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Savaitės 
įvykiai

MELDŽIUOSI UŽ VISUS IR TĖVYNĘ KOKS YRA MANO DIEVAS?

Prezidentas Reagan, kalbė-
damas etninių grupių atstovam, 
pareiškė, kad žmogaus teisių 
klausimai ir toliau turės dide
lės įtakos santykiam tarp JAV 
ir Sov. S-gos.

Lenkijos komunistų partijos 
vado gen. Jaruzelskio vizitas 
Prancūzijos prezidentui Mitter- 
and sukėlė Prancūzijoj didelį 
nepasitenkinimą.

JAV ir jos sąjungininkai de
rybose su Sov. S-ga dėl kariuo
menės skaičiaus Europoj suma
žinimo pasiūlė sumažinti JAV 
karių skaičių Europoj 5000 ir 
pareikalavo, kad Sov. S-ga su
mažintų savo karius 11,500 ka
rių ir sutiktų, kad susitarimo 
vykdymas būtų vietoj nuolat 
patikrinamas.

Pasaulio vyskupų sinodas pri
tarė Vatikano II tarybos priim
tiem nuostatam ir paragino ka
talikus kovoti už taiką ir so
cialinį teisingumą. Didžiosios 
spaudos pranašautas konfliktas 
tarp Vatikano ir vyskupų sino
do neįvyko.

Valst. departamentas paskelbė, 
kad Nikaragvos partizanam so
vietų gaminta raketa pavyko Ni
karagvoj nušauti sovietų ma
lūnsparnį ir kad žuvusiųjų tar
pe buvo rastas kubietis lakū
nas ir kitas Kubos karys. Tai 
rodo, kad Kubos kariniai pata
rėjai pradeda dalyvauti kauty
nių veiksmuose.

Britanija patvirtino savo anks
tyvesnį sprendimą — pasitrauk
ti iš UNESCO (J.T. švietimo, 
mokslo ir kultūros organizaci
jos) š.m. pabaigoj.

Izraelio organai areštavo du 
žemės ūkio ministerijos pareigū
nus, įsivėlusius į apgaulingą 
arabų žemių vakariniam Jorda
no krante pardavinėjimą žydam.

Gynybos sekretoris Casper 
KVeinberger pareiškė, kad JAV 
1990 m. pabaigoj gali turėti 
nuo žemės veikiančių laser spin
dulių ginklų prieš priešo rake
tas.

JAV nuo 1982 m. gruodžio 
buvo sukurta 10 mik naujų dar
bų. bet jų augimas nebuvo ly
gus: stipriai augo patarnavimų, 
bet silpnai gamybos srities dar
bai.

Britanija pasirašė slaptą sutar
tį su JAV dalyvauti JAV’ erdvės 
ginklų programos ty rimuose. Ti
kimasi. kad jos pavyzdžiu pa
seks ir kiti JAV sąjungininkai, 
kaip Vakarų Vokietija ir kt.

J. T. visumos susirinkimas 
vieningai savo rezoliucija pa
smerkė tarptautinį terorizmą 
kaip kriminalinį veiksmą.

Filipinų opozicinių partijų 
vienybė prieš prezidento Fer
dinando Marcos režimą suiro 

.prieš ją viešai paskelbiant. Da
bar opozicijos partijos turės du 
kandidatus į Filipinų preziden
to postą: žuvusio opozicijos va
do Aquino žmoną Corazon Aqui- 
no ir buv. senatorių Salvador

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 66
MŪSŲ KALINIAI Mes minime Tau ir balsų 

girdim
Aš vis galvoju, kad kitiems 

dar blogiau. O toks galvojimas

Kun. prof. Antano Rubšio žo
dis, pasakytas gruodžio 8 Ap
reiškimo parapijoje prieškalėdi
niame susikaupime New York o 
ir New Jersey ateitininkam.

Šiuolaikinis žmogus išgyvena 
Dievo užtemimą, mokėdamas 
nuožmią kainą. Užmušęs klausi
mą apie tikrąjį Dievą, šiuolai
kinis žmogus susikūrė savo Die-

Laurel.
Valst. departamentas kovai su 

šnipinėjimu palengvinti pareika
lavo, kad Sov. S-gos satelitinių 
valstybių diplomatai, norėdami 
keliauti JAV, turės iš anksto 
gauti departamento sutikimą.

Gvatemalos prezidento an
trinius rinkimus tarp dviejų 
daugiausia balsų gavusių kandi
datų laimėjo krikščionių demo
kratų partijos kandidatas Mar- 
co Vinicio Cerezo Arevalo.

7 pietų Azijos valstybės — 
Bangladeš, Šri Lanka, Indija, 
Pakistanas, Butanas, Nepalis ir 
Maldivas — sudarė sąjungą ir 
pažadėjo artimai bendradar
biauti srities skurdui pašalin
ti ir tarp jų esantiem ginčam 
likviduoti.

Iš kun. Alfonso Svarinsko 
laiškų:

“. . .Šiandien antras sekmadie
nis didžiosios gavėnios. Išvaka
rės mums, lietuviams, taip bran
gios šventės — šv. Kazimiero.

Ankstyvas rytas, pasimeldžiau 
ir dabar noriu jums parašyti.

Bendrai, aš kol kas laikausi 
gerai, ir fiziškai ir dvasiškai, 
dar gi ne pagal metus — 60 
metų. Tvirtai tikėkime, kad Die
vas mums padės. Norėtųsi 
daug papasakoti, bet popierius 
šito neleidžia (nepraleidžia ka
lėjimo cenzoriai, — red. past.).

Reikia dėti visas pastangas, 
kad susitiktume danguje. Žemė
je juk viskas greit prabėga. 
Visą savaitę sirgau gripu, nėjau 
į darbą. Dabar dar kosčiu, bet 
viltis, kad pavasaris ir saulė pa
gydys.

Per didžiąją gavėnią stengiuo
si susikaupti. Daugiau meldžiuo
si, darau nors mažas savanoriš
kas aukas, ir visa tai už pasi
sekimą rekolekcijų, kad visi dva
siškai užaugtume, dvasiškai at- 
gimtume sutikdami Šv. Velykas. 
Tiktai dvasioje girdėsiu linksmą 
Velykų Aleliuja, bet mano širdy
je nebus liūdesio ir nusiminimo. 
Priešingai, aš žinau, kad vykdau 
Jo valią, o tai man yra svar
biausia.

Sveikinu su Šv. Vely kom visus 
visus ir tas vietas, kuriose dau
giau ar mažiau dirbau. Daug 
dvasinio džiaugsmo, taikos tar
pusavyje ir su Dievu linkiu vi
siems visiems.

Meldžiuosi už visus ir Tėvy
nę."
1985.III.3.

