dar kartų pabrėžiamas glaudus 
ryšys tarp religijos ir taikos. 
Daug kur pasaulyje normaliai re
liginis tikėjimas didžiai padėjo 
visuomeniniam gyvenimui tai
kiai vystytis, bet kitur kaip tik 
jis sukelia įtempimų, net kon
fliktus tarp tautų, kartais pikt- 
naudžiajama religiniu tikėjimu, 
jį paverčiant siauru politinių tik
slų įrankiu.

Jei visos religijos tiki taika, 
skelbia taikų ir artimo meilę, 
kaipgi galima paaiškinti, kad re
ligijos dažnai paverčiamos įran
kiu žmonėms ir tautoms skaldy
ti, neapykantai vienų kitiems ug
dyti. visuomeniniam gyvenimui 
griauti, tarpvalstybiniams santy
kiams drumsti? Kyla tad klausi
mas. koks gi yra tikrasis religijų 
įnašas j taikų, kokiomis sąlygo
mis religijos gali veiksmingai 
prisidėti prie taikos stiprinimo?

‘Vžiaugsmingy .Kalėdų Svenčiy 
ir Viešpaties palaiminty .Saujyjy .Mėty 

visiems pranciškony rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

'Tėv. 'Placidas 'Barius, 0:1 ..M.
• Pranciškono ■ P r oi •mcijolas

.Kristaus gimimo šventėje 
mieliems mūšy skaitytojam, 
bendradarbiam ir rėmėjam 
Imkime .Kalėdy džiaugsmą 
ir laimmgy Oau/y .Mėty.

D:fR‘BI.M.\.KO 
Redakcija ir : Idministracija

Popiežius Jonas Paulius II jau 
dabar kviečia visus. kurie 
nuoširdžiai trokšta taikos, ap
mąstyti šiuos klausimus ir ieškoti 
į juos atsakymų. Popiežius ypač 
kreipiasi į krikščionis, juos ragi
na prisiminti, kad tikroji taika 
yra visuomet Dievo malonė. 
Dievo dovana, kurios reikia 
prašyti malda, gi maldą turi 
lydėti konkreti veikla už taiką. 
Jau popiežius Paulius VI pirma
me savo kreipimesi Pasaulinės 
taikos dienos proga yra pasakęs, 
jog taika glūdi pačioje krikščio
nybės dvasioje: krikščionis, ko
vodamas už taikų, tuo pačiu skel
bia pasauliui Jėzų Kristų, nes. 
kaip sako Tautų apaštalas. Kris
tus yra mūsų taika ir Jo yra taikos 
Evangelija. Popiežius kviečia 
visų religijų tikinčiuosius ieškoti 
religijų gelmėse esančių taikos 
šaltinių, iš jų try kštančias jėgas 
panaudoti kilniems tikslams.

rovei, o ne susiskaldymui ir ka
rams

Pagaliau Jonas Paulius II 
kviečia krikščionis ir visų kitų re
liginių !x»ndniomenių tikinčiuo
sius nuoširdžiai tarpusavyje ben
dradarbiauti. rūpintis sudaryti 
taikos įsitvirtinimui reikalingas 
dvasines, etines ir socialines są
lygas. Bet ypatingu būdu Po
piežius kviečia visus tikinčiuo
sius melstis už taiką. Tiems, ku
rie iš širdies meldžiasi už taiką, 
negali nerūpėti, kad taika įsi
viešpatautų pasaulyje.
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į PASAULIO
LIETUVIUS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto 48 veiklos metai 
prabėgo kaip nepasikartojantis 
sapnas, pilnas visokiausių staig
menų, skausmo, nusivylimo ir 
kartu su visų laikų šviečiančia ki
birkštėle džiaugsmo, vilties bei 
tikėjimo, kad Lietuva vėl bus 
laisva.

Mes visi, broliai ir sesės lietu
viai. blaškomi dirbome, prieši
nomės, kovojome ir kūrėme 
planus, kaip greičiau nugalėti 
brutalų, žiaurų, žmoniją dvasi
niai ir fiziniai naikinantį priešą, 
kuris laikė pavergtus mūsų tau
tiečius ir tėvynę okupuotų. Tai 
buvo sunki, varginga ir kartais 
beviltiškai atrodanti kova.

Jungtinių Tautų generaliniai sekretoriai su žmonomis: (viduryje kairėje) naujai išrink
tasis Egipto vicepremjeras Boutros Ghali ir Javier Perez de Cuellar. Kairėje Leah 
Ghali, dešinėje — Marcela Perez de Cuellar. U N Photo M. Grant

TĖJO EILĖ AFRIKOS KONTINENTUI
(atkelta iš

ministrui griežtai protestuojant 
prieš šias derybas ir demonstra
tyviai pasitraukus iš kabineto, 
Ghali ėjo jo pareigas ir, pasi
rašant taikos sutartį su Izraeliu 
1979 m. Baltuosiuose Rūmuose, 
jis sėdėjo šalia prez. Sadato. 
Deja, jis pilno ministro posto 
niekad nepasiekė ir vien tik dėl 
to, kad jis ne musulmonas. 
Tačiau vyriausybėje jis išsilaikė 
iki dabar.

Naujasis sekretorius yra gana 
prityręs diplomatas. Iki šiol jis 
buvo Egipto vicepremjeras už
sienio reikalams. Jo pastangų 
dėka daug nesusipratimų ir kivir
čų tarp pačių arabų buvo

išspręsta taikiu būdu. Per dery
bas, jam vadovaujant, Egiptas 
■pagaliaii buvo sugrąžintas į Isla
mo Konferėrreijoį_45 narių orga
nizacijų, iš kurios jis buvoTšmea. 
stas po sutarties pasirašymo su 
Izraeliu. Jo dėka ir Nelson Man- 
dela, Pietų Afrikos Tautinio 
Kongreso vadas, buvo išleistas iš 
kalėjimo. Kai Irakas okupavo 
Kuvaitų, Ghali daug prisidėjo 
prie Amerikos vadovaujamos 
arabų koalicijos išlaikymo kare 
prieš Iraku. Pastaruoju metu jis 
daug dirbo Šiaurinės Afrikos ir 
Vidurinių Rytų ekologijos srity
je. vadovaudamas deryboms su 
devyniais kraštais, siekiant su
stabdyti Nilo upės tolimesnį ter
šimų.

Jis moka ir laisvai naudoja ke
lias kalbas. Jo anglų kalba su tirš
tu prancūzišku akcentu labai ma
loniai skamba.

Iki Naujų metų, kada jis turės 
peruntTpareūgai^Jaįh) n ebel i ko. 
Per tą trumpą laikųj<)rankoš~bTrr 
tikrai pilnos iki jis bent paviršu
tiniškai susipažins su komplikuo
ta JT biurokratine administraci
jos struktūrą.

Šiuo metu jis yra Nevv Yorke 
ir kone visą savo laikų praleidžia 
Jungtinių Tautų sekretoriato 
būstinėje.

Savo gyvenimo sąlygomis 
Nevv Yorke jis negalės skųstis. 
Jo metinė alga bus 185.000 dole
rių plius JT policijos apsauga ir 
limuzinas su vairuotoju?

Bet šiandien mes visi džiau
giamės dideliu bei garbingu 
laimėjimu ir Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatyta per
gale. Nepaprastai didelis, be- 
kompromisinis lietuvių pasi
ryžimas, meilė Tėvų kraštui dar 
kartų įrodė pasauliui, kad mes 
galime nugalėti sunkiausias 
kliūtis savo teisėto tikslo siekda
mi.

Lietuva laisva — nepriklauso
ma valstybė. Visų lietuvių tikslas 
pasiektas Re yrių lietuviu pagal- 
bos, paramos ir paskatinimo bei 
rėmimo VLIKas savo uždavinių 
nebūtų galėjęs įvykdyti. Tik jūsų 
visų, brangūs broliai ir sesės, re
miamas VLIKas galėjo išsilaiky
ti, dirbti, kovoti šioje 48 metus 
užtrukusioje kovoje ir atlikti jam 
lietuvių tautos įpareigotų darbų.

LIETUVOS EKONOMINIAI RYŠIAI SU JAPONIJA
Japonija parems Lietuvos 

prašymų įstoti į Tarptautinį Va
liutos fondų, taip pat yra pasi
ruošusi padėti Lietuvai pravesti 
ekonomines reformas. Tai pažy
mėjo Japonijos finansų ministras 
Tsutomu Hata per susitikimų 
Tokvo mieste su Lietuvos mi-

nistru pirmininku Gediminu Va
gnorium. Japonijos ministras 
priėmė kvietimų apsilankyti Lie
tuvoje, aptarė su jos premjeru

ponų bendrovių tarpusavio ry
šius, kurie jau yra užmegzti.

Lietuvos premjeras taip pat

LAUKIA TOS DIENOS, KADA 
GALĖS DALYVAUTI OLIMPIADOJE

susitiko su Japonijos užsienio 
reikalų ministru VVatanabe, per 
jį ragino Japoniją investuoti Lie
tuvoje kapitalus, o japonų vy
riausybę kvietė apdrausti šalies 
įmonių Lietuvoje investuojamas 
lėšas. Vagnorius pasakė, kad 
Lietuva galėtų būti tartum tiltu 
Japonijos prekybinių santykių 
vystymui su Sovietų Sąjunga ir 
su kitomis Rytų Europos šalimis.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, baigdamas savo 
veiklą,,sveikina Lietu^o^espjur 
blikos Vyriausybę, Aukščiausiąją, 
Tary bų ir visus pasaulio lietuvius 
mūsų didelio tautinio laimėjimo 
šventėje. Švęsdami Šv. Kalėdas 
ir žengdami į Naujus 1992 me
tus, prisiminkime ir pagerbkime 
visus žuvusius ir kentėjusius dėl 
Lietuvos, ištieskime vieni ki
tiems rankų ir čia ir atgimsta
nčioje Lietuvoje ir, stipriai vie
ningai susijungę, padėkime Lie
tuvai po visų jai padarytų skriau
dų ir žalų greičiau demokratiniai 
atsistatyti, ir kad visi pasaulio 
lietuviai į Lietuvos atkūrimų 
galėtų pilnai įsijungti.

Tad ir toliau dirbkime visi kar-

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų švenčių 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, 

draugams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dičpinigaitis

Kalėdų švenčių proga visus New Yorko 
apylinkių lietuvius, ypatingai LAISVĖS ŽIBURIO 

rėmėjus ir klausytojus sveikina

LAISVĖS ŽIBURYS
Vedėjas ROMAS KEZYS

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų

MARYTĖ SHALINS 
ŠALINSKIENĖ

84-02 Jamaica Avė., Woodhaven, N Y 
Tel. 296-2244

Daug džiaugsyno Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUYUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius 

426 Lafayette St., Newark, NJ 07105

SEASON’S GREETINGS 
from

FASOLINO 
MEMORIAL CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, Queens, NY 11379 

(718) DAvenport — 6-3150
Tai yra mūsų vienintelė vieta — gausi parodų salė

Dėkojame Betliejaus žvaigždei, kad nušvietė 
ir mūsų tėvų žemei Lietuvai naujų kelių į laisvę 

ir nepriklausomybę!

DR. JOKŪBAS J. STUKAS, direktorius 

"Lietuvos Atsiminimų" radijas

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

Vienas plačiausiai skaitomų 
Romos dienraščių Gi Repuhbli- 
ca išspausdino intervievv su gar
siuoju lietuvių krepšininku Ar
vydu Salnmiu. kuris lankėsi 
Siaurės Italijoje, priėmėjam pa
skirtų iškilaus sportininko pre
mijų. Sabonis kalbėjo Romos 
dienraščio korespondentui apie 
savo ir kitų lietuvių sportininkų 
didžiausių troškimų po daugiau 
negu pusšimtį metų trukusios 
skaudžios pertraukos vėl sava
rankiškai dalyvauti Olimpinėse 
žaidynėse. ‘ \ isi laukiame tos 
dienos, kai grįšime į Olimpia
dų . — pasakė Sabonis ir toliau

pirmų kartą Žalgirio komanda 
nugalėjo Raudonosios armijos 
klubą. Tai buvo tikrai didelė 
šventė". Sabonis nesijaučia nau
juoju Lietuvos sporto ambasado
rium: "tam tikra prasme juo vi
suomet buvau, nepaisant nepa
lankių aplinkybių. Dabar 
ruošiamės Olimpinėm žai
dynėm. norime patekti tarp jose 
dalyvausiančių komandų. Siek
sime laimėti kuo daugiau 
varžybų , pasakė Sabonis, pri
mindamas kitus Žalgirio 
žaidėjus. Marčiulionį, Kurti
naitį, Chomičių, stipriausius 
naujos lietuvių valstybinės kre
pšinio rinktinės narius.

Ministras \Vatanabe į Vagno
riaus pasiūlymų konkrečiai nieko 
neatsakė, pažymėjo, kad. prieš 
susitariant dėl kapitalų investa
vimo Lietuvoje, turinčios būti 
sudarytos palankesnės ekono
minės sąlygos, taip pat turintis 
būti sustiprintas Lietuvos ir Ja
ponijos tarpusavio susipratimas. 
Septyni lietuviai buvo pakviesti 
stažuotis Japonijoje.

Premjeras Vagnorius paragino 
japonų vyriausybę pasiųsti į Lie
tuvą ekonomistų misijų investi
cijų galimybėm tirti. Spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva spalio 
mėnesį jau pasirašė su JAV susi-

Dr. Kazys Bobelis.
VLIKo Pirmininkas

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas, 
palaikytojas, nes spauda yra 
mūsų lietuviškos gyvybės 
ženklas.

tarimų, pagal kurį federalinė 
valdžia įpareigoja suteikti pasko
las. apdrausti nuo galimų nuo
stolių amerikiečių bendrovių in
vesticijas Lietuvoje.

Advokatas ANTANAS J. YOUNG
15 Caryll Street 

Mattapan, MA 02126

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N Y 11229 — Tel. 768 - 3300

bu joje dalyvauti, paliudyti pa
saulini. jog egzistuoja nepriklau
soma Lietuvos valstybė. Olim
piados yra tartum didelė vitrina.

Palyginus su dar netolima pra
eitimi, sako Sabonis, žvelgiant 
lietuvio akimis. Olimpinės žai
dynės įgyja naujų, skirtingų negu 
anksčiau, reikšmę.

Sporto plotmėje' mūsų siekiai 
galbūt bus ribotesni, bet esame 
tikri, kad išsikovosime svarbių 
politinę pergalę. Viskas taip 
greitai, staigiai įvyko, ir štai — 
Lietuva vėl nepriklausoma val
stybė . — sako Sabonis ir prime
na italui žurnalistui, kad lietuviai 
turi sav itų kalbų ir kultūrų, visuo
met troško gyventi atskirai nuo 
Sovietų Sąjungos, o vis dėl to, 
buvo verčiami jaustis sovietais 

"Neapsakomai džiaugėmės, kai

Lietuvių Fondo stipendininkai, dalyvavę LF 1991.XI. 16 d. pokylyje,su LF pelno skirs
tymo komisijos pirm. Marija Remiene ir valdybos pirm. Algirdu Osčiu. Nuotr. Jono 
Tamulaičio

Širdingai sveikina visus Vyčius, 
draugus bei pažįstamus ir visus lietuvius, 

linkėdami džiugių Šv. Kalėdų ir 
sveikų bei laimingų Naujųjų Metų!

LIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPOS 
NARIAI
Maspeth, N Y

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

IRON CITY CLOCK HOSPITAL
Authorized Dealers of Longine*— Wittnauer and Bulovą Watches

SIMON ALELIŪNAS

4200 Brownsville Rd. (on de Walt Avė.)
Phone 281-7399 Plttsburgh, PA 15227
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

POETAS, KŪRĘS SAU IR ARTIMIESIEMS
— Kun. Antano Vienažindžio 150-osioms gimimo metinėms —

Švenčių liepsna
Gruodžio vakarai yra patys il

giausi. Nuo Kalėdų saulė vėl 
grįžta į vasaros kelių, trumpinda
ma naktis ir pailgindama dienas. 
Ir kaip gražu, kad tie ilgi 
gruodžio vakarai prisipildo gau
sybe žiburių. Papuošiamos du
rys, langai, kiemai, stogai. Pasta
tomi sniego seniai, stirnelės su 
rogėm. Ir muzika, muzika, 
skambanti visuose pašaliuose, 
varpeliai, žygiuojantys Kalėdų 
seniai. Tai nelyginant pasaka, 
kurių mes galime laisvai pergy
venti, jąja pasidžiaugti.

Kalėdos ir yra džiaugsmo 
šventė — Kristaus užgimimas. 
Po tos ilgos istorinės nakties, po 
Kristaus laukimo štai sužiba ir 
Betliejaus žvaigždė, ir ateina 
didžioji Kalėdų šventė.

Šventės džiaugsmas priklauso 
ir nuo žmogaus, kaip jis moka jį 

 susiorganizuoti, jį padidinti, taip 
tas džiaugsmas taps prasmingas 
ir didis. Džiaugsmas, skiriamas 
tik sau yra dar nepilnas džiaugs
mas ir mažai prasmingas. Bet 
džiaugsmas, nešamas kitiems, 
darant gera, nušviečiant aplinkų 
ir jų sušildant, jau yra didis 
džiaugsmas. Tas džiaugsmas vi
sada sugrįžta į to džiaugsmo au
torių ir jam atneša laimę, šventės 

t šilumų. ■
t Jei šventės žiburiai dega tik 

mums, tai mūsų sieloje dar tam
su ir nejauku. Jei tie žiburiai 
uždegami, kad kitiems būtų ge
riau ir šviesiau, tas džiaugsmas 
jau įgyja prasmę.

Kai išeini iš savo egoizmo, ne
jučiomis paaugi. Viskas supa
prastėja, ir žmogų paliečia šven
ta ramybė. Tai ir yra toji laimė, 
kurios visi taip ieško.

Besidalindami švenčių džiaugs
mu, pirmiausia prisiminkime 
mūsų tremtinius Sibire. Kiek jie 
iškentėjo, kiek jie vargo. Ir dau
gelis jų sugrįžti negali. Ūmai

jiems nepasiųsime nei siuntinių, 
nei laiškų, bet pasiryžkime, kai 
tik bus proga, juos paremti. 
Remkime tas organizacijas — 
BalFų, Religinę Šalpų, kurių ran
kos stiprios ir didelės geriems 
darbams. Pripildykime tas ran
kas savo aukomis, o savo širdis 
— maldomis už vargstančiuo
sius.

Atsiminkime savo artimuosius 
Lietuvoje. Jiems galime bent 
laiškelį parašyti, įdėti paplotėlę 
ir meilės žodį. Tegu tai mus su
jungia į vienų gyvų ir kovojančių 
tautų. Mum reikia didelės vie
nybės, kad galėtume įtvirtinti 
savo nepriklausomų gyvenimų. 
Mum reikia daugybės draugų, 
kurie mus užtartų ir mums 
padėtų. O tai įsigysime tik per 
draugystę ir meilę.

Savo aplinkoje turime artimų- 
jų. Priimkime juos, ypač tuos. 
kurie yra vienišesni, neturi sųly- 
gų kur išeiti, išvažiuoti. Jei yra 
sųlygos, pasikvieskime prie 
kūčių stalo, prie švenčių stalo, 
kad tie Kalėdų žiburiai būtų dar 
didesni, dar šviesesni, kad iš 
mūsų namų sklistų ir kitur.

Žmonės mėgsta puošti savo 
namus, ypač amerikiečiai. Tai 
pakelia švenčių nuotaikų. Pasi- 
puoškime ir mes ne- tik 
eglutėmis, bet ir lietuviškomis 
juostomis, audiniais. Turime re
liginių lietuviškų plokštelių. 
Tegu jos pripildo gražia kalėdine 
muzika mūsų namus. Tikrai pa
jusime, kad atėjo Kalėdos, 
didžiosios meilės šventė.

Prisimename, kaip anksčiau 
suvažiuodavo žmonės į Bernelių 
mišias. į bažnyčių būdavo net 
sunku pakliūti. Dabar ir aptingo- 
ine, ir mūsų gretos praretėjo.

Lietuvoje buvo sena ir šventa 
tradicija — visiem keliauti 
Kalėdų naktį į Bernelių mišias. 
Tai yra viena iš Kalėdų švenčių 
sudedamųjų dalių, tikra poezija.

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRĮŽTA ARKLIU 

* m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje

ANTANAS RUBŠYS O 4?
Manhattan College

Mano skrydis į Atėnus per 
Beirutą Maroko karalystės lėktu
vu. Jis turi atskristi iš Riado 
(Riyadh) Saudi Arabijoje. Vėluo
jasi. Krautuvė apgulta rusų ir ru
munų.

Maroko karalystės 
lėktuvu j Atėnus

Didžiuma keleivių išlipo Da
maske. Keleivių tik keliolika. Ir 
automatiniais ginklais ginkluotų 
vyrų keliolika. Be uniformų, pa
tarnautojos į juos nekreipia 
dėmesio. Prieš lėktuvui paky
lant, patarnautoja keliomis kal
bomis prašo ir įspėja nefotogra
fuoti iš lėktuvo, nes skrisime virš 
“karo” zonos.

Lėktuve pajunti, kad Marokas 
yra ilgokai buvęs prancūzų įtako
je. Patarnautojos ne tik manda
gios, bet paslaugios ir net rūpe
stingos. Prieš mane sėdi daug

kuo netikra senutė. Patarnautoja 
jai skiria ypatingų dėmesį. Po 
bemaž dviejų savaičių gaunu į 
rankas tų pačių dienų išėjusį laik
raštį Vakarų kalba — Le Matrin 
du Sahara, iš Casablanca. Tik jis 
labai parapinis.

Pakilus virš Damasko, daug 
matau. Daug apkasų ir 
priešlėktuvinės gynybos! Ir pats 
Damaskas apačioje — senamie
stis ir išsidriekęs naujasis Dama
skas. Tuojau pat sukame į vaka
rus — vejamės sparčiai besi
leidžiančių saulę, Kassion kalnas 
iš rytų pusės rudas rudas. Rytinė 
Antilibano kalnyno pašonė dar 
tebežėri dienos karščiu. Tačiau 
spalvos vakaro saulėje užbu
riančios — rusva, gelsva, auk
sinė. Tikras aksomas! Vos persk
ridus Antilibano kalnynų, vai
zdai pasikeičia, visur augmenija. 
Ne tik Beka’a slėnyje, bet ir ant 
kalnų šlaitų. Beka’a slėnis platus

Red. prierašas: Vatikano Lie
tuvių Radijas savo programoje, 
šalia žinių iš dienos įvykių, 
dažnai pateikia ir apybraižų lie-
tuviškomis bei tarptautinėmis 
temomis. Europos lietuviai, ga
lintys tų programų pagauti savo 
radijo priimtuvais, gali tiesio
giai paklausyti. Tačiau užjūrių 
lietuviai turi progos kai kurias 
būdingesnes dalis pasiskaityti 
savo spaudoje. Darbininkas se
nokai naudojasi to Radijo pro-

Argi nereikėtų to pergyventi gi
liau ir prasmingiau. Taigi, nuke
liaukime į savo lietuviškas 
bažnyčias, kurios ir aptuštėjo, ir 
pavargo. Nuneškime ten maldos 
gerų nuotaikų ir kalėdines gies
mes.

Lietuvoje anksčiau Kalėdas 
žmonės švęsdavo dvi dienas. 
Pirmų dienų niekas niekur nei
davo, kaimynų nelankydavo. Tai 
buvo labai šventa diena, skirta 
tik savo artimiesiems. Ameriko
je gyvenimas pasikeitė. Reikia 
skubėti į darbus. Tai neužmirš
kime pasveikinti artimųjų, pa
linkėti jiems gero ir Dievo palai
mos.

Būkime mes visi kaip tie 
šviesūs Kalėdų žiburiai, kad jie 
ne tik šviestų mūsų aplinkoje, 
bet ir liepsnotų mūsų širdyse.

Piemenys pagarbina gimusį Kristų. Paveikslas iš Kristaus gimimo grotos Betliejuje.

ir derlingas. Esame kaip tik xii* 
vietos, kur slėny je yra takoskyra. 
— Nahar al-Asi upė teka šiau- 
rėn. o Nahr al-Litani į pietus. 
Beka’a slėnį nuo jūros skiria kiti 
kalnai — Libano kalnynas. Liba
no kalnynas yra tirštai apgyven
tas. Kaimai ir miestai pradeda 
degti šviesas nakčiai. Matosi vin
giuoti kalnų keliai. Vieškeliu nuo 
Damasko į Beimtų plaukte plau
kia eismas.

Lėktuvas jau prie Libano kal
nų keterų Vakaruose \ idurže- 
mio ir Beiruto šviesos. Debesys1 
Antrąkart matau debesis Sirijo
je. Dykumoje tik kartų debesis 
temačiau. Skrendame virš Bei
ruto stogų — virš “sunaikinimo 
linijos. Ji skiria miestų į dvi dalis: 
šiaurėje — arabai krikščionys 
maronitai, o pietuose — arabai 
musulmonai. Daugelis narni;te
turi tik sienas. Išdeginti viduje

Beiruto aerouoste nutupiame 
tik išlaipinti ir priimti keleivius 
Netrukus pakylame virš Vi
duržemio jūros, kuri ruošiasi 
nakčiai, dengdamasi rūko antk
lode. Tik Kipro sala dar prope
ršomis rodo savo miestų žibin
tus. Žmogus išmoko apvaldyti 
tamsų. Po valandos būsiu 
Atėnuose — mieste, kur Žemės 
vaikas mokėsi galvoti ir apvaldyti 
tamsų protu, kur apaštalas Pau
lius užtiko aukurų “Nežinomam

Mihrabas — nuoroda į Meka omejadų mečetėje. Niiotr kun 
prof. Antano Hubšio

granuos užrašais. Šįkart patei
kiama tos programos apybraiža 
apie vienų populiariausių lietu
vių tautos dainių — kun. Vie
nažindį, kurio 150-osios gimimo 
metinės sukako šiemet rugsėjo 
14 d.