Sveikinimo telegrama 
kun. A. Svarinskui

Telegrama kun. A. Svarins
kui į lageri 60-ties metų sukak
ties proga:

“Sekmadienis. Viduklėje šal
tukas — 14. Saulutė skaisčiai 
švietė. Žmonių pilna bažnyčia. 
Visų nuotaika puiki. Visi susi
kaupę su gaspadoriu (klebonu, 
— red. past.) priešakyje meldė
mės į Aukščiausiąjį ir sveiki
nom Tave, dvasios Tėve, su gar
bingu 60-jų gimtadieniu. Dar 
kartą visi, visi geros valios žmo
nės su išsiilgimu Tave sveikina 
ir daugybę kartų bučiuoja, lin
kėdami Dievo palaimos ir gau
sios Marijos globos!

Tavo sesuo Janina ir Krikšto 
sūnus Vytautas.”

Pastaba: šią sveikinimo tele
gramą kun. A. Svarinskas gavo.

Sveikinimas 
kun. Alfonsui Svarinskui

Audros išlaužo tik šakas ir iš
verčia sutręšusius medžius, o 
ąžuolai lieka stovėti. Nors žaiz
doti, nors supleišėjusia žieve, 
bet užsigrūdinę, atlaikę viesulus

Kaip ir kadais, Tust^ mumis 
esi, 

Kai Dievo Saukiasi pavergtų
jų -širdys, — 

Marijos žemėj Tau giesmė 
šviesi.

Rašo doc. Vytautas Skuodis:
“Šį šventą susitepimo va

karą, su dėkingumu prisiminda
mas Jus, savo dvasioj esu su 
Jumis. Ir vėl Kalbos! Ir vėl 
Nauji, šį kartą 1985 metai! Ką 
jie atneš jums ir nuims, paro
dys laikas. Pasitikėkime- Dievu, 
o Jis neapvils.

Tegul visada jus Įvedi Dievo 
palaima ir Jo malonė. Jūsų Vy
tautas .
1984.XII.24

Rašo tremtinys Povilas
Pečeliūnas:

“Iš nieko nepraJau paramos. 
Bet ris atsiranda žmonių, ir štai 
žiūrėk — pranešimas, lead pašte 
siuntinys ar banderolė-. Visiems 
rašau, kad nesiųsti), lead nerei
kia, bet manęs neklauso ir tiek. 
Jų tarpe ir Jūs. Ii ką. aš galiu 
padary ti? Belieka tik padėkoti 
ir dar kartą priminti, kad man 
nieko nereikia siųsti.

Juk yra daug tokių, kuriems 
parama žymiai labiau, reikalin
ga. Aš dar judu, liek: tiek su
gebu ir užsidirbti. Žodžiu, šiuo 
metu nesu nei alkanas^, nei suša
lęs. nei toks ligonis, kuris ne
galėtų savimi pasirūpinti.

ir vėtras. Jums, didžiai gerbia
mas kun. Alfonsai, dar tik 60, 
todėl tautiečių vardu linkime 
sulaukti 100 metų jubiliejų ir ti
kime, kad mūsų širdyse Jums vi
sada bus vietos:

Kelių didžiųjų kryžkelės iš
skyrė, 

Ką laimini dabar sava ranka? 
Bet ar ilgai dar būsi už kalnų 

ir girių 
Marijos žemės nukirsta Saka? 
Kas tiesų mums sakys ir kas 

paguos mus. 
Suklupusius per atlaidus Šven

tus?
Girdžiu, kaip malda skverbia

si danguosna. 
Ledus sulaužius, lagerių var

tus.

padeda lengviau pakelti viso
kias negandas.

Mėsiški dalykai daugiausia 
kenkia skrandžiui, ne dėl to, kad 
jie mėsiški, o dėl to, kad netu
riu dantų (gal ne tiek dėl am
žiaus, kiek dėl paradantožės). 
Viršutinėje eilėje jau treti ar ket
virti metai nėra nė vieno, o ir 
apačioje kliba paskutinis “tilte
lis”. Čia ir yra nemaža “prob
lema”.

Tiesa, Igrime yra ne tik poli
klinika, bet ir ligoninė, yra net 
dantų kabinetas, bet... Visa 
laimė, kad dar rimtai nesusir
gau ... O tai būtų gana tragiš
ka, nes skirtingai nuo kitų ne
galėčiau išvykti ir pasigy dyti.

(...) Ko neturiu — niekas at
siųsti negalės: tai Tėvynės ir pa-

Šiuolaikinis žmogus į Dievą 
žiūri įvairiai. Būdingi trys po
žiūriai apie Dievą:

1. Dievas nėra svarbus daly
kas. Klausimas “Koks yra mano 
Dievas?” neturi prasmės.

2. Dievas žmogų baugina. 
Klausimas “Koks yra mano Die
vas?” kelią baimę.

3. Dievas yra Tikrovė — pa
slaptinga Tikrovė, kuri tvirtai, 
bet švelniai veržiasi į gyvenimą 
— istoriją. Dievas yra Saulėte
kis visatoje. Klausimas “Koks 
yra mano Dievas?” turi gyveni
mišką reikšmę ir likiminę pras
mę.

Pažiūrėkime iš arčiau į šiuos 
tris požiūrius:

ties elementariausio dalyko — 
oro. Iš esmės toks klimatas, 
koks yra Igrime, mane veikia 
gana neigiamai, daro tingų ir 
bejėgį, o taip pat aštrina visus 
ankstyvesniuosius negalavimus. 
(...)

Bet ką čia apie visokius menk
niekius! Svarbiau — Tėvynė! 
Visa kita — niekai!

SOVIETINĖJE 
MOKYKLOJE

Nauji žmogaus formavimo

(Iš respublikos pedagogų, 
(nukelta į 2 psl.)

Custav Dore — Kristaus užgimimas

Dievas nėra man svarbus 
dalykas.

Nūdien daugeliui žmonių Die
vo nereikia. Daugeliui Dievas 
yra tik legenda — miręs. Vo
kiečių filosofas F. Nitčė apra
šo pamišėlį, kuris šviesų rytą, 
uždegta liktama rankoje, atsku
ba į miestelio turgavietę ir šau
kia: “Aš ieškau Dievo! Aš ieš
kau Dievo!” Kadangi daugumas 
žmonių turgavietėje Dievą ne
betiki, žmogus ieškantis Dievo 
su liktama ryto metą jiems su
kelia smagaus juoko. Žmonės ir 
klausia:

“Kodėl ieškai Dievo?
“Ar jis pasiklydo?”
“Gal Dievas mūsų bijo ir 

slapstosi?”
“Gal.jis kur nors pakeliui? 

Iškeliavo už jūrų marių!”
Pamišėlis šokinėja turgavietė

je, tvirtai laikydamas savo ran
koje uždegtą liktamą. Į žmonių 
klausimus atsako klausimu:

“Kur yra Dievas?” Žmonės 
nutyla^

“Aš jums pasakysiu, kur yra 
Dievas! Mes jį užmušėme!”

“Jūs ir aš užmušėme Dievą! 
Visi esame dievažudžiai!

“Kaip galėjome užmušti Die
vą?”

“Kaip galėjome išsausinti jū
rą^’

“Kaip galėjome atkabinti Sau
lę nuo Žemės?"