Prieš 150 metų Dusetų krašte, 
Anapolyje, darnioje Justino ir 
Barboros Vienažindžių šeimoje, 
Dievo pasaulį išvydo jų pirmagi
mis, kurį po 8 dienų Antano Ju
stino vardais pakrikštijo Dusetų 
altaristas kun. Steponas Pojar- 
skis.

Ir jau beveik šimtmetis, kai po 
Laižuvos kapinių klevų šaknimis 
ilsisi vienas didžiųjų tautos dai
nių, išgiedojęs jaunystės džiaug
smų ir tremties sopulį, žavėjęsis 
Aukščiausiojo ir žmogaus kuria
nčia galia. Ilsisi kunigas poetas 
Antanas Vienažindys-Vienužis, 
pirmusyk lietuvių poezijoje taip 
plačiai atskleidęs dvasinio gyve
nimo horizontus, į kūrybos šerdį 
iškėlęs asmenybės žavesį ir tra
gizmų, gebėjęs jausti tautų kaip 
savo likimų.

dievui" (Apd 17, 23 ir Dievo- 
Kiirėjo vardu kvietė apvald'ti 
proto tamsų tikėjimu

H n s (įauginu

Daraktoriai ir vyresniųjų gim
nazistų parūpinti vadovėliai 
buvo pirmieji Vienažindžio mo
kytojai. Vėliau Panevėžio gim
nazijoje padėtas tvirtas žinių ir 
dorovės pamatas, baigus 5 gim
nazijos klases, padeda pasirinkti 
tolesnį gyvenimo kelių — 
Žemaičių kunigų seminarijų gar
siuose dar nuo Vytauto Didžiojo 
laikų Varniuose.

Tretieji studijų metai sutampa 
su 1863 m. sukilimu ir visų Lie- 
tuvų nusiaubusiais trėmimais. į 
Tobolskų ištremiamas seminari
jos rektorius Dovydaitis, etapu 
išvaroma į patį pietinį Samaros 
gubernijos kraštų Vienažindžio 
poezijos mūza Rožė Stauskaitė.

Aukštoji dvasininkija nu
sprendžia gabesniesiems studi
jas sutrumpinti iki trejų metų, 
ir Antanas Vienažindys, per 
plaukų išvengęs carinės armijos 
kareivio dalios, skubotai rengia
mas šventimams. 1865 m. vasarį 
pirmų kartų žengia prie Viešpa
ties altoriaus. “Atrodė — draug 
su angelais stoviu šalia Kristaus 
Vietininko ir lieju džiaugsmo 
ašaras, — susijaudinęs rašė

tėvams, — nes Dievas mane ne
vertų priima į Bažnyčios hierar
chijų ir kartu uždeda Kristaus 
jungų, kurį turėsiu vilkti iki pat 
mirties”.

Tada, po sukilimo, Lietuva iš
gyveno didžiausių Rusijos prie
spaudą, į kurių p<x*tas ne kartų 
atsiliepė savo kūry ba: “Kur pra
dingo tas kelelis, kurs pro kry žių 
ėjo , "Aštrūs valdžios peiliai 
širdį man pervėrė ir sunkų len
ciūgų ant kaklo užnėrė ”, “Šaky č 
daugiau neteisybių, bet užginta 
yra... reik nustoti ir dainuoti, 
nors ašaros byra .

Ašaros byrėjo ir visai tautai dėl 
daromų skriaudų ir neteisybių. 
Todėl Vienažindžio kūrybą tauta 
priėmė kaip savų, kaip jos vargų 
ir skausmų išreiškiančių.

Išvikaravęs Šiaulėnų parapijo
je vienerius metus, paskiriamas 
į Krinčinu, Panevėžio dekanato 
centrų. Krinčiniečiai apsidžiau
gė, sulaukę energingo vikaro, 
pavergusio žmones savo iškalba, 
graudžiais pamokslais ir dar 
graudesnėmis dainomis. Jo klau
sydavosi ne vien tie, kurie be 
maldakny gės vargu ar paimdavo 
kitų knygų į rankas, bet ir išprusę 
inteligentai.

Šešeri metai, praleisti Krinči
ne, yra A. Vienažindžio kūrylx)s 
ir garbės vainikas. Jis pavaduoja 
suvaikėjusį klebonų ir praktiškai 
eina dekano pareigas. v is plačiau 
garsėja kaip pamokslininkas ir 
poetas. Krinčine sukurtoje “Oi 
dainos dainelės — jūs mano pa
lieka ’, “Vaikščiodamas keliu 
žemės ir kiti kūriniai plinta 
nuorašais po kaimy nines parapi
jas.

Po konfliktų su konfratrais ir 
kurija, dėl kurių pats poetas nors 
ir nekaltas, dar keletu metų vika
rauja Vainute ir Breslaujoje. 
Šiam laikotarpiui priklauso Vie
nažindžio giesmė “Oigi gražus 
gražus tolimasis dangus ! . kurių 
Lindė-Dobilas pavadino šede
vru.

1876 m. paskiriamas Laižuvos 
klebonu. Naujakurys kimba į 
ūkį. stato trobas, remontuoja 
bažnyčių. Tačiau likimas iš jo 
darbų ir sumanymų piktai pasi
tyčioja: trobesiai, špitolė, altarij,' 
ir bažnyčia sudega 1884 m. 
birželio 20 d. per miestelio gai
srų.

Veiklusis klebonas vėl kimba 
į darbų. 1890 m. anksty vų pava
sarį pradėjo lieti naujos šven
tovės pamatus. Po pusantrų 
metų gotiško stiliaus bažnyčia 
jau buvo su stogu Parapijos 
rūpesčiai, kunigo pareigos ir 
bažny čios staty lx>s darbai iš Vie
nažindžio pareikalauja daug iš
tvermės ir energijos. Šiaip žva
lus ir stiprios sveikatos,pasijunta 
esąs ligonis, suserga vėžiu. 
Pačiam gyvenimo vidurvasary, 
sos penkiasdešimt vienerių 
metų, klastingos ligos sunaikin
tas. didysis tautos dainius mirė 
1892 rugpjūčio 17 d

Vincas Mykolaitis-Putinas pa
teikia tokį \ ienažindžio p<x-zijos 
įvertinimų: Vienažindy s yra 
būdingas Priešaušrio gadynės 
|xx*tas. Jis, kaip ir daugelis kitų 
tuo metu, kūrė ne literatūrai, 
lx*t sau ir savo artimiesiems... 
\ ienažindys — savaime dainuo
janti siela Jis nerašo. lx*t verk
damas sudeda savo verksmingą
sias dainas, arba vėliau dainuoto 
dainuoja jas. pritardamas armo
nika. Ir jo dainas liaudis pasisavi
no ir jį mini kaip savo žmogų...

Tautos dainių sergsti ne vien 
s(xlybų reliktai, postamentai ar 
antkapių kryžiai. Ne vien gi
minės kraujas! Tautos dainių 
sergsti pati tauta, dvasinėje 
gelmėje panardinusi jo kūrybų 
— jausmus, išmintį, žodžio poe
tikų ir grožį į šimtmečių šimt
mečiais kurtų lietuvių tautos 
kultūrų ir istorijų įsilieja dar vie
nas — A. Vienažindžio — feno
menas.
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas

« Džiugių Šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų linki,

Kun. PETRAS STRAVINSKAS, klebonas

BOSTON, MA.
Sv. Petro parapija

NEVVARK, N.J.
Svč. Trejybės parapija

Šv. Kalėdų proga LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA 
bei LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS 

linki visiems gausių Dievo malonių!
Vyskupas PAULIUS BALTAKIS — Pirmininkas 
Vyskupas VINCENTAS BRIZGYS — Pirm. Emeritas 
Kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS - Reikalų vedėjas 
GINTĖ DAMUŠYTĖ — Reikalų Vedėjo Pavaduotoja 
MARIJONA SKABEIKIENĖ — Reikalų Ved. Pavaduotoja 
RŪTA VIRKUTYTĖ, RASA RAZGAITIENĖ
ANDRIUS ADAMS, RAMUNĖ ADAMS, RASA ADAMS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapiečius

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, 
klebonas

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

BROOKLYN, NY 
Apreiškimo parapija

PATERSON, NJ 
Sv. Kazimiero parapija

NEVV BRITAIN, CT 
Sv. Andriejaus parapija

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

Kun. KENNETH WICKS, klebonas
Prel. PRANAS BULOVAS, klebonas emeritas

MASPETH, NY
Viešpaties Atsimainymo parapija

Širdingai sveikinu visus buvusius Šv. Jurgio parapijos narius, 
geradarius bei draugus, sulaukus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Kun. BRUNO KRUZAS

Brooklvn, NY

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

NEVV YORK, NY 
Vilniaus Aušros Vartų parapija

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems parapijiečiams

Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.L., klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas

PHILADELPHIA, PA 
Sv. Jurgio parapija

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus šviesa 
tenuskaidrina visų mūsų akis, 

nepalaužiama viltimi žvelgiant į ateitį.

Kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS

PUTNAM, CT 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 

kapelionas

Sveikindamas savo parapijiečius, linkiu linksmų 
Šv Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS, klebonas
Kun. JURGIS D. DEGUTIS

PHILADELPHIA, PA
Sv. Andriejaus parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems parpaijiečiams linki

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas

PROVIDENCE R.I.
Sv. Kazimiero parapija

Giedraus Kalėdų džiaugsmno linkime 
visiems parapijiečiams

Kun. JUOZAS GRABYS, 
klebonas

AMSTEftDAM, NY
Sv. Kazimiero parapija

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Prel. VINCAS BARTUŠKA

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

LOS ANGELES, CA 
Sv. Kazimiero parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems buvusiems parapijiečiams, 

draugams ir pažįstamiems 
linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. PETRAS A^SHAKALIS, 
klebonas

BROCKTON, MA 
Sv. Kazimiero parapija

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus parapijiečius 
ir linkiu laimingų Naujų Metų

Prel. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

KEARNY4 NJ 
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

Sveikinti visus draugus, pažįstamus 
ir buvusius parapijiečius Šv. Kalėdų proga 
ir linkiu sveikų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY

Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom ir linki 
daug laimės Naujuose Metuose

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS 
Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS

ELIZABETH, NJ 
Sv. Petro ir Povilo parapija

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

BAYONNE, NJ 
Sv. Mykolo parapija

Nuoširdžiai linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimės Naujuose Metuose!

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas 
Kun. J. PETRAUSKAS, MIC

VVORCESTER, MA
Sv. Kazimiero parapija

X

ir

Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiems Dievo palaimos bei globos.

Kun. PRANCIŠKUS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS, vikaras

VVATERBURY, CT 
Sv. Juozapo parapija

Linkiu visiems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas

LOVVELL, MA
Sv. Juozapo parpija

Linksmų Šv. Kalėdų! 
Laimingų Naujųjų Metų!

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

NORVVOOD, MA 
Sv. Jurgio gar a pija 

1986-1987 jubiliejiniai mėtai — 75 metai nuo įsteigimo

Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorų su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Kalėdų šventėse

Kun. JOHN T. MOSKUS, klebonas 
ir kunigai

HARTFORD, CT 
Svč. Trejybės parapija

Nuoširdžiai sveikinu mielus parapijiečius, 
sulaukus linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų, 

linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS, klebonas
Kun. FRANCIS SPENCER

NASH U A, N H 
Sv. Kazimiero parapija

Linkiu savo mieliems parpijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS, klebonas

LAVVRENCE, MA 
Sv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Linkiu mieliems parapiečiams 
linksmų Kalėdų Švenčių ir 

laimingų Naujųjų Metų!

Kun. ALBERTAS KARALIS

NEVV HAVEN, CT
St. Casimir’s Cburch

y

Z



JUZĖS AUGAITYTĖS SUKAKTIS
Prieš užskleidžiant šių metų 

kalendorių, norisi prisiminti 
brandžią amžiaus sukaktį solistės 
Juzės Augaitytės (lyrinio sopra
no), kuri šiuo metu gyvena Phi- 
ladelphijoje, PA. Jai šiemet 
gegužės pirmą dieną suėjo 85-eri 
metai.

Sukaktį privačiai prisiminėjus 
bičiuliai Amerikoje, o Lietuvoje 
jos amžiaus 85-mečiui atžymėti 
Vilniaus operoje birželio 11 d. 
įvyko Bizet Carmen spektaklis. 
Šioje operoje, Micaelos rolėje, 
solistė dAiutavo 1933 m. Kau
ne.

Operos vadovybė solistės su
kaktį atžymėti buvo numačiusi 
Puccini Madama Butterfly spek
takliu. Tai opera,kurioje Augai- 
tytė ilgai dainavo Butterfly rolę. 
Bet numatyto spektaklio nepa
vyko surengti, nes tuo metu pa
grindiniai operos solistai buvo 
atvykę į Chicagą, kur vyko Lie
tuvių muzikos šventė ir buvo 
operos I Lituani spektakliai.

Solistės gerbėjai ir buvę ope
ros kolektyvo kolegos vėliau rašė 
iš Vilniaus, dalindamiesi spek
taklio įspūdžiais, tardami, jog 
“gaila, kad ji pati nebuvo atvyku
si”. Vietoje gyvų gėlių, jai at
siuntė gražių žodžių puokštę. C) 
ji pati? “O vis tik širdį suspaudė, 
prisiminus anuos laikus, jau
nystės ir pilnus vilčių metus ”, 
— ji sako.

---- Kita pagrindinė jos rolė buvo
Margarita Gounod operoje Fau
stas, Mimi — Puccini Bohemoje 
ir Lt.

Yra koncertavusi viena ir su 
kitais solistais Lietuvoje ir užsie
niuose: Talline, Rygoje, Milane,

darbininkams, dirbusiems Vo
kietijos pramonėje, ir lietuviams 
kariams (buvusiems plechavičiu- 
kams ir kitiems), kuriuos vo
kiečiai buvo pristatę tarnauti 
savo priešlėktuvinėje apsaugoje.

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

OHLER - RUGGIERE, INC.
Real Estate, namų pardavimas, apdrauda, Tax pildymas 

89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y.
Tel. 847 - 2323 (namų 847 - 4477)

JUOZAS ANDRIUŠIS

Linksmų Šv. Kalėdų 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

43-04 JUNCT1ON BLVD., CORONA, OUEENS, N.Y. 11368
TELEF. 779-5156

Merry Christmas and a Happy Nevv Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

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

Season's Greetings

NAMAKSY - ZAMMITO INSURANCE 
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norvvood, Mass. 02062 
Telephone 762 - 6732

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
sveikina su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mie
lus narius, sportininkus, jų tėvelius ir sportę remian
čius draugus.
361 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų metų linki

VVINTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS ir SŪNUS JONAS

savininkai

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

Juzė Augaitytė Butterfly ro
lėje Vilniaus operoje 1943 m.

Berlyne ir bendrai Vokietijoje, 
o po to — Amerikoje.

Dar prieš Vokietijos kapitulia
ciją ji, kartu su solistu Antanu 
Sprindžiu, pianistu Stasiu Kal
vaičiu ir grupe jaunesnių artistų, 
nemažai koncertavo lietuviams

Karui pasibaigus, pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje koncer
tinė veikla buvo labai gyva. So
listė tada dainavo visose zonose, 
bet gyveno britų okupacinėje zo
noje ir tam tikrą laiką buvo 
įsikūrusi Augustdorfe, prie Det- 
moldo. Ten buvo susiorgani
zavęs lietuvos operos buvusių 
solistų kolektyvas ir pradėjęs sta
tyti operas. Solistų tarpe buvo 
Aleksas Kutkus, jo žmona Jadvy
ga Vencevičaitė, Vladas Bal
trušaitis, Ipolitas Nauragis, El
zbieta Kardelienė ir kt.

Atvykusi į Ameriką, solistė ap
sistojo Philadelphijoje, kur ją 
pakvietė jos giminaitis, ir ten pa
siliko gyventi visam laikui, tik at
skiromis progomis išvykdama į 
kitus miestus pakoncertuoti. Ji 
prisidėjo ir prie Chicagos lietu
vių operos pirmųjų žingsnių sti
prinimo, dainavo jos antrojoje 
premjeroje Margaritą Fauste.

Philadelphijoje solistė nuo pat 
atvykimo įsijungė ir į moterų 
veiklą, ilgai vadovavo Pabaltijo 
Moterų lietuvių klubui. Dėstė 
dainavimą Combs College of 
Music, turėjo savo privačią stu
diją, priklauso Philadelphia Mu
sic Cldb, turi gerų pažįstamų 
amerikiečių menininkų tarpe.

Augaitytė yra gimusi Kuisių 
kaime Tauragės aps. Dainavimo 
mokėsi Klaipėdos konservatori
joje ir Milane, Italijoje, Fresco- 
baldi muzikos institute. 1933 m.
priimta į Lietuvos valstybinę 
operą, kurioje dainavo iki 1941 
m., kada persikėlė į Vilniaus 
operą.

ST. PETERSBURG

Pasikeitė biuletenio 
redaktoriai

Floridos Amerikos lietuvių 
klubas leidžia biuletenį Lietuvių 
žinios. Jį ilgą laiką redagavo Sta
sys Vaškys. Redaktorius buvo 
susirgęs, gulėjo net ligoninėje. 
Dėl to jis atsisakė iš biuletenio 
redaktoriaus pareigų. Dabar 
biuletenį redaguos du asmenys: 
P. Petraitis ir H. Gineitis. Admi
nistratorius lieka tas pats — Leo
nas Kačinskas.

Teatro premjera

Čia veikia vaidintojų grupė 
“Žibintas”. Tos grupės moterys 
gruodžio 11 klubo salėje surengė 
vaidinimą Karšto šunio valgyk
loje.

Veikalą panešė ir režisavo D. 
Mackialienė, režisorės padėjėja 
— A. Strijauskienė, dekoracijos 
V. Gružo, scenos technika Z. 
Radvilos. Vaidino: A. Cesnaitė, 
M. Gineitienė, D. Mackialienė, 
D. Mažeikienė, E. Krasauskie
nė, G. Puniškienė, S. Vaškienė.

Kūčių vakarienė

Kūčių vakarienė rengiama 
Lietuvių klutai salėje gruodžio 
24 d., antradienį, 6 v.v. Choras 
pagiedos kalėdinių giesmių. Bi
lieto kaina — 8 dol. Bilietų gali
ma gauti pas L. Markus-Alvara- 
do tel. 360-1064.

Naujųjų metų sutikimas

Naujų metų sutikimas įvyks 
kinta) salėje gruodžio mėn. 31 
d. 8 v. v. karšta vakarienė ir šam
panas. Šokiams gros geras orke
stras. įėjimas — 17 dol. Stalus 
iš anksto užsakyti pas L. Markus* 
Alvarado.

Lietuvių Fondo koncertas

Lietuvių Fondo koncertas bus 
balandžio 2. Programą atliks so
listai iš Lietuvos— Irena Milke
vičiūtė ir Vaclovas Daunoras. 
Dabar renkamos aukos Lietuvių 
Fondui. Kas paaukos 100 dol. ar 
daugiau, į koncertą gaus bilietus 
nemokamai. Lietuvių Fondo 
įgaliotinė yra Jane Gerdvilienė.

Juzė Augaitytė. viduryje, nu režisieriais Petru Maželiu ir 
Julija Dantienc, Brooklyno kultūros Židinio scenoje 1987 m. 
Nuotr. S. Narkeliūnaitės

Salia darbo operoje, ji plačiai 
koncertavo pačiame Vilniuje ir 
su grupe kolegų solistų — Vil
niaus krašte. Vienas svarbiausių 
jos individualių koncertų buvo 
Vilniuje, operos teatro salėje, 
vokiečių okupacijos laikais, kai ji 
pagerbė savo buvusį mokytoją 
kompozitorių Stasį Šimkų. Kon
radui Kaveckui akomponuojant. 
ji dviejų valandų koncertą pa
skyrė vien tik Šimkaus sukur
toms dainoms. Apie Šimkų so
listė visą savo gyvenimą kalba su 
didele pagarba ir meile. “Ko tu. 
mažike, taip smarkiai rėki ? — 
ji prisimena, kaip jis jai sakęs per 
balso patikrinimą Klaipėdoje ir
ją ištraukęs iš būrio, ir moky tis 
pristatęs.

Nuo to koncerto, prie kurio 
rengimo buvo progos prisidėti ir 
šių eilučių autorei, teko arčiau 
pažinti pačią solistę ir jos artimus 
bičiulius solistus Aleksą Kutkų 

Vašingtonas

Stasys ir Daniela Lozoraičiai 
kartu su visais l ietuvos 
Ambasados Vašingtone 

bendradarbiais 
labai nuoširdžiai linki 

linksmų Šventu Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų 

ir dėkoja visiems, 
paremusiems Ambasadų

----------------------------T'TTTiT---------------------------
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Lietuvos 

Ambasadorius ir Nuolatinis Atstovas lungtinems Tautoms 
ANICETAS SIMUTIS

sveikina Lietuvos išlaisvinimui sėkmingai veikusias ir 
tebeveikiančias organizacijas, jų vadovus ir visus 

geros valios tautiečius.
Tegul mūsų visų aukščiausias tikslas — demokratinės ir 

ekonominiai klestinčios Lietuvos atstatymas — jungia tam 
didžiam darbui visus po platų j) pasaulį išblaškytus jos vaikus, 
nežiūrint kur jie begyventų ir kurios šalies piliečiais bebūtų.

Anicetas Simutis
Ambasadorius ir Nuolatinis Lietuvos Atstovas 

lungtinems Tautoms

---------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiausiai sveiki
name pakilusią iš pažeminimo nebūties ir komunistinės prie
spaudos laisvam, nepriklausomam ir demokratiniam gyveni
mui Lietuvos Respubliką. Linkime jos žmonėms darnios klo
ties naujos istorijos kelyje, siekiant santarvės ir visokeriopos 
dvasinės ir medžiaginės geroves.

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remiančius Ameri
kos Lietuvių Tarybą tęsiant Amerikoje reikalingą politinę ir 
Lietuvai pagalbos veiklą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

---------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Dr. KĘSTUTIS VALIŪNAS ir ponia 
sveikina visas lietuves ir lietuvius ateinančių švenčių proga.

Ypatingai nuoširdžiai sveikina tuos, su kuriais jam teko 
tiek daug metų dirbti Lietuvos laisvinimo darbą VLIKe 

Ypatingai sveikina laisvos nepriklausomos Lietuvos 
lietuvius bei jų vyriausybę, 

vadovaujamą garbingo Vytauto landsbergio.

ir Jadvy gą Vencevičaitę. Su jais 
paskui ir į Vokietiją prisiėjo pasi
traukti. kai 1944 m. bolševikų 
frontas artėjo į Lietuvą. Ir taip 
per Vieną, Berly ną. per pabėgė
lių stovy klas Vokietijoje, visi at
siradome Amerikoje. Kutkų jau 
nėra gyvijų tarpe. Jiedu gyveno 
ir numirė Chicagoje. Rodos, visa 
tai buvo dar taip neseniai, bet 
kalendorius savo rodo.

Solistei linkiu dar daug šviesių 
dienų ir, progai pasitaikius, 
aplanky ti Vilnių, savo jauny stės 
ž ' ■" ’’ , kuriame
(Lu a i <i z.moi nų, ją Ninai pr i si me
nančių.

Salomėja Narkėliūnaitė
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— Skulptorius Juras Palukai
tis sukūrė poeto Maironio bius
tą, kuris 1992 metų pavasarį bus 
pastatytas Clevelando lietuvių 
kultūriniame daržely je. Palukai
tis studijas y ra baigęs Vilniuje.

1991

Iš visur
— Stasio lyozoraičio, Lietuvos 
ambasadoriaus \meiikai. adre
sas yra toks l.itlmanian l’.mbas- 
sv. 2622 16th Street N \\ \\ a
įmigtum I)( 2(XX)9. lėlei 202 
234-5860.

— JAV LB dabartinės tarybos 
prezidiumo pirmininkas yra \ y - 
tautas Kamantas (1851 Skyvievv 
Dr.. Sparta. MI 49345. Telef 
616 887-1436. Fa\ 616 887- 
8989). vicepirmininkai — dr. 
Vytas Narutis ir Birutė Vilu- 
tienė, sekretores — Svajone Ka- 
relytė ir Gražina Kamantienė.

— Inž. Vytautas Vidugiris, 
Rancho Palos Verdes. C \. veik
lus visuomenininkas. J.W respu
blikonų tautinių grupių suvažia- 
-rnnr lapkričio 8 9 dienomis \\ ,i- 
shington, DC, išrinktas tos orga
nizacijos vicepirmininku. Vidu
giris taip pat y ra (ialifornijos v ai - 
stijos respublikonų tautinių gru
pių organizacijos pirmininkas.

— Darius Polikaitis yra IX- 
osios išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventes muzikinis vado
vas. Švente v v ks 1992 m. liepos 
men. 5 d. Rosemont Horizon 
(netoli Chicagos' patalpose. 
Šventėje daly vaus 2,(XX) su vir
šum šokėjų iš įvairių amžiaus 
grupių ir atstovaus 49 viene
tams.

— JAV LB Philadelphijos 
apylinkės valdyba per savo iždi
ninką Vidmantą Rukšį švenčių 
proga siunčia Darbininkui 
$50.(X) auką, paremiant taip rei
kalingą lietuvišką darbą. Darbi
ninko administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

— Muz. Dalios \ iskontienes 
vadovaujami loronto chorai

loronto. Ont. atliko \dvento ir 
Kalėdinių giesmių konce rtą O 
Magmini Mv sterium

— VVashington, DC. naujai iš
rinkta BALFo skyriaus valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. Marijona Dymšaitė-Og- 
den, v icepirm. Juozas Simanis ir 
Ramunė Karanauskaitė-Jones, 
sekr Mindaugas Juodeika. ižd 
Gina Skučienė.