“Kur dabar eina Žemė? Kur 
dabar mes einame? Šalin nuo 
Saulės? Atgal? Pirmyn? Daužo- 
mės į šonus?”

“Kur dabar eina Žemė? Kur 
dabar mes einame? Šalin nuo 
Saulės? Atgal? Pirmyn? Daužo- 
mės į šonus?”

“Ar nepaklydome beribėje 
Erdvėje? Ar nėra mums šalčiau? 
Ar neilgėja ir netamsėja naktis? 
Ar nereikia mums liktamos net 
ryto metą?”

Mūsų amžiaus pradžioje Nitčė 
skelbė, kad Dievas yra tik le
genda — klausimas apie Dievą 
miręs. Žmogaus nutolimas nuo 
Dievo tikrovės — klausimo apie 
Dievą turi baisius padarinius.

vo pakaitalus: rasinį dievą — 
dievą — Rasę, tautinį dievą — 
dievą — Tautą, partinį dievą 
— djevą — Partiją, dievą — 
Patogumą. .. Dievas - Rasė, die
vas — Tauta, dievas — Partija 
tikrojo Dievo negali pakęsti. 
Nenuostabu, kad čia nėra vietos 
nei kitos rasės, ar kitos tautos, 
ar kitos partijos žmogui. Die
vas — Rasė patyrė baisų istori
jos teismą. Apie dievą — Tautą 
bei dievą — Partiją skaitome 
Kronikoje iš Tėvynės. O dievą—■ 
Patogumą vienu ar kitu būdu 
pažįstame ir patiriame savo gy
venime ir aplinkoje.

Dievas žmogų baugina.
Daug žmonių Dievo bijo, Die

vą laiko policininku. Šis yra 
antrasis dažnas požiūris į klau
simą “Koks yra mano Dievas?” 
Šis požiūris siejasi su blogiu ir 
kančios problema. Kančia, liga, 
nuodėmė, mirtis — blogis pa
saulyje kelia klausimą “Kodėl 
Dievas baudžia?” “Kodėl Die
vas, kuris yra geras Kūrėjas, 
nesutvardo blogio savo pasau
lyje?” Fizinis blogis — žemės 
drebėjimas, ugniakalnių prover
žiai, uraganai, badas, tremtis, 
liga, nekalto žmogaus kančia . . . 
Kodėl, gimus gyvenimui, reikia 
tapti kančios, ligos, nuodėmės, 
mirties- auka? Kodėl -žudomos 
tautos? Kodėl žmonija, vietoj 
žengusi į gerumą, vis slysta į 
žvėrišką žiaunimą?

Turime sutikti, kad esame 
bejėgiai atsakyti į Šiuos klausi
mus. Iš tikrųjų. Dievas ne sykį 
atrodo arba bejėgis, arba piktas 
baudėjas. Ši Dievo samprata 
slypi už požiūrio “Bijau Dievo!”

Budinga, kad požiūris “Bijau 
Dievo!” turi šakotą tematiką 
pasaulinėje literatūroje. Paimki
me porą pavyzdžių. Prancūzu 
dramaturgas Pėguy savo dramą 
Jeanne d’Are dedikuoja “visiems 
vyrams ir moterims, kurie turės 
žūti, stengdamiesi nugalėti blo
gį žmonijoje”. Pati Joana Ar- 
kietė, nusiminime ir neviltyje, 
kankinasi su bauginančiu klau
simu: ‘Kodėl Dievas, kuris yra 
gerasįs Viešpats duoda tokią jė
gą blogiui?” Atsakymo surasti 
nepajėgia. Įdomu tik, kad Joana 
Arkietė atsiduoda Dievui, nes 
jis, be abejo, daro tik tai, kas 
gera. Ir ji pati nelieka pasyvi 
— ne! Ji priešinasi blogiui ir 
stoja į kovą prieš blogį.

Garsusis rusų rašytojas Fe- 
doras Dostojevskis savo romane 
Broliai Karamazovai yra kanki
namas blogio Ir nekaltų žmonių 
kančios problemos. Vienas vei
kėjų — ateistas Ivanas Kara- 
mazovas vispusiškai paneigia 
Dievą ir ateizmo vardu meta 
tikėjimui iššūkį, kad tikėti Kū
rėją, kurio pasaulis sklydi nekal-

(nukelta į 3 psl.)

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
WASHING10«E PRANEŠIMAS

Lietuvos atstovas <dr. Stasys A. 
Bačkis š.m. birželio 19 d. raštu 
Valstybės Sekretoriui su apgai
lestavimu pranešlead Lietuvos 
garbės generaltekonsulė ponia 
J. Daužvardienėd^l sveikatos 
pasitraukia iš pareigų ir prašė, 
kad Valstybės De partamentas 
pripažintų Lietuvos garbės ge
neraliniu konsuluV'aclovą Klei
zą.

Valstybės Departamentas 
1985 gruodžio 3d. nota pranešė 
Lietuvos pasiuntinybei, jog iš 
principo jis nieko prieš neturi.

kad ir toliau garbės generalinis 
konsulatas būtų Chicagoje. Vac
lovas Kleiza yra pripažintas 
Lietuvos garbės generaliniu kon
sulu Chicagoje.

Departamentas nieko prieš 
neturi, kad garbės generalinis 
konsulatas būtų šiuo adresu — 
10000 S. Bell Avenue, Chicago 
III., ir veiktų atitinkamai vietos 
normoms ir nuostatams.

Gvajanos prezidentu negaluti
niais duomenim buvo išrinktas 
kraštą valdąs prezidentas Des- 
mond Hoyte.

Džiaugsmingų Kalėdų Švenčių 
ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

TĖV. PLACIDAS BARIUS. OFM 
Pranciškonų Provincijolas

KRISTAUS GIMIMO SVENTEJE
MIELIEM MŪSŲ SKAITYTOJAM. BENDRADARBIAM J 
IR RĖMĖJAM LINKIME KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI- • 
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PO VLIKO SEIMO

MIELI BROLIAI, SESĖS LIETUVIAI,
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šimtineti-
Tuo pačiu

re nesausi-

Jaučių didelį džiaugsmų, sveikindamas Jus Kristaus 
Gimimo ir Naujųjų Metų proga. Tas džiaugsmas yra 
nuoširdus, nes jis kyla iš dėkingomo už Jūsų rodomą 
prielankumų ir pritarimų pastoraciniams užmojams. Tai 
yra tikrai didi paguoda ir padrųsinimas naujose mano 
pareigose.

Dėkodamas už Jūsų nuoširdumų ir visokeriopų pa
galbų, kviečiu ir toliau vieningai žygiuoti Visagalio 
mums nutiestais keliais. Tegul mums visiems būna Kris
taus Gimimo šventė naujų įkvėpimų ir gausių malonių 
versmė, o 1986-ji metai — Dievo suteikta progų svar
biems gyvenimo uždaviniams atlikti.

Kaip jau žinote, ateinantieji metai yra visiems mums 
labai reikšmingi — jie artins mus prie mūsų tautos pa- 
grindinio krikšto 600 metų jubiliejaus. Tai yra lyg slenks
tis, perk kurį mūsų tauta peržengė į naujų istorinį 
periodų, labai reikšmingų ir lemtingų. Dvasiniu bei kul
tūriniu atžvilgiu tai buvo pats svarbiausias persimai- 
nymas, pasukęs mūsų tautų nauja linkme, įjungdamas į 
Vakarų kultūros krikščioniškųjų tautų šeimų. Tas persi- 
mainymas nebuvo lengvas, nes krikščioninimo metodai 
buvo netinkami ir net priešingi pačiai krikščionybės 
dvasiai. Reikėjo, kad mūsų valdovai - kunigaikščiai 
net trimis atvejais krikštytų tautų, įbaugintų 
nių karų, kol pamažu ji pilnai atsivėrė Kristui, 
ji atsivėrė ir vakarų kultūros tautoms.

Laikui plaukiant, užgimė lietuviška knyga,
nis menas užtvindė Vilnių; iki tol neregėto originalumo 
kryžiais bei koplytėlėmis pasipuošė visa Lietuvos žemė. 
Visa tautos dvasinė sąranga tapo krikščioniška, gyvai 
atsispindinti visoje kūryboje.

Sunaikinti krikščionybę reikštų sužaloti lietuvių tau
tų. Tai suvokia ir ji pati, todėl taip rimtai ruošiasi krikš
to jubiliejui. Tėvynėje vyskupai bei vyskupijų valdyto
jai sausio pradžioje išleido tikintiesiems raštų, vaiz
džiai iškeliantį krikščionybės reikšmę tautai ir kviečiantį 
apsikrikštijimo įvykį prasmingai išgyventi. Jie parengė 
labai įdomų planų, vedantį į tų jubiliejinę iškilmę.

Šiuos metus jie pavadino "gerosios Naujienos” me
tais, kviesdami gilintis į mūsų kultūros istorijų, kad su
prastume, kų mums suteikė krikščionybė. 1986-sius me
tus jie pavadino "Sąmoningo tikėjimo” metais. Tuo jie 
kviečia tikinčiuosius labiau gilintis į tikėjimo tiesas ir 
Evangelijos šviesoje žvelgti į savo gyvenimų bei visus pa
saulio įvykius. 1987-sius metus Lietuvos vyskupai pava
dino "gyvos krikščioniškos dvasios metais, visus skatin
dami žiūrėti į krikščionybę ne kaip į sausų teoriją, bet 
kaip i palaimiu šviesa.

Lietuvos vyskupų nurodytos gairės į jubiliejinius krikš
to metus, aišku, tinka ir mums, išeivijos lietuviams, 
nes ir čia reikia sąmoningesnio tikėjimo, gilesnio žvilgs
nio į tautos kultūros istorija, pilnesnio atsivėrimo Evan
gelijos šviesai.

Tačiau, be suminėtų pirminių uždavinių, mes krikšto 
jubiliejaus atžvilgiu turime ir kitų įsipareigojimų, kurių 
negali atlikti mūsų broliai tėvynėje. Svarbiausias jų — 
Lietuvos, kaip dėl Kristaus kenčiančios šalies, išgarsi
nimas pasaulyje, kuris palyginti dar mažai težino apie 
mūsų vargus. Čia įeina įvairios iškilmės, kelionės, spaus
dintai ir 1.1. Savaime suprantama, juos vykdant, bus 
reikalingas Jūsų dosnumas.

Apskritai. Lietuvos krikšto jubiliejaus atžvilgiu aplin
kybės yra gan palankios. Si. Tėvas pats skatina tinkama, 
paminėti šį didį įvykį. Atskirų kraštų vyskupai bei kar
dinolai taįp pat yra mums labai palankūs. Reikia, kad 
ir mes patys užsidegtume nauja ugnim — karštesne meile 
krikščionybei. To ir linkiu visiems Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga.

Vyskupas Paulius A. Baltakis. O.F.M.
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Savaitės |
įvykiai i

Kinija užmezgė diplomatinius 
santykius su Nikaragva, pasta
rajai sutikus pripažinti Kiniją 
vienintele legalia Kinijos at
stove.

OPEC valstybių aliejaus mi- 
nisterių konferencija atsisakė 
sutartos kainos už aliejaus sta
tinę ir nustatytų gamybos dy
džių ir stengsis tik išlaikyti iki 
šiol turėtas pozicijas tarptauti
nėj aliejaus rinkoj, nes šiam kar
teliui nepriklausančios valsty
bės. kaip Britanija ir Norvegija, 
nesutiko savo aliejaus kainų 
derinti su OPEC nustatytom 
kainom.

Nežiūrint politikų ir žymių 
žmonių protestų ir JAV’ ir Va
karų Vokietijos diplomatij boi
koto, Nobelio taikos premija bu
vo įteikta amerikiečiui dr. Ber- 
nard Lown ir sovietų dr. Evge- 
nij Chazov už jų pastangom į- 
steigtą tarptautinę daktarų or
ganizaciją prieš branduolinius 
ginklus Buvo protestuojama 
prieš sovietų dr. Chazov, kuris 
1972 pasirašė pareiškimą,1 kal
tinanti fiziką Sacharovą.,

Argentinos teismas rado buv. 
karinių juntu vadus kaltus už 
jų veiksmus, kovojant su kairiai
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siais teroristais, ir nubaudė pir
mosios juntos prezidentą gen. 
Jorge Videla ir jos narį admiro
lą Emilio Massera kalėti iki gy
vos galvos, antrosios juntos pre
zidentą gen. Roberto Eduardo 
Viola — 17 m. ir jos narį ad
mirolą Armando Lambruschini 
— 8 m. kalėti. Trys kiti 

juntu vadai ar nariai su buv. 
prezidentu Leopoldo Galtieri 
buvo išteisinti.

Vakarų Vokietijos Socialdemo- uzbekų, kirgizų ir tadžikų kalbo
mis. 1983 m. į Kauno Kunigų 
seminariją įstojo 4 baltarusių 
ir ukrainiečių jaunuoliai.

1984 kovo 24, šv. Kazimiero 
jubiliejaus proga, popiežius 
sveikinime kalbėjo: “Sveikinu 
visus čia susirinkusius, jų šei
mas. o ypač Lietuvoje dėl tikė
jimo kovojančius” .. -.

kratų partijos vado VVilly 
Brandt vizitas Į Lenkiją sukėlė 
Lenkijos opozicijos didelį nepa
sitenkinimą. nes jiš neaplankė 
buv. Solidarumo unijos vado 
Lech VValensa.

Valst. sekr. Shultz pareiškė, 
kad JAV sąjungininkai neturėtų 
vengti bet kurios rūšies, net ir 
slaptos paramos visiem Sov. S- 
gos priešam savo diplomatiniam 
tikslam paremti.

Afganistane apie Herat mies
tą lapkričio m. vyko didelės 
partizanų kovos su vyriausybės 
kariuomene, per kurias buvo su
naikinta 300 vyriausybės karių.