— ŠALFASS-gos visuotinia
me suvažiavime, įvykusiame 
1991 m lapkričio 16 d Cleve- 
lande. patvirtinta naujoji ŠAL
FASS-gos centro valdyba, susi- 
dedant iš Toronto sporto dar
buotojų Pirmame posėdyje lap
kričio 27 d pareigomis pasiskir
styta taip Audrius Šileika — 
pirm . Mindaugas lx-knickas — 
1 v icepirm. Rimas Miečius —Ii 
vicepirm. varžybiniams reika
lams. Sigitas Krasauskas — sek
retorius, Algirdas Bielskus — 
generalinis sekretorius (gyvena 
Cleveland. OH'. Rimas Kuliavas 
— narys Oficialus ŠALFASS- 
gos centro valdytais adresas: 
ŠALFASS centro valdyba, arba 
Lithuanian Athletic Union ot N. 
Amerika, c/o Audrius Šileika, 
150 Coli leck St . Toronto, Ont., 
M6S 1V7, C'anada. Tel. 416 767- 
6.520. Fax 416 481-6407



Praeivis pastebėjo žveją, įbri
dusį ežere ir laikantį veidrodį 
rankoje. Susidomėjas klausia:

— Atsiprašau, liet ką darote 
su tuo veidrodžiu?

— Žvejoju.
— Su veidrodžiu?
— Taip. Tai naujausias išradi

mas. Per tai aš galiu pasidaryti 
turtingu.

— Galite pasakyti, kaip tas iš
radimas veikia?

— Taip, bet tai jums kainuos 
100 dolerių.

Dabar praeivį pagavo toks 
smalsumas, kad jis davė žvejui 
100 dolerių ir sako:

— Na, tai parodykite dabar, 
kaip jūs gaudote žuvis.

— Taigi, — pradėjo žvejas, —

nutaikote veidrodį į vandenį ir 
kai žuvis plaukia pro šalį, šviesos 
spindulys, atsispindintis nuo 
veidrodžio, apstulbina žuvį ir 
tada galite ją pagriebti.

Praeivis visiškai pritrenktas 
tokio aiškinimo pasiklausė:

— Ar tikrai taip žvejojate? Juk 
tai visiškai kvaila. Kiek žuvų pa
gavote tokiu būdu?

— Jūs jau penktas šiandien — 
atsakė žvejas.

-o-

Jauna mokytoja savo gimimo 
dienos proga atnešė į klasę moki
niams saldainių. Vienas mažas 
mokinukas, priėjęs prie staliuko, 
paklausė kiek jai metų? Mokyto
ja atsakė juokais:

— C), aš jau labai sena. 
Maždaug šimto metų.

— Ar aš nesakiau, — pridėjo 
jo draugas, šalia stovėjęs.

-o-
Du pensininkai prisiminė 

savo mirusius draugus.
— Man tai labiausiai gaila 

Igno, — sako pirmasis.
—Kodėl Igno? Visi mūsų 

draugai buvo puikūs vyrai, klau
sia antrasis.

AR ŽINOTE, KAD
INTER JUSTICIA CO.

tarptautinė aptarnavimo (Irma su ofisais Amerikoje ir 
Lietuvoje padeda tvarkyti biznio ir asmeninius reikalus. 
Tarpjy:

- Konsultavimas apie dabartinius Lietuvos įstatymus:
- Prarasto nekilnojamo turto klausimai:
- Įmonių įregistravimas;
- Įvairiausių, kitokių pavedimų atlikimas.

Clevelando ofise iki 1992 m. vasario 25 konsultuoja 
teisininkas iš Lietuvos Arvydas Jokubauskas.
Turime gerus kontaktus su valstybinėmis ir privačiomis 
Lietuvos bei kitų respublikų Įstaigomis.
Skambinkite arba rašykite-pirma konsultacija nemokama.

INTER JUSTICIA CO.

Gedimino 14-301, 
2008 Vilnius, 
LITHUANIA 
629925

Šios Šv. Kalėdos Lietuvoje 
bus ypatingai džiaugsmingos, 
švenčiamos su dideliu dėkingu
mu ir pasididžiavimu, kad lietu
vių tauta iškovojo savo kraštui 
laisvę ir nepriklausomybę. Visa
me pasaulyje išsibarstę lietuviai 
50 metų nenuilstamai priešinosi 
jų Tėvynėje primestam komuni
stiniam režimui. 50 metų trukusi 
atkakli lietuvių tautos kova už 
laisvę ir demokratiją didžiosio
mis raidėmis įsirašė į pasaulio 
istoriją.

Dabar prasideda dideli darbai 
atstatant valstybę, kuriant laisvą 
visuomenę su tvirtomis demok
ratinėmis tradicijomis. Kiekvie
nas lietuvis, net ir gyvenantis 
toli nuo Tėvynės, gali svarbia da
limi prisidėti prie šių darbų.

A. P. P. L. E. lx*ndrija yra įsiti
kinusi. kad vienas iš pagrindinių 
žingsnių, ugdant Lietuvoje nau
ją visuomenę, yra plačių ir pasto
vių kontaktų užmezgimas su Zi
karais. Tam pirmiausia yra reika
lingas anglų kalinis žinojimas.

877 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 
U.SJV
(216) 692-1222

KA GALIME DUOTI KRAŠTUI 
ATGAVUSIAM NEPRIKLAUSOMYBE?

Lietuvos Kultūros ir Švietimo 
Ministerijos prašoma A.P.P.L.E. 
bendrija apsiėmė įgyvendinti di
delį projektą, parūpinant anglų 
kalbos mokymo medžiagą Lietu
vos aukštosioms mokykloms ir 
pagrindinėms bibliotekoms. Yra 
užsibrėžta sausio mėnesį pasių
sti 1(XX) mokymo medžiagos rin
kinių.

Mieli lietuviai, prašome jūsų 
pagalbos, parūpinant Lietuvai 
šias knygas. Kiekvienas aukoto
jas už skirtą auką gaus asmenišką 
padėką iš Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir Švietimo Ministeri
jos ir taip pat nuoširdų ačiū nuo 
A.P.P. L. E. bendrijos. Auką ga
lite skirti savo vardu arba Jūsų 
draugo ar giminaičio vardu. Au
kos nurašomos nuo federalinių 
mokesčių.

Sutikdami Sv. Kalėdas, nepa
mirškime Lietuvos, skirdami 
savo dovaną, kuria naudosis ir 
ateinančios kartos. Sutelkime 
jėgas ir padarykime viską, kad 
Lietuva taptų kultūros irdemok-

A t k a r p a

Taip, aš noriu prisidėti prie projekto parūpinti Lietuvai anglų kalbos 
mokymo medžiagą.
— Skiriu auką už ......  rinkinius knygų (vienas rinkinys 20 dol.)
— Skiriu aukų už...... rinkinius knygų ir kasečių (vienas rink. SOdol.)
— Skiriu piniginę auką ............. dolerių.
— Prašau atsiųsti man informaciją, kaip tapti A.P.P.L.E. nariu.
)ūsų pavarde ......................................................................................
Adresas ...............................................................................................
Miestas ........................... Valstija ...........................Zip
Tuo atveju, jei auką skiriate kito asmens vardu, prašome nurodyti 
to asmens pavardę ir adresą:
Auką skiriu ..................................
Gyvenančio adresu ....................
Miestas..............................Valstija
Čekius siųskite adresu:
A.P.P.L.E., P.O. Box 1370, West Hartford.CT 06107

vardu.

Zip

— Matai, aš vedžiau jo 
našlę...

Teisės profesorius aiškina tei
smo procedūrą: “Kuomet gini at
vejį, kai visi įrodymai yra tavo 
pusėje — kalbėk tik apie juos. 
Jeigu įstatymas yra tavo pusėje 
— kalbėk tik apie įstatymą”.

— Bet ką daryti, jeigu nei įro
dymai, nei įstatymai nėra tavo 
pusėje? Kokio metodo tada im
tis? — klausia studentas.

— Tokiu atveju — trenk 
kumščiu į stalą.

Turistas, atvykęs į Bergeną, 
nusivylė oru: kasdien lyja. Su
tikęs berniuką klausia: — Ar pas 
jus čia nuolat lyja?

— Negaliu pasakyti, aš esu tik 
11 metų.

Girtas jūrininkas Oslo mieste 
įkrito į fontano tvenkinį. Pa
matęs policininkas šoko jam 
padėti, bet jūrininkas ėmė šauk
ti:

— Pirma gelbėkit moteris ir 
vaikus, aš moku plaukti.

9525 So. 79th Avenue 
Hickory Hills, Illinois 60457

NAUJA „ŽAIBO” SVEIKINIMŲ SUDĖTIS 
ŠVENČIŲ PROGA

NR. 1
NR. 2

NR. 3

NR.4

NR. 5

NR. •

NR. 7

NR. >

NR •

Bouųuet of flows and a box of fine chocdates
Bouęuet of flowers, box of fine chocolates, two bottles of champagne 
and two botties of vodka
One tub of budie gum, 180 pieces, T ootsie pops assorted 100 pieces. 
two 46 oz. cans of orange juice, one #10 can (6 #»-10oz.) Dole pineap- 
pie chunks, one #10 can (6 lbs-10 oz) of Del Monte peach haJves, one 
#10 can (6 iba-10 oz) Del Monte fruit cocktail, one box 50/1 oz packs 
of Swiss Mtss hot cocoa mix, Jeito strawberry four 6 oz packs. two Ibs 
of aJmonds
Wesson vegetabie oil 1 gal... Upton tea bags 216 count, basi) 5.5 oz. 
bay leaves 2 oz, drmamon sbcks 8 oz, ground dnnanion 16 oz, spanish 
paprika, 18 oz, coarse ground pepper 16 oz, ground btack pepper 16 
oz, rice 5 Ibs.
Prince thin spaghetti 10 Ibs, Dole fruit salad #10 can (6 lbs-10 oz), green 
string beans #10 can (6 lbs-5 oz). Star Kist tuną 6/8.125 oz each, tiny 
shrimp 3/4.25 oz cans each, bouirtion cubes 200 pieces. chicken cubes 
200 pieces, Kraft mayonaisse one (1) gallon
10 Ibs flour, 10 Ibs sugar, 6 Ibs rice, 29 oz can peaches, 4 Ib table 
salt, 2 cans ptneappie, 2 boxes paines, 2 boxes raisins, 64 oz vegetabie 
oti, 12 oz cocoa, 39 oz 8 O’clock coffee beans
Aspirin 600 tabiets, Centrum vitamins 100 tabiets. 32 oz shampoo. an- 
tadd. Band akte, toothpaste (2). soap 8 bars
A special gift package for man: shavin razors. coiogne. shaving cream, 
after shave lotion etc.
A special gift package for ladies: cosmetics. shampoo. tooth pašte, 
soap, etc.

NR. 10----- Teenty ?wc į22) ibsof fir.es*. *roū!s---------------- ---------------------------------------
NR. 11 10 Ibs flour, 10 Ibs sugar, 6 Ibs rice, 64 oz vegetabie oil. 39 oz coffee

beans, 1 kg ham, 0.65 kg tongue, 0.65 kg chicken $100.00

$50.00

$85.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00
-$i3CJC-

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą

1991 metų birželio 18 dieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS (STATYMU, lietuviai norintys 
susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, 
kaip:

Žemę
Miškus 
Ūkinius-komercinlus 
pastatus

2

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus dėl turto atgavimo 
iki 1991 metų gruodžio 31 dienos.

šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė 
Agentūra “JusCon” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. 
Visi dokumentai pristatomi į vietines savivaldybes, 
pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 dienas nuo jų 
užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis šiuo

tel. (416)767-8711
FAX (416) 536-1263 Toronte.

Pokalbis
Sako Brežnevas Nixonui:
— Sapnavau savotišką sapną/ 

RikIos, vaikštau po VVashingto- 
ną. Matau — ant Baltųjų Rūmų 
plevėsuoja raudona vėliava. Yra 
ir kūjis su pjautuvu. Taip pat ir 
užrašas: Visų šalių proletarai^ 
vienykitės!

— Sapnavau ir aš savotišką 
sapną, —atsako Nixonas. —Vai* 
kštau po Maskvą. Matau raudo
ną vėliavą ant Kremliaus 
plevėsuojančią...

— O kaip gi kitaip gali būti, 
— įsiterpia Brežnevas.

— Yra ir kūjis su pjautuvu...
— Žinoma, žinoma, — neiš

kenčia nepridėjęs Brežnevas.
— Yra ir užrašas: tik negalėjau 

perskaityti, nes buvo kinų 
raidėmis.