J.T. aukštuoju komisarų vieton 
į pensiją pasitraukusio dano 
Poni Hartling buvo vieningai, 
išrinktas šveicaras Jeąn Pierre 
Hocke.

Sov. S-ga straipsniais ir pa
reiškimais spaudoj paminėjo 
Tarptautinę žmogaus teisių die
ną., pagirdaina ir iškeldama tos 
srities pasiekimus Sov S-goi ir

š.. m. gruodžio 6 - 8 VLIKO 
seimas posėdžiavo St. Pe- 
tersburge, Floridoje. Seimui 
rengti komiteto pirmininkė dr. 
Irena Mačionienė pasveikino 
dalyvius ir pakvietė VLIKO pir
mininką dr. Kazį Bobelį atidary
ti seimą. Į seimo prezidiumą 
buvo pakviesti: pirmininku — 
A. Misiūnas, ir vicepirmininkais 
— dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. 
St. Kuzmickas (iš Anglijos);; į 
sekretoriatą — dr. J. A. Stiklo- 
rius, M. Pranevičius ir A. Ski- 
rius. Invokaciją sukalbėjo kun. 
V. Zakaras, OFM.

Seimą sveikino žodžiu: vysku
pas Paulius Baltakis, OFM, 
ALTOs pirmininkas T. Blinstru- 
bas, Kanados Tautos Fondo 
atstovybės pirm. A. Firavičius, 
VLIKO įgaliotinis Venecueloje 
ir Venecuelos L.B. Krašto valdy
bos pirm. H. Gavorskas, D. Bri
tanijos Liet. S-gos atstovas dr. 
S. Kuzminskas, Amerikos Liet. 
Tautinės S-gos pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas, Lietuvių Social
demokratų Partijos pirm. M. 
Pranevičius (atvežęs VLIKO sei
mui ir $300 auką), Lietuvos Dar
bo Federacijos atstovas dr. V. 
Šimaitis (įteikė VLIKo seimui 
Federacijos vardu $500), Reorg. 
Lietuvių Bendruomenės atstovė 
p. Kačinskienė, Amerikos Liet. 
Tautinės S-gos St. Petersburgo 
skyr. pirm. V. Gruzdys, ir kiti. 
Raštu sveikino Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos Šefas dr. Sta
sys A. Bačkis, ir diplomatinės 
bei konsularinės tarny bos atsto
vai: A. Simutis, dr. J. Žmuidzi- 
nas. J. Daužvardienė, V7. Balic- 
kas, V. Čekanauskas ir prof. J. 
Baltrušaitis; vysk. Vincentas 
Brizgy s ir vy sk. Antanas Deks- 
nys; Pasaulio Liet. Bendruome
nės pirm. V. Kamantas, JAV. 
Kanados, V. Vokietijos ir Švei| 
carijos Liet. Bendruomenės. 
VLIKo garbės pirm. dr. K. Valiū
nas, keliasdešimt lietuvių orga
nizacijų ir pavienių asmenų^ 
Kofp’ Neo^LithuahiapirroinhJKr 
K. Brazdžionytė su sveikinimai? . 
atsiuntė $100 auką.

VLIKo seimui rengti komite
tas išleido gražų specialų leidi
nį su nuotraukomis ir sveikini
mais.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

ateistinio darbo vadovų, pasi
tarimo 1984 metais kovo mėnesį 
Vilniuje).

LKP CK lektorius J. Saka
lauskas trumpai nušvietė susi
rinkusiems religijos padėtį Lie
tuvoje, pabrėždamas, kad šiuo
laikiniame pasaulyje religija po- 
litizuojasi, o politika religizuo- 
jasi.

Bažnyčia suaktyvino 
savo veiklą

Bažnyčia dangų jau iškėlė iš 
Kosmoso ir atkėlė į žmogaus 
širdį. Ji suaktyvino savo veiklą. 
1983 metų vasarą Vatikanas 
pradėjo transliuoti savo laidas

Jis nepasveikino eilinių tikin
čiųjų, o tik ekstremistus, kovoto
jus, kalbėjo lektorius J. Saka
lauskas.

Lektorius prisiminė ir Adutiš
kio kleboną B. Laurinavičių, 
apie kurį sakė, kad jis užsi-

kaltindama Vakarus už žmogaus 
teisių pažeidinėjimus.

Amerikos leidėjų sąjungos ko
miteto pirmininkas John Macral 
ir jo vykd. direktorius Jeri La- 
lįer savo laiške New York Ti
mes gruodžio 9 tarp sovietų per
sekiojamų rašytojų paminėjo ir 
Vladą Ijipienį.

Pranešimus apie VLIKo veiklą 
padarė: VLIKo tarybos pirm. V. 
Šoliūnas, VLIKo valdybos pirm, 
dr. K. Bobelis, ir vicepirm. 
V. Jokūbaitis. Tautos Fondo 
vardu pranešimus davė T. F. ta
rybos pirm. J. Valaitis, T. F. val
dybos pirm. J. Giedraitis ir Ka
nados T. F. atstovybės vardu — 
A. Firavičius, kuris įteikė seimui 
$100,000 Kanados lietuvių auką. 
A. Firavičius už jo nuopelnus 
išrinktas VLIKo garbės nariu.

Simpoziumo “Kopenhagos 
Tribunolo, Baltijos Taikos ir 
Laisvės Žygio atgarsiai besikei
čiančioje Europos politikoje” 
dalyvių pranešimai — dr. K. 
Bobelio, dr. D. Krivicko, dr. J. 
Stikloriaus ir inž. L. Griniaus 
— buvo sekami su dideliu susi
domėjimu. Jie buvo paįvairin
ti vokiečių filmu apie Taikos ir 
Laisvės Žygį. Diskusijų metu 
buvo ypatingai atkreiptas dėme
sys į 1986 m. Vienoje įvyksian
tį Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos per
žiūros suvažiavimą.

Su dideliu pasisekimu praėjo 
iškilmingas banketas, kuriame 
dalyvavo per 300 svečių. Solistė 
Roma Mastienė savo maloniu 
ir skambiu balsu žavėjo ban
keto dalyvius.

Gruodžio 8, sekmadienį, vyko 
VLIKo seimo uždaromasis posė
dis, kurio metu buvo gyvai dis
kutuoti okupuotos Lietuvos rei
kalus liečiantys klausimai. Po to 
buvo priimtos rezoliucijos. Sei
mas baigtas Lietuvos himnu. 
1 vai. p.p. iškilmingas pamal
das aukojo ir pamokslą pasakė 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
taipgi pamokslą pasakė evange
likų kun. E. Gerulis. Vėliau 
Lietuvių Klube papietavus, 
trumpai apie VLIKo darbus 
kalbėjo dr. K. Bobelis, dr. D. 
Krivickas ir inž. L. Grinius. 
Apie ALTOs vęiklą kalbėjo jos 
pirmininkas T.- BĮinstrųbas ir 
buvęs pirm. dr. K. Šidlauskas.

VLIKo seimas praėjo darbin
goje ir pakilioje nuotaikoje.