MON —
TUES —
WED —

9:00-3:00
9:00-3:00
9:00-3:00

DEXTER PARKPHARMACY B
Wm. Anaataai, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

Woodh*ven, N.Y. 11421
WE DELJVER

296-4130

DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS:

12.00
12.00
12.00

12.50

12.50

10.00

15.00
11.00

9.00

18.00

12.00

15.00

6.00
5.00
5.00

8.00

15.00
. 5.00

5.00

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS (angliškai)
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN, 
nauja laida .................................................................. $25.00
Prie šios knygos įkalbėti pagalbiniai tekstai
į 4 kasetes ............................ 40.00

MOTERIS SU BALTU CHALATU (35 apsakymai iš autorės 
pergyvenimų dirbant ligoninėse)—
Dr. K. Paprockaitė - Šimaitienė, p. 494 ....................  20.00

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, II Pasaulinio
karo dienoraštis, daug aprašymų iš Hanau (Vo
kietijoje) stovyklos gyvenimo — A Gustaitis, 
940 puslapių su nuotraukomis ir žemėlapiais, 
su persiuntimu ..............................................................35.00

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai — VI. Kulbokas 8.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS — (J. Andriaus) — didelio

formato ......... ...............................................................
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS ŽODYNAS ......................
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS ......................
ANAPUS HORIZONTO, Australiškos apysakos —

Ava Saudargienė, p. 189 ..........................................
ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 

įspūdžiai — V. Šalčiūnas, p. 296 ...........................
GYVENIMO AKIMIRKOS, atsiminimai, — L

Dambrauskas, antra knyga ........................................
BERŽAS UŽ LANGO, romanas, — Dalila Mac- 

kialienė, 324 psl........................................................
NAKTIS, trijų veiksmų drama — J. Gliaudą, 85 psl.......
UGNIS IR ŽODIS<- poezija su

ĮliustracijornisTdidelio formato V. Kazokas, 94 psl........8.50

GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS —
Z. Raulinaitis ....................................................

ATGAVĘ VILTJ, kalbos ir pranešimai, Vyt.
Landsbergis, 294 psl.........................................

EPOCHŲ SIGNATŪROS, Darbai iš Lietuvių kul
tūros istorijos, Vyt. Kavolis ........................................  10.00

TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, (Lietuvių mitologijos
studijos) apie dievus ir žmones —

-----Algirdas Greimas, 523 psl ........................
BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALY
— Jūratė Statkutė de Rosales ............................
VAIVOS JUOSTA, Eilėraščiai ir dialogai —

J. Rūtenis 134 psl...............................................
PRIE VILTIES KRYŽIAUS — Juozas Prunskis ..
KOVO KETVIRTOJI — Jurgis Gliaudą ..............
TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai, originalai

ir vertimai — Tomas Venclova .........................
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA —

Aleksandras Merkelis .......................................
' VISAIP ATSITINKA — A. Gailiušis .....................
MARGU RAŠTO KELIU (Darbininko premijuota 

apysaka) — Alė Rūta, 281 psl........................
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA. Redagavo dr.

Antanas Kučas .................................................
LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI —

Juozas Audėnas ..............................................
LEMTINGOS DIENOS,apysakos, Jonas

Jaškauskas, 187 psl...........................................
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI (Evangeliniai 

mąstymai), eilėraščiai —
Kęstutis Trimakas, 267 psl........................................... 10.00

Šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima 
užsakyti skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant Dar
bininko administracijai — 341 Highland Bh/d., Brooklyn, NY 
11207. Galima nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, 
tada išsiųsime ir sąskaitą.

20.00

5.00

8.00

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

o

NEVVYORKE: 86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401 
DARBO VALANDOS 

THUR — 
FRI — 
SAT —

9:00-7:00
9:00-3:00
9:00-12:00

CHICACOJ: 2615W.71 stStreet,ChicagoJL60629 312-737-2110

FLORIDOJ: 400 70thAvė.,St. Petersburg Beach, FL33706 813-367-6304

DETROITE: 24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Mi48034 313-350-2350

Taupymo sąskaitos Ir certifikatal, įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.



Senoji ir naujoji New Yorko LB apygardos valdybos. Iš kairės: Vincas Blažaitis, Linas 
Šidlauskas, Gediminas Rajeckas, Kęstutis Bileris, Paulius Jurkus, Malvina Klivečkienė, 
buvęs pirm. Vytautas Alksninis, i *asis pirm. Kęstutis K. Miklas, Romas Kezys ir 
Raimondas Sližys.

PASIKEITĖ LB NY APYGARDOS VALDYBOS

Gruodžio 11 įvyko LB New 
Yorko apygardos valdybos persi- 
formavimas. Tai buvo paskutinis 
senosios valdybos posėdis, suriš
tas su pareigų perdavimu ir 
drauge su kalėdiniu pobūviu.

J posėdį-pobūvį buvo pakvie
sta apylinkių pirmininkai, valdy
bos nariai su vyrais ar žmonomis. 
Is viso susirinko apie 30 asmenų.—

\ ytauto Alksninio vadovauja
ma apygardos valdyba pastoviai 
posėdžiaudavo kas mėnesį antrų 
trečiadienį. Ir dabar buvo pasi
rinkta ši diena. V. Alksninis 
trumpai prisiminė, kaip jo vado
vaujamoji valdyba veikė per tuos 
trejus su puse metų. Nuveikta 
buvo nemažai. Alksninio laiko
tarpis buvo labai judrus, Lietu- 
Vos įvykiai savaime skatino reng
ti mitingus, susitikimus, vaizda
juosčių rodymus. Pasireiškė 
daug ir privačios iniciatyvos.

J jo kalbų atsakė naujasis LB 
apygardos pirmininkas Kęstutis 
Miklas. padėkodamas jam už to
kių veiklų, charakterizuodamas 
jų keliais bruožais. Sakėsi, kad ir 
jis stengsis būti veiklus. Čia jis 
supažindino su savo valdybos 
sustato.

Vicepirmininkas administra
ciniams ir finansiniams reika
lams yra Kęstutis Bileris; vice
pirmininkas kultūriniams ir in
formacijos reikalams — Paulius 
Jurkus, sekretorė Malvina Kli
večkienė, iždininkas Linas Šid
lauskas. ryšiam su jaunimu ir ki
tom organizacijom — Raimun
das Sližys, ūkio reikalams — 
Vincas Blažaitis.

Naujosios valdybos pirminin
kas, atsidėkodamas Alksniniui 
už veiklų, įteikė visų dalyvių pa-

— Kaimiškos muzikos ansam
blis “Jonis , atvykęs iš Šiaulių, 
gastroliuoja Šiaurės Amerikoje. 
Kearny. NJ, atliks dainų ir muzi
kos programų sausio 12 d., sek
madienį. 4 vai. popiet Lietuvių 
Katalikų Centro salėje. 6 Davis 
Avė., Kearny. NJ. įėjimo auka 
$15. Svečiai bus vaišinami už
kandžiais be kito mokesčio. \ i- 
sus kviečia rengėjas — Lietuvos 
Atsiminimų radijas, kuriam va
dovauja prof. dr. Jokūbas Što
kas. Su šiuo renginiu iškilmingai 
baigiami Lietuvos atsiminimų 
radijo 50-ieji jubiliejiniai metai. 
Dėl bilietų galima skambinti Su- 
sanai Covalesky, tel. 201 328 - 
28.50.

Brangiai Mamytei
A. A.

ELZEI ŠILBAJORIENEI
iškeliavus amžinybėn, sūnus Algirdą ir Rimvydą su 
šeimomis liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Irena ir Mindaugas Jankauskai

Muzikologė iš Klaipėdos Danutė Petrauskaitė ir “Margučio 
radijo programos talkininkas Leonas Narbutas apžiūri Juozo 
Žilevičiaus eksponatų parodų, kompozitoriaus gimimo 100 
metų sukakties minėjimo-koncerto metu lapkričio 10 d. Chi
cagos Jaunimo Centro patalpose. Nuotr Ed Sulaičio

sirašytą žymaus lietuvių fotogra
fo Juozo Polio knygų Gimtoji 
žemė Lietuva. Alksninis LB 
atžymėjimo lapais apdovanojo 
savo valdybos narius ir kitų apy
linkių valdybos žmones bei pasi- 
reiškusiuosius lietuviškoje veik
loje.

Pasikalbėta V asario 16 minėji
mo reikalais.----------------------------

Paskui buvo vaišės, paruoštos 
Vytauto Alksninio, kuris yra ge
ras virėjas. Buvo daug jo išrūky
tos žuvies, įvairių mėsų, sumuš
tinių, daržovių, kavos ir kitokių 
gėrybių.

Taip pat nusifotografuota. Tai

CHICAGOS NAUJIENOS. -
Paminėtas kompozitorius 

Juozas Žilevičius
lapkričio 10 Chicagos Jauni

mo Centre “Margutis’ surengė 
kompozitoriaus Juozo Žilevi
čiaus 1(M) metų gimimo sukakties 
minėjimų ir koncertų. Žilevičius 
Chicagoje ilgai gyveno, čia vei
kia J. Žilevičiaus-J. Kreivėno 
muzikos archyvas. Mirė jis prieš 
16 metų.

Paskaitas skaitė muzikologė iš 
Klaipėdos Danutė Petrauskaitė 
ir chicagietis dr. Leonardas Ši
mutis. Pirmoji kalbėjo ilgokai, 
bet nenuobodžiai, kalbėjo apie 
Žilevičiaus veiklų Klaipėdoje, 
įžangų į minėjimų padarė “Mar
gučio vedėjas Petras Petrntis, 
daug dirbęs, kad šis minėjimas 
būtų sėkmingas.

Koncertinėje dalyje sol. Prau- 
rimė Ragienė sudainavo tris 
Žilevičiaus dainas, giesmių ir 
dainų pynę atliko Manigirdas 
Motekaitis, kuris taip pat akom- 
ponavo Dainavai.

Dainavai vadovauja jaunas 
muzikas Darius Polikaitis*. An
samblis pagausėjęs choristais ir 
atsijauninęs. Ansamblis padai
navo keletu dainų.

Minėjimo proga išleistas kiek 
stambesnis leidinys su Danutės 
Petrauskienės rašiniu

Minėjimo metu veikė gana 
įdomi par<xlėlė. kur buvo 
nemažai retų nuotraukų. Žmo
nių atsilankė nedaug.

“Lituanicos” futbolo klubo 
metinis pobūvis

Chicagos “Lituanicos futbolo 
klulio metinis pobūvis — sezono 

buvo gražus ir draugiškas valdy
bos persitvarkymas, senoji val
dyba traukiasi, ateina naujoji.

Senojoje valdyboje, pirminin
kaujant Vytautui Alksniniui. 
buvo vicepirmininkais: Romas 
Kezys, Kęstutis Miklas, Paulius 
Jurkus, sekretore Malvina Kli- 
vičkienė. iždininku Gediminas 
Rajeckas—Dalis senosios valdy
bos visai pasitraukė, kita dalis 
perėjo į naujų valdybų.

Kalėdinių švenčių, o drauge 
ir darbo pobūvis visus suartino 
ir nuteikė naujai veiklai. Sėkmės 
naujajai valdybai' (p.j.) 

užbaigimas buvo lapkričio 30. 
Šokiams grojo A. Stelmoko orke
stras. meninę programų atliko 
brolis ir sesuo — Vytautas ir Vir
ginija Siškauskai, iš Vilniaus.

Šis sezonas “Lituanicai buvo 
gana sėkmingas. Atrodo, kad 
"Lituanicos pirmoji komanda 
atsistos 4-5 vietoje. Pernai ji 
buvo užėmusi 11-tų vietų. Taip 
pat “Lituanicos vyrai žaidė L S 
Amateur Cup varžybose, kur pa
siekė Illinois valstijos finalų. Dvi 
komandos dalyvavo IV pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse Lietu
voje. Be to, laimėjo porų vasaros 
futbolo turnyrų.

BALTIJOS DIENA

PARYŽIUJE

Gruodžio 6 d. Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Aukščiausiųjų Ta
rybų pirmininkai drauge su tų 
valstybių užsienio reikalų mini
strais iškilmingai perėmė pabal- 
tiečių ambasadų Paryžiuje laiki
nas patalpas. Jose dirbs aamba- 
sados, ligi bus sugrąžinti Pabalti
jo valstybėm priklausantys jų 
buvusių diplomatinių atostovy- 
bių namai.

Naujosios ambasados įsikūrė 
pastate, kurį Prancūzijos vyriau
sybė parūpino ir iškilmingai per
davė, dalyvaujant Prancūzijos 
užsienio reikalų ministrui Du
rnas. Po to Pabaltijo respublikų 
prezidentai, užsienio reikalų mi
nistrai ir naujieji ambasadoriai 
dalyvavo pietuose, kuriuos jų 
garbei surengė prezidentas Mit- 
terand.

Šiuo tarpu yra paskirti tik Lie
tuvos ir Latvijos ambasadoriai.

Ypatingai pirmų komandų su
stiprino vasarų atvykę žaidėjai iš 
Lietuvos Ričardas Zdančius ir 
Aidas Grigaliūnas.

Šarūnas Marčiulionis 
žaidė Chicagoje

Jau trečius metus “Golden 
State Warriors profesionalų 
krepšinio komandoje žaidžia 
Šarūnas Marčiulionis. Su savo 
komanda lapkričio 5 Chicagoj 
žaidė prieš dabartinę pasaulio 
čempionų "Bu1'/ vienetų. 
Rungtynes laimėjo 1 18-110.

Iš čia Marčiulionis vyko į Mil- 
vvaukee, į Philadelphia, \Va- 
shingtonų. Jo komanda po pir
mųjų 6 rungtynių turi 5 laimėji
mus. Pralaimėjo tik Philadelpbi- 
joje. Komanda yra geriausia iš 

-visų '-N B A vre n etų.
Jis taip pat rūpinasi ir Lietu

vos krepšinio rinktinės reikalais, 
nori sudaryti rėmėjų būrį, kurie 
paremtų Lietuvos olimpinę kre
pšinio komandų.

Edv. Šulaitis

Vincas Salčiūnas, ilgai gy 
venęs Philadelphijoje ir veikęs 
įvairiose organizacijose, dabar 
gyvenus Port St. Lucie. FL. iš
leido savo kelionių įspūdžių kny - 
gų. Jis mėgsta keliauti, apkeliavo 
visų Ameriką ir tai aprašė knygo
je Šalis, kurioje gyvenam. Knyga 
turi 295 psl. Platinti atsiųsta ir 
Darbininko administracijai. 
Iliustruota. Knygos kaina — 
12..50 dol. su persiuntimu.

$5,644.89 Religinei Šalpai
Spalio mėnesį kun. Puge- 

vičiaus vadovaujamai Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai pa
siųsti $5.644.89 padengti vysk. 
J. Žemaičio ir kun. V. Gustaičio 
kelionės išlaidoms liei paremti 
Vilkaviškio diecezijų Lietuvoje. 
Tai buvo likutis fondo, susikau
pusio iš Baisiojo birželio 
minėjimo birželio 16 d. Šv. 
Kryžiaus katedroje, kada dalyva
vo ir svečiai iš Lietuvos. Minė
jimo komitetas (pirmininkai 
Brutenis Veitas ir Aleksandras 
Akula. iž.d. ir finansų ats. Anta
nas Januška) pranešė, kad iš viso 
gauta $9,491.38. įskaitant 
palūkanas. Išmokėjus išlaidas, ir 
liko $5,644.89.

Kariuomenės minėjimas
lapkričio 24 d. Lietuvių Pi

liečių Klubo salėje įvyko Lietu
vos kariuomenės minėjimas. Pa
gerbti ir žuvusieji kovose už 
Lietuvos laisvę. Kalbėtoju buvo 
Kauno Technologijos instituto 
prof. dr. Liudas Pranevičius. 
Meninę programų atliko solistės 
iš Lietuvos Aldona Vilčinskaitė- 
Kisielienė ir Asta Kriščiūnaitė. 
Akomponavo Daiva Matulio- 
nytė-De Sa Pereira. Po progra
mos buvo kavutė. Minėjimų pru 
vedė Gintaras Čepas, o rengimu 
rūpinosi Ramovėnų vad. Marty
nas Dapkus.

įamžinti Lietuvos vaiky 
piešiniai

Gruodžio 1 d. popietę Lietu
vių Piliečių Klubo salėje įvyko 
SOS-Vaikai Bostono skyriaus 
renginys. Parodytos vaizda
juostės iš Lietuvos našlaičių ir 
specialių vaikų globos įstaigų, 
kuriems reikalinga klausos ar 
kita medicininė pagalba. Papasa
kota apie dar tik metus egzistuo
jančios organizacijos nuveiktus 
darbus ir ateities planus.

Pristatytas vienas iš paskuti
niųjų projektų — Lietuvos vaikų 
piešinių išleidimas sveikinimų 
kortelėse (atvirukuose).

Ieškomas naujas vedėjas 
PLB lituanistikos katedrai

Dabartinis PLB Lituanistikos 
Katedros vedėjas prof. dr. Bro
nius \’aškelis. PLB Fondo pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, tuo
metinis J AV LB Krašto valdy bos 
pirmininkas dr Antanas Razma 
ir advokatas Saulius Kuprys spa
lio mėnesį tarėsi su Illinois uni
versiteto (chicagoje dekanu prof. 
dr. Jay Levine, Slavų ir Baltų 
kalbų departamento vedėja ir 
dekano Levine asistente apie Li
tuanistikos Katedros ateitį, jos 
plėtimų ir naujų Katedros vedėjų 
1992-93 metams

Prof. dr. Bronius Vaškelis 
1992 metų vasarų išeis į pensijų 
ir planuoja išvy kti į Lietuvų tal
kinti \ y tauto Didžiojo universi
tetui Kaune. Illinois universite
to vadovy lx> nutarė netrukus pa
skelbti. kad ieškomas naujas 
PLB Lituanistikos Katedros

NEMOKAMA AUTOMOBILIŲ APSAUGA 
NAUJŲJŲ METŲ NAKTį NEW YORKE

Bendrove Mey ers Parking Sy
stem daugiau negu dešimtyje sa
vo garažų, esančių New Yorke ir 
apylinkėse, nemokamai saugos 
automobilius^, Naujųjų metų 
naktį

Tuo stengiamasi sumažinti įsi
linksminusių vairuotojų sukelia
mus pavojus Nesv Yorko gatvėse 
ir greitkeliuose.

Bendrovė stato šias sųlygas: 
automobiliai ne okamai apsau
gai priimami gruodžio 31 d., an

Tai buvo Miami, FL, skyriaus 
pirm. Arianos Kumpis originalus 
sumanymas, kuriam pritarė Bo
stono pirm. Daiva Veitaitė- 
Neidhardt ir vicepirm. Marija 
Tovares-Ashmanskas. Pastaroji, 
lankydamasi Lietuvoje, sutarė 
su Lietuvos SOS-Vaikai agen
tūros įkūrėja, pirm. Elena Kubi
liene, visoje Lietuvoje įvykdyti 
vaikų piešinių konkursų. Liepos- 
rugpjūčio mėnesiais vaikai 
piešė, o spauda ir TV jiems skyrė 
daug dėmesio.

Atrenkant geriausius pieši
nius, daly s aso Marytė Goštau- 
tienė iš VVestvvood, MA. veikli 
Bostono skyriaus nare ir tuo 
metu kaip tik viešėjusi Lietuvo
je. Jai teko iš daugybes piešinių 
išrinkti 5-6 pačius būdingiausius 
kūrinėlius. Tarpininkaujant 
Arianai Kumpis, Columbijoje 
(Pietų Amerikoje) pagal tuos 
piešinius atspausdinti atvirukai. 
Taip įamžinti Lietuvos vaikų 
piešiniai. Jais galima bus pasvei
kinti visus geros valios žmones.

Atvirukai yra perlenkti pu
siau, be užrašų viduje, tinkaįvai- 
rioms progoms. Rinkinius po 10 
kortelių su vokais. įpakuotus į 
skaidrių plėvelę, galima užsisa
kyti paštu arba telefonu. Vieno 
rinkinio kaina $8.50, neįskaitant 
persiuntimo išlaidų. Užsakymai 
priimami pagal valstijas.

Iš Floridos, Illinois. Vidurio 
\ akarų (Midvvest) ir Vakarų pak
rantes valstijų rašy ti — SOS Vai
kai — Lithuania. Ine.. 9287 
Southvvest 96th Street, Miami. 
FL 33176, tel. .305 667-5957. Iš 
Naujosios Anglijos valstijų: Mas- 
sachusetts, Rhode Island, New 
Hampshire, Maine. Vermont, 
Connecticut, New York, New 
Jersey, Maryland. VVashington. 
DC. Pennsylvania valstijų ir Ka
nados — SOS Vaikai — Lithua- 
nian Children s Relief, Ine.. P 
O. Box 497. So. Boston, MA 
02127, tel. 617 479 - 6446.’

Surinktos lėšos bus paskirtos 
klausos aparatams ir testavimo 
aparatūrai nupirkti ir persiųsti į 
Lietuvų. Tęsiamas drabužių, 
maisto, medicininių, pediatrinių 
ir dantų gydymo priemonių tel
kimas Lietuvos vaikų instituci
joms. Kviečiami visi įsijungti, 
padėti užaugti sveikajai naujai 
lietuvių kartai.

Liuda Žiaugrienė

vedėjas. Sudary tas 7 asmenų ko
mitetas, kuris rūpinsis, ieškos ir 
atrinks kandidatų iki 1992 metų 
pavasario universiteto vado
vybės tvirtinimui. Penkis profe
sorius į šį komitetų paskyrė uni
versiteto vadovybe, o kitus du 
komiteto narius delegavo PLB 
Fondas. Jie yra Saulius Kuprys 
(buvęs PLB valdytais vicepirmi
ninkas. dabartinis PLB valdytais 
ir PLB Fondo teisės patarėjas) 
ir Algirdas Ostis (Lietuvių Fon
do valdvtais pirmininkas).

Daugiau informacijų šiuo 
klausimu galės pateikti prof dr. 
Bronius Vaškelis (telef. 312-996- 
4412'. Saulius Kuprys. Algirdas 
Ostis arba PLB Fondo pirminin
kas \ vtautas Kamantas (1851 
Skyviesv Drive. Sparta. MI 
49.345. telefonas 616-387-1436, 
fa\ 616-887-89891

tradienį. po 6 vai. vak , automo
bilius savininkai galės atsiimti 
sausio 1 d. trečiadienį po 8 vai. 
reto. liet ne vėliau 2 vai. popiet. 
Jei kas norėtų atsiimti automo
bilį sausio 1 d prieš 8 vai. ryto, 
už automobilio apsaugų turės 
mokėti eilinį garažo mokestį.

Bendrovė pataria jiaskambinti 
212-947-9888 ir sužinoti, koks 
garažas yra artimiausias prie vie
tovės, kurioje pramatoma sutikti 
Naujuosius metus.
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Tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujiems 
metams linkime Lietuvių Kultūros Fondo vadovybei ir na
riams, visiems mūsų vienuolyno rėmėjams, visiems Kultūros 
Židinio geradariams ir pranciškonų leidžiamos spaudos 
palaikytojams ir aukotojams.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Kultūros Židinyje šį savaita- 
galį: gruodžio 21, šeštadienį, 7 
v. v. skautų'tradicinės kūčios. Jas 
rengia vyr. skaučių židinys Vili
ja.

Dr. Danutė Saldaitytė, dukra 
dr. Reginos Saldaitienės-Ciur- 
lienės, spalio 7 persikėlė į Flori
dą ir ten dirbs Cocoa klinikose, 
Cocoa Beach, FL, kaip vidaus 
ligų specialistė. Gaila, kad Nevv 
Yorkas neteko čia gimusios, už
augusios darbščios darbuotojos, 
kuri dalyvavo lietuviškoje veik
loje.

Kario žurnalo paskutinis šių 
metų numeris greitai pasirodys. 
Tai bus ir paskutinis numeris 
Amerikoje. Žurnalo leidimas 
perkeliamas į Lietuvą, kur jau 
eina Karys ir Kardas. Kario žur
nalas Amerikoje buvo atgaivin
tas 1950 m. lapkričiomėn. Atgai
vino ir iki 1951 redagavo ilgame
tis Kario redaktorius Simas Ur
bonas. 1952-1954 redaktorium 
buvo Domas Penikas. Nuo 1954 
m. iki 1985 m. sausio — Zigmas 
Raulinaitis. Po jo Balys Raugas. 
Taigi Karys Amerikoje išsilaikė 
40 metų. Ilgametis jo administ
ratorius buvo Leonas Bileris, da
bar jį administruoja Alfonsas Sa- 
mušis.

Kalėdiniai jaunimo šokiai 
rengiami gruodžio 25 d., trečia
dienį. Kultūros Židinio mažojoje 
salėje.

Naujųjų metų sutikimą ren
gia Lietuvių Atletų Klubas ir 
Kultūros Židinys. Sutikimas bus 
gruodžio 31 d. 8 v.v. Salti 
užkandžiai ir karšta vakarienė, 
šokiams gros 9 asmenų ansam
blis “Jonis", iš Lietuvos.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimui vasario 16 
1992 m. vadovaus Amerikos Lie
tuvių Tarybos Nevv Yorko sky
rius.

Saulių kuopos 20 metų sukak
tis minima sausio 19. Kartu bus 
paminėta ir Klaipėdos krašto at
vadavimo sukaktis. Paskaitą 
skaitys Vaidevutis Mantautas, 
vienas iš Šaulių sąjungos atgai
vintojų tremtyje. Meninę pro
gramą atliks pianistas Povilas 
Stravinskas ir solistė Angelė 
Kiaušaitė.

SLA 126 kuopos susirinkimas 
balsuoti už kandidatus įvyks 
gruodžio 29 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet Kultūros Židinyje.

NEW YORKO JAUNIMO

KALĖDŲ ŠOKIAI
gruodžio 25 d. 8:30 vai. vak. 

Kultūros Židinyje

/ėjimo auka $6.00

Lietuvos Vyčių 41-oji kuopa 
Apreiškimo parapijos žemu
tinėje salėje gruodžio 22 d., sek
madienį, tuoj po vienuoliktos va
landos sumos ruošia Kūčias. 
Maistą gamina Eugenija Ke- 
zienė ir talkininkės. Įėjimo auka 
$10. Rengėjai kviečia para- 
piečius ir pažįstamus gausiai da- 
lyvauti.

Nevv Yorko Amerikos Lietu
vių Tarybos paskutiniame 
posėdyje buvo išrinkta nauja 
skyriaus valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė taip: pirmininkas 
Vacys Steponis, vicepirminin
kai: dr. Jokūbas Stukas, Petras 
VVytenus, Al Marcel-Marcely- 
nas, sekretorius Petras Ąžuolas 
ir iždininkė dr. Marija Žukau
skienė. Ateinančiam Vasario 16- 
tos minėjimui vadovauti tenka 
ALTo atstovams. Minėjimui 
rengti komitetą sudaro Nevv Yor
ko ALTas, Nevv Yorko LB apy
garda ir Tautos Fondas. Pats AL
Tas yra sudarytas iš Amerikos 
lietuvių organizacijų. Minėjimas 
įvyks pirmą kartą Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Minėji
mas bus sekmadienį, vasario 16.