(Elta)

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą t

žiopsojo ir palindo po mašina ir 
tuo daug sukėlė bereikalingo 
triukšmo, kai tuo tarpu kasdien 
žūsta po kelis žmones avarijose 
ir niekas dėl to nepergyvena.

Kam tokia taika reikalinga?
Lektorius aiškino, kad 1983 m. 

Vilniuje buvo sukviesti visų Lie
tuvos vyskupijų vadovai, Lietu
vos pravoslavų, sentikių ir liu
teronų galvos ir Kauno Kunigų 
seminarijos rektorius kun. V. 
Butkus.

Po paskaitos vyskupai buvo 
paraginti savo raštu kreiptis į 
visuomenę, kad kovotų už taiką. 
Jiems buvo priminti 1947 m., 
kai Lietuvos vyskupams buvo 
įsakyta kreiptis atsišaukimu į 
visuomenę, kad iš miškų išeitų 
banditai (partizanai, — red. 
past.), bet vyskupai rašto nera
šė... Taigi, 1983 m. vyskupams 
buvo parodytas rašto projektas, 
kuriame raginama darbu ir mal
da prisidėti prie taikos, tačiau 
jie išbraukė sakinį: “Prisidėti 
prie Tarybų Sąjungos politikos”.

J. Sakalauskas teigė, kad kun. 
Alf. Svarinskas paklaustas, ko
dėl jis smerkia prof. V. Butkaus 
keliones į Taikos konferencijas, 
atsakė: “Tokia taika reikalinga 
l>edieviams, o ne tikintiesiems".

Apie kunigų pamokslus
Dar vienas aktualus klausi

mas — kunigų pamokslai. Visoje 
Lietuvoje kulto kontrolės komi
sijos nariai išklauso pamokslus 
ir juos pateikia rajono ar miesto 
ateizmo taryboms. Pavyzdžiui. 
Tauragės rajono viename mies
telyje jo niekas nepaklausė, ar 
jis nori diržo su žvaigžde sag
tyje, o gal nori diržo, kurio sag
tyje būtų kryžius. Tai , drau
gai, jau antitarybinis pamokslas! 
— aiškino lektorius J. Sakalaus
kas.
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SHALINS FUNERAL HOME, tac„ 04 - 02 Jąmalca Ava. (prie Forost 
P’way SL), Woodhavan, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.

BUVUS FUNEpALHOME. Mario Tetaulru, Jr. laidotuvių dlroktorlua, Naw-

Daug vtotos automobMIąm paajtatytl.
• 

KENF1ELD YUNERAL KOMES - Baach Mamorial Chapal, 301 Corey 
Ava., St. Pataraburg Baach, FL 93706. 813 360 - 5577. Pasadana 
Mamorial Chapol, 200 Pa aide na Ava. S., St Patarsburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIULIO Raal Eriąta, namų pardavimas, visą rūšių apdrau
dimai, lacoma Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, loc>, 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Totef. 847-2323 
(namų tolei. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo kUJentale.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardos Tavom. 
1883 Madison St, Rldgewood, M.Y. 11227. Tslef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Bs to, duodami polaktotuvinial pietūs. Pirams 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sliver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dsfls Radžiūnas, mv. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Ouoons, 
N.Y. 11368. Tslef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securltles Ine., Ona State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksų 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax sheiters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 • 9 PM. Penkt 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232. .

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. - “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

~ m STATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NE W JERSEY IR CONNECTICUTVALSTUO- 
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

Tasolirjo 

A MEMOBIALS
66-86 80 ST . JUDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

933 -r 197b

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtfe Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modemus įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir MyrUe Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
f TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ vietų lankymas
• GRUPINĖS kelionės

| LIETUVA
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTČR A

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL: 718 789 - 3300
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Būkime Kalėdų žiburiais
Nuo Padėkos dienos visur 

skambėjo pakili kalėdinė muzi
ka ir švietė daugybė žiburių. 
Kaip puikiai iliuminuotos gat
vės, krautuvių langai, miestų 
bokštai ir keliai. Visa tai nutei
kia šventiškai. Atrodo, lyg bū
tum patekęs į pasakos šalį, su
grįžęs į vaiko dienas, kai džiu
gino Kalėdų seniai, meškiukai, 
žaisliukai.

Visi vargome, pirkdami dova
nas, rašydami sveikinimo atvi
rukus. Dar puošėm eglutę, dė- 
jom dovanas aplinkui, valėm in
dus ir visą butą, kad šventės bū
tų kuo gražiausios.

Jei šitaip sutinkame Kalėdų 
šventes, tai vargiai pagausime jų 
prasmę. Kalėdos yra ne dovanų, 
ne šviesų šventė. Visa tai yra tik 
antriniai priedai.

Kalėdos yra meilės ir gilios 
draugystės šventė, nes tą meilę 
liudija Kūdikėlio Jėzaus gimi
mas. Jis įprasmino meilę giliau
sia prasme, pats save paauko
damas žmonijos išganymui.

Kalėdos yra religinė šventė, 
kurioje mes jaučiame Kūrėjo 
artumą ir jam nusilenkiame, nu
silenkiame ir Prakartėlės Kū
dikėliui. Iš ten ir spinduliuoja 
Didžioji Meilė.

Tad pro visas dovanas, pro 
visą puošnumą turi šviesti mūsų 
meilė artimui, net ir menkam 
nuskriaustam žmogui. Ta meilė 
ir yra tikrasis Kalėdų žiburė
lis. Ne eglučių ir gatvių šviesos, 
bet mūsų meilė turi šviesti vi
siems, mus pačius sudvasinti.

Tegu tie žiburiai ir šviesos, ir 
muzika padidina mūsų meilę 
artimui.

Kai tokia pakilia dvasia sutin
kame Kalėdas, tai būtina jas 
Įprasminti ir Bernelių mišiomis, 
pagarbos pareiškimu Bažnyčiai. 
Kartais paprastais sekmadie
niais sunku aplanky ti savos pa
rapijos bažny čią, tai bent pada
rykime Kalėdų metu. Tai mūsų 
šventa pareiga — jungtis į savo 
parapiją ir džiaugtis Kalėdomis 
— Kristaus gimimo švente. Bū

kime ir dosnūs savai parapi
jai, nes parapija išsilaiko tik iš 
mūsų aukų.

Kalėdos yra šeimos šventė. 
Net iš namų išėję vaikai sten
giasi susirinkti tėvų pastogėje, 
susirenka su anūkais ir kitais ar
timaisiais.

Tuoj ir iškyla dovanų klausi
mas. Mūsų gyvenama aplinka 
šventes sukomercino — išpūtė 
ir padidino dovanų elementą, 
padarė jį net esminiu, lyg be 
dovanų nebūtų švenčių. Seniau 
Lietuvoje (prieš II-jį pasaulinį 
karą) dovanos buvo saikingai 
perkamos. Dažniausiai jos buvo 
skiriamos mažiesiems, daug re
čiau suaugusiems.

Čia Amerikoje yra kitaip. Su
darė tokias sąlygas, kad nori 
prisiminti visus šeimos narius, 
visus artimuosius, todėl ir ieš
koma dovanų. O esame pastebė
ję, kad dovaną surasti nėra taip 
lengva.

Pirmiausia, ar negalima susi
tarti, kad vyresnieji vienas ki
tam neperka dovanų. Iš karto 
kiekvienam padėtis palengvėtų. 
Bet jei tikrai neišvengiama, tai 
sustokime ties lietuviškais daik
tais. Pirmiausia siūlome lietu
višką knygą, į kurią įrašysi de
dikaciją ir Kalėdų datą. Knygos 
ilgiausiai išsaugos švenčių ir 
dovanotojo prisiminimus.

Siūlome lietuviškas plokšteles, 
lietuviškus suvenyrus, droži
nius, gintarus, odos dirbinius, 
visa, kas lietuvio sukurta lietu
viam.

Siūlome neužmiršti ir spaudos 
— užsakyti lietuvišką laikraštį 
tikrai labai graži švenčių do
vana. Užsakykime savo jauni
mui, studentam, kad jie pripras
tų prie lietuviškos spaudos.

Draugam amerikiečiam dova- 
nokim angliškų knygų apie Lie
tuvą. Tokių knygų nestinga. Tai 
bus prasminga dovana, nes savo 
draugą amerikietį plačiau pain
formuosime apie Lietuvą.

Dažnai mūsų artumoje yra 
vienišų žmonių, kurie kartais
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ta kančia yra absurdas — kvai
lystė. Tokio Dievo reikia bijoti! 
Dostojevskis per kitus veikėjus 
atsako į Ivano ateizmą kuklia'. 
Anot jo, Dievas elgiasi neįpras
tai — išlaidžiai, — net savo Sū
nų — nekaltą Sūnų siunčia 
mirti ant kryžiaus. Bejėgė meilė 
yra galingesnė už blogį.

Dievo pravirkimas Kūdikiu 
Betliejuje ir mirimas ant kry
žiaus apreiškia, kad bejėgė mei
lė yra galingesnė už blogį. 
Dostojevskiui meilė yra jėga, 
kuris atveria duris į prasmę 
ir laimę net blogio priespaudoje 
bei nekalto žmogaus kančioje.

Abu šiuolaikiniai požiūriai — 
Dievas yra legenda ir “Dievo 
bijau!”, nes jis rūstauja ir bau
džia — kelia daugiau klausimų 
negu duoda atsakymų.

neturi kur pritapti, kartais jie 
nėra tokie turtingi kaip mes. 
Kartais jie būna kuklūs, atokiai 
gyvena ir nesiveržia į mūsų visų 
dėmesį.

Švenčių metu prisiminkime 
juos ir pasidalinkime Kalėdų 
džiaugsmu, pasikvieskime į savo 
namus vienišus, užmirštus ir nu
skriaustus žmones. Tai bus mūsų 
meilės paliudijimas.

Tad būkime žiburėliai ir savo 
meile švieskime visiem! Tada 
bus tikros šventės!

Švenčių sveikinimo kortelė, gauta iš Lietuvos. Kortelę 
tušu nupiešė jauna mergaitė.

KOKS YRA MANO DIEVAS?
Dlevas — paslaptinga Tik* 

rovė *
Tretysis požiūris Dievą laiko 

paslaptinga Tikrove, kuri yra 
Visatos pagrindas ir kuri tvir
tai, bet švelniai, veržiasi ir įsi
jungia į istoriją ir žmogaus gy
venimą. šis požiūris remiasi 
tikėjimu į Apreiškimą. Mes pa
žįstame koks yra Dievas tik per 
Jėzų Kristų. “Dievo niekas nie
kada nėra matęs, tiktai vien- 
gimis Sūnus — Dievas, Tėvo 
prieglobstyje esantis, mums jį 
apreiškė” (Jn 1, 18).

Kuo bebūtume, savo asmeniš
kame gyvenime, nuolat ban
dome prisijaukinti Dievą, įvaiz- 
dinti Dievą pagal savo mintį, 
rūpesčius, lūkesčius, baimes. 
Nejučiomis duodame Dievui sa
vo amžiaus ir kultūros požy-

Dievas — tolimas Ir artimas
Žydai nedrįsta ištarti Dievo 

vardą. Du tūkstantmečiai krikš- 
miur Dažnai“užmkšta^eTEd t į™*1*8 mu^ripratinonaudo- 

tarp Dievo ir žmogaus gali bū
ti tik panašumo — analogijos 
santykis, pagal kurį skirtumas 
tarp Dievo ir žmogaus yra neiš
sakomai didesnis už panašumą. 
Dievas yra žmogaus pavyzdys, 
o ne atvirkščiai.

Istorijos būtyje — ir šiuolai
kiniame amžiuje — būtų ir yra 
Dievo — paslaptingosios Tikro
vės karikatūrą. Dievas, kurį mes 
tikime yra Dievas, kuris mus

prašnekina per savo Sūnų: “Pra
eityje Dievas yra kalbėjęs mūsų 
protėviams per pranašus, o ga
liausiai šiomis dienomis jis pra
šnekina mus per Sūnų” (Žyd 
1, 1-2). Net Dievui mus pra
šnekinus per Sūnų Betliejaus 
prakartėlėje ir ant Kalvarijos 
kryžiaus, Dievo Tikrovė mums 
lieka paradoksas — pažinta Pa
slaptis: Dievas Abraomo ir Sa
ros, Dievas Mozės, Dievas Mari
jos, Dievas Pauliaus ir Jono, 
Dievas Pranciškaus Asyžiečio, 
Jono Pauliaus II, Teresė# iš 
Kalkutos. Dievas — pažinta Pa
slaptis, kuri mus stebina, sukre
čia, lieka nesuprantama.

ti Dievo vardą be reikalo. Ta
čiau Dievas — paslaptingoji 
Tikrovė lieka neišsakoma, nes 
Dievas yra ir tolimas, ir arti
mas, — tolimas, kaip tolimos 
Erdvės briaunos, artimas, kaip 
mums arti širdies plakimas ar 
alsavimas. Dievo Tikrovė nėra 
matoma savyje. Dievas tampa 
matomu kūrinijoje, — matomu 
ir pažįstamu. Ir įsikūnijimu, 
praverkdamas Kūdikiu Betlie
juje, Dievas ir apsireiškia ir 
pasislepia. Tolimasis Dievas yra 
Tas, Kuris ateina ir įsijungia į 
mūsų istoriją; jis ateina ir įsi
jungia į kiekvieno žmogaus gy
venimą, prašnekindamas laimės 
ir prasmės ilgesiu, nes myli, 
laukia, viliasi, džiaugiasi, pa
vargsta, verkia, kenčia, išgyvena 
mirties baimę, miršta. Senasis\ drįsta teigti, jog Dievuje gailes- 
Testamentas didžiuojasi Dievu, 1 
kuris yra taip arti savo Tau
tos (Žr. Įst 4, 32-34). Naujasis 
Testamentas džiugaute džiūgau
ja Artumu tolimojo Dievo: “Ir 
šttai jums ženklas: rasite Kū
dikį, suvystytą vystyklais ir pa
guldytą ėdžiose” (Lk 2, 12).