Rašytojas Algirdas Lands
bergis Kalėdų šventėm išvyksta 
į Lietuvą, kur susitiks su rašyto
jais, su PEN klubo nariais ir ap
tars organizacinius reikalus. Lie
tuvos Rašytojų Sąjunga sausio 
pradžioje šaukia savo suvažiavi
mą, į kurį yra pakvietusi ir Ame
rikoje veikiančios Lietuvių Rašy
tojų Draugijos atstovus. Ieško
ma glaudesnio ryšio tarp šių 
abiejų draugijų.

KASA, lietuvių kredito unija, 
skelbia naujas patarnavimų va
landas Nevv Yorko skyriuje Ricb- 
mond Hill, N. Y. Prašome skaity
ti Kasos skelbimą 6-tarne pusla
pyje.

KŪČIŲ STALAS SU “ŽAI
BO" pagalba pristatytas į namus 
$100.00. ŽAIBAS NR. 12. 10 sv. 
miltų, 5 sv. cukraus, 1 sv. aguo
nų, 1 sv. cinamono, 39 oz. kavos 
pupelių, 1 dež. razinų, 1 dež. 
slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž. 
šventinių šokoladinių saldainių. 
Kreiptis: “ŽAIBAS" 9525 SO. 
79tb AVĖ, HICKORY MILLS, 
IL 60457, TEL. (708) 4.30-8090. 
z.r psl. 6.

Kun. Jonas Pakalniškis nuo
širdžiai sveikina savo buvusius 
parapiečius, gimines, draugus ir 
pažįstamus Sv. Kalėdose ir linki 
visiems gausios Kūdikė
lio Jėzaus palaimos Naujuose 
metuose.

Irena ir Aleksandras Vakse- 
liai sveikina savo draugus, 
pažįstamus ir bendradarbius 
Kalėdų Švenčių proga ir linki 
sveikų ir darbingų 1992 metų.

Veronika Rutkauskienė- 
Rūtenienė sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdom ir Naujais metais, 
linki tyro džiaugsmo ir Dievo pa
laimos.

Donata ir Alfonsas Samušiai 
sveikina savo bičiulius ir pažįsta
mus Šv. Kalėdų proga ir linki 
visiems laimingų Naujųjų metų.

Vaclovas Butkys savo bičiu
lius ir pažįstamus sveikina Šv. 
Kalėdų proga ir visiems linki lai
mingų, sveikų ateinančių metų.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos siunčia geriausius šventiškus 
linkėjimus draugams bei pažįsta
miems ir ta proga skiria auką 
spaudai.

Mara ir Vytautas Vygantai su 
dukromis Monika ir Kristina, is 
Dalias, TX, sveikina visus arti
muosius, bičiulius bei pažįsta
mus Šv. Kalėdų proga ir linki 
sėkmės bei Aukščiausiojo palai
mos per visus Naujuosius metus. 
Vietoje šventinių atvirukų skiria 
auką lietuviškai spaudai.

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
iš Floridos sveikina draugus, gi
mines ir pažįstamus Kalėdų šve
nčių proga ir linki visiems geros 
ateities. Vietoj kortelių skiria 
auką Darbininkui ir Kultūros 
Židiniui.

Irena ir Jonas Vilgaliai sveiki
na draugus ir artimuosius su Šv.! 
Kalėdomis ir linki jiems laimin-į 
gų Naujųjų metų.

į
Kalėdų ir Naujų Metų šven-t 

čių proga, kaip ir anksčiau, s kai-* 
tytojai yra kviečiami sveikinti; 
savo draugus ir artimuosius per; 
Darbininkų. Jūsų sveikinimas iš| 
karto pasieks didesnį sveikina-i 
mųjų skaičių, o Jūs sutaupysite! 
laiko. Už pridedamą auką spai : 
dai stiprinti iš anksto dėkojame i

Ieškomas dr. Antanas Mata-- 
čiūnas, gyvenęs Nevv Yorke,| 
1(X)16, 333 E. 30 Street. Prašo 
atsiliepti Agota ir Ona Plun-Į 
gaitės, gyvenančios Radvilišky-^ 
je, Radviliškio rajonas, Maironinį 
gatvė 12B, Lithuania. «.

KARGO Į LIETUVĄ BE;
MUITO! Siunčiame SAS oro li4 
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.53 
už svarą. Galima siųsti naujus ių 
dėvėtus drabužius, batus/
medžiagas, maistą bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T J 
INTERNATIONAL, 9525 Sol 
79th Avenue, Hickory Mills, II4 
60457. Tel. 708 430-7334.

TIK .79 CENTAI SVARAS? 
už siuntinių persiuntimą į Lietu
vą su pristaty mu j namus. Savd 
daiktus siųskite mums paštu 
arba UPS. Minimumas $20.(X)

TRANSPAK
26“ 8 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 
312-436-7772

EGLUČIŲ FESTIVALIS
Nevvarko Lietuvos vyčių 29 

kuopa dalyvavo kalėdinių eglu
čių / festivalyje, kuris vyko 
gruodžio 4-8 dienomis Meadovv- 
land Convention Center, Secau- 
cus, NJ.

Festivalis buvo pavadintas 
“Celebration of Freedom”. 
Buvo išstatyta daug eglučių. 
Stengtasi įtraukti tas tautas, ku
rios išsilaisvino iš Sovietų Sąjun
gos jungo. Eglutės buvo deko
ruotos pagal tautinius papročius. 
Buvo dalinama informacinė lite
ratūra apie tuos kraštus. Pelnas 
paskirtas “March of Dimes” or
ganizacijai. Po festivalio eglutės 
išdalintos įvairiom ambasadom.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 21 d., šį šeštadienį, 1 
vai. popiet Nevv Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Wolf- 
gang Amadeus Mozart opera 
Idomeneo. Pagrindiniai solistai: 
Davvn Upshavv, Jane Shaulis (Ja
nina Šaulytė), Carol Veness (Ka
rolina Vyšniauskaitė), Peter Ka- 
zaras, Ben Heppner. Diriguoja 
James Levine. Ar ne gražu, kad 
garsiojoje Metropolitan operoje, 
tame pačiame spektaklyje, pa
grindiniuose vaidmenyse pasiro
do net dvi lietuvaitės? Ir kur tų 
lietuvių nėra... Gruodžio 28 d., 
ateinantį šeštadienį, bus tran
sliuojama G. Verdi opera Aida.

“ŽAIBAS” Nr. 10. 10 kg. (22 
sv.) skaniausių mėsos pioduktų. 
3 kg. kapotas kumpis konservuo
se (6 dėž.), 1 kg. liežuvis dre
bučiuose, 1 kg. vištiena savo sul
tyse (3 dėž.), 2 kg file natūralioje 
plėvėje, 1 kg. lietuviškas skilan
dis, 1 kg. kiaulienos šoninė šalto 
rūkymo, 1 kg. “Lietuviška deš
ra — $100.00. Kreiptis: “ŽAI - 
BAS”, 9525 So. 79th Avė., Hic
kory Mills, IL 60457. Tel. 708 
4:30-8090. Žiūr. 6 psl.

Inter Justicia Co. Cleveland, 
()H, gali J urme patarnauti įvai
riuose turto atgavimo Lietuvoje 
ir juridinių klausimų reikaluose. 
Turi atstovybę Vilniuje. Plačiau 
žiūrėkite Inter Justicia firmos 
skelbimą6-tame puslapyje, (sk.)

Gera dovana Kalėdoms — tai 
knyga Introduction to Modern 
Lithuanian (nauja laida). Jei kas 
nori išmokti lietuvių kalbos ar 
pagilinti savo žinias — Introduc
tion to Modern Lithuanian pil
nai padės tai padaryti. Tai dide
lio formato arti 500 psl. knyga. 
Ją parašė L. Dambriūnas, A. Kli
mas ir W. Schmalstieg. Kaina 25 
dol. (Iki Kalėdų — be priedinio 
persiuntimo mokesčio) Knygą 
tikrai gerai suprasti yra paruoš
tas komplektas įkalbėtų juostelių 
— iš viso 4 (4 audiotapes). Jų 
kaina 40 dol. (Iki Kalėdų irgi be 
priedinio persiuntimo mokes
čio). Kreiptis į Darbininko admi- 

nisti raciją telef. (718) 727-1351 
arba rašyti: Darbininkas, 341 
Higbla nd Blvd. Brooklyn, NY. 
11207
55 SVARŲ MAISTO siuntinys 
KALĖOMS yra pats mėgsta
miausias Lietuvoje: dešros, 
sūris, aliejus, mėsa, ryžiai, kava, 
cukrus, riešutai ir kiti produktai, 
dabar su ŠVENTINE NUOLAI
DA tik $85. Turime ir kitokių 
siuntinių.

TRANSPAK
2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-772
DARBININKO KALENDO

RIUS 1992 metams išleistas su 
gražiu spalvotu paveikslu, vaiz
duojančiu istorinę dieną lietuvių 
gyvenime — rugsėjo 17-tą, kada 
Lietuva, kartu su Latvija ir Esti
ja, buvo priimta į Jungtines Tau
tas. Paveiksle matomas tas mo
mentas, 6 vai. 20 min. vakare, 
kada suplėvesavo Lietuvos tri
spalvė. Prie Lietuvos vėliavos 
stovi Lietuvos prezidentas Vy
tautas Landsliergis, JT ambasa
dorius Anicetas Simutis ir kt.

Kalėdų dekoracijos Nevv Yorke, Rockefeller Centre. Niidtr.
Romualdo Kisieliaus

------------------------------- --------------------------------------------------

TAUTOS FONDAS,

AMERIKOJE REGISTRUOTA PASAULINE 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJA, 

DĖKOJA IR SVEIKINA:

DĖKOJA VISIEMS, TALKINUSIEMS JO DARBUOSE, VI
SIEMS, AUKOJUSIEMS LIETUVOS IŠLAISVINIMUI IR 
LIETUVOS ATSTATYMUI. TIKJŪSŲ DĖKA BUVOSUKEL- 
TA VIRŠ $5,000,000. TAI JŪSŲ PASIŠVENTIMO IR PA

SIAUKOJIMO VAISIUS LIETUVAI.

LINKIME LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1992 METŲ.

TAUTOS FONDO 
TARYBA IR VALDYBA

DĖL RINKIMŲ J SLA 
PILDOMĄJĄ TARYBĄ
Pagal esančią tvarką, kandida

tų siūlymai į SLA Pildomąją Ta
rybą turi būti atlikti iki gruodžio 
31 d. Iki to laiko visos SLA kuo
pos turi sušaukti savo narių susi
rinkimus ir parinkti kandidatus. 
Susidomėjimas yra didelis, nes 
šį kartą savų kandidatų pati SLA 
vadovyl>ė nesiūlo, l>et leki/i.t y * 
tiems nariams pasirinkti.

Teko patirti, kad siūloma daug 
naujų kandidatų. Iš Nevv Yorko 
į vicepirmininkus siūlomas kan
didatuoti 126 kuopos pirminin
kas Kęstutis Miklas, oį iždininko 
postą kandidatuoja tos pačios 
kuopos narys prof. dr. Jokūbas 
Stukas.

Bostoniečiai į sekretoriaus pos
tą stato Astą Vaičienę ir į iždo 
globėjo — Aleksandrą Čapliką. 

19 9 2 
NAUJŲJŲ 
METŲ 
SUTIKIMAS

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
gruodžio 31 d. 8 vai. vak.

ŠOKIAMS GROS ANSAMBLIS "JONIS" 
(9 asmenų žymi grupė iš Lietuvos) 

Kokteiliai 8 - 9 vai. vak.
ŠALTI UŽKANDŽIAI ir KARŠTA VAKARIENĖ 

$40.00 asmeniui, $20.00 moksleiviams
Stalus užsisakyti pas: V. Kulpą (718) 846-1056

Vidą Jankauskienę (718) 849-2260

Visus atsilankyti kviečia
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS ir KULTŪROS ŽID f NYS

Į iždo globėjus taip pat kandida
tuoja chicagietis Stasys Virpša. Į 
prezidento postą kandidatuoja 
chicagietis dr. Vytautas Dargis, 
o į daktarus, kvotėjus — dr. Ka
zys Boljelis, iš St. Petersburgo. 
Yra ir daugiau kandidatų.

PADĖKA

Po sunkios ir sėkmingai pavy
kusius širdies operacijos galėjau 
palikti ligoninę ir apsigyventi 
pas mano gimines (švogerį Vy
tautą Veršelį ir jo žmoną — 
mano seserį — Pauliną). Šia pro
ga nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie kritiškose valandose už 
mane meldėsi, lankė ligoninėje 
ir kitaip išreiškė savo rūpestį. 
Ypatinga padėka švogerio šei
mai, kuri dabar mane glol>oja, o 
prieš tai vežiojo pas gydytojus ir 
į ligoninę. — Kun. Jonas Pakal
niškis.