Dievas leiko žmogaus
Betliejaus Kūdikis yra ženklas 

Dievo, kuris ieško žmogaus ir 
nori būti žmogaus surastas. Ne 
mes ieškome Dievo, bet Dievas 
ieško mūsų! Krikščionybė yra re
ligija, kuri duoda Dievui kojas 
ir rankas ieškoti žmogaus. “Mei
lė — ne tai, jog mes pamilome 
Dievą, bet kad jis pamilo mus” 
(1 Jn 4, 10). Ir Dievo ilgesį 
bei ieškojimą mūsų Širdyje įdie
gė Dievas. Taigi ieškotojas nėra 
žmogus, bet pats Dievas. Žmo
gus gali slėptis ir bėgti nuo 
Dievo, bet Dievas nesiliauja ieš
koti ir šnekinti. Jėzus, Luko pa
lyginime apie sūnų palaidūną, 
kalba: “Vienas žmogus turėjo

du sūnus ..(Lk 15,11)- “Kas 
iš jūsų, turėdamas šimtą avių 
ir vienai nuklydus, nepalieka dy
kumoje devyniasdešimt devynių 
ir neieško pražuvusios, kolei ne
suranda?” (Lk 15, 4). Sugrįžęs 
sūnus sužino, kad tėvas jo ieško
jo: “Puotaukime ir linksminki
mės! Nes šis mano vaikas buvo 
pražuvęs ir atsirado” (Lk 15, 24).

Čia būdingas ir kitas para
doksas. Žmogaus ieškantis Die
vas nenaudoja prievartos, bet 
leidžia pačiam žmogui savęs 
ieškoti ir surasti. Aišku, kad 
esame Dievui dukros ir sūnūs, 
o ne robotai. Mūsų ieškantis 
Dievas, mus tvirtai bet švelniai 
prašnekindamas, laukia mūsų 
atsakymo: “Abba!” — Dievuli!

Dievas — kantrus Ir atlaidus.
Esame nekantrūs. Norime, kad 

tuojau surastume tai, ko ieško
me. Mūsų amžius ir aplinka, 
kurioje gyvename, yra skubos 
amžius. Norime, kad blogis čia 
ir Tėvynėje būtų tuojau pat 
suvaldytas. Jeigu Dievas naudo
tų savo visagalybę pagal mūsų 
norą ir nurodymus, mūsų Žemė 
būtų tuščia. O Dievas naudoja 
savo visagalybę ne sunaikinti, 
bet atleisti. Dievas yra lyg moti
na, kuriai rūpi savas vaikas; 
Dievas yra “turtingas gailestin
gumu”, nes yra “gailestingumo 
Tėvas” (2 Kor 1, 3). Šv. Raštas 
ne tik kalba apie Dievo atlai
dumą, bet ir liudija, kad Die
vas yra gailestingumas. Betlie
jus ir Kalvarija įkūnija ir su
dabartina Dievo atlaidumą tarp 
mūsų. Būdinga, kad Šv. Raštas 

tingumas — atlaidumas yra 
svarbesnis už teisingumą. Tei
singumas vadovaujasi dėsniu 
“Akis už akį, dantis už dantį...”, 
o gailestingumas atleidimu. Tei
singumas nepajėgia sukurti pu
siausvyros tarp žmonių ir tautų, 
o atleidimas sukuria naują pa
dėtį, — šviežią pradžią tarp 
užgautojo ir užgavusiojo. Bū
dinga sakyti, kad Dievas “pyks
ta” ant žmogaus. Tai yra labai 
didelis Šmeižtas. Štai ką rašo 
apaštalas Paulius: “Vargu, ar 
kas sutiktų mirti už teisųjį; 
nebent kas ryžtųsi numirti už 
geradarį. O Dievas mums paro
dė savo meilę tuo, kad Kristus 
numirė už mus, kai mes tebe
buvome nusidėjėliai . . .” (Rom 
5, 7-8).

Dievas — meilė.
Prakartėlė ir Kryžius liudija, 

kad Dievas yra meilė. Šiuolai
kinis žmogus didžiuojasi techni-

(nukelta į 5 psl.)

MELNINKŲ VIKTORAS 
GRĮŽO IŠ ŠKOTIJOS
PR. NAUJOKAITIS, 1984

Pranas Naujokaitis, uolus mū
sų laikraščio bendradarbis, mirė 
1984 rugpjūčio 12. Buvo gimęs 
1905 spalio 2 Papartynų kai
me. Šakių valsčiuje ir apskrity
je. Šiemet jis būtų šventęs 80 
metų sukaktį.

Velionis 1927’baigė Šakiuose 
Žiburio gimnaziją. 1933 metais 
baigė lituanistines studijas Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne ir buvo gimnazijos mokyto
jas. Jau nuo studijų laikų ėmė 
reikštis literatūroje. Rašė eiles, 
beletristiką ir taip pat buvo li
teratūros istorikas.

Išleido šiuos eilių rinkinius: 
Po svyruojančiais beržais — 
1930. Šviesos mergaitė — 1959, 
Akmens širdis 1960 Auksiniai 
rageliai — 1968. Saulėleidis — 
1982.

Beletristika: Upeliai negrįžta 
į kalnus — 1959; Įlūžę tiltai 
— 1961: Žydinčios dienos — 
1967, už šį romaną gavo Drau

Tą atmintiną pavasaų jau bu
vau antros klasės gimnazistas 
Ankstybas tų metų pavasaris 
jau per šventą Jurgį skendo so

go premiją; Pasisėjau žalią rūtą 
— 1972; Mažieji žingsniai — 
1960 (vaikams).

Kaip lietuvių literatūros isto
rikas 1948 išleido mokyklai va
dovėlį — Lietuvių literatūra. Iš
ėjęs į pensiją 1971, atsidėjo li
teratūros studijoms ir išleido di- 
džiulius Lietuvių literatūros 
istorijos 4 tomus. I tomas — 
1973.11 - 1975, III ir IV — 
1976 m.

Jau sirgdamas buvo pradėjęs 
romaną,? kurio liko tik 33 pus
lapiai parašyti. Buvo pradėjęs 
rinkti savo gausias recenzijas, 
jų liko 95 puslapiai. Šį pasa
kojimą jis pildai atbaigė.

Čia vaizduojamas Suvalkijos 
kaimas nepriklausomos Lietuvos 
laikais, kaip iš Škotijos grįžta 
prieš pirmą karą išvykęs emi
grantas. šis pasakojimas yra 
paskutinis velionio literatūri
nis darbas. Prisimindami auto
riaus 80 metų sukaktį, šį kūri
nį ir spausdiname. Red.

dų žieduose. Didžioji Melninkų 
kriaušė, visa baltutėlė, drąsiai 
skelbė, kad daugiau šalnų šį 
pavasarį jau nebebus: moterys 

sėkit rasodas, sodinkit jurginus, 
nebijokit pasisėti ir šalnų nepa
kenčiančių agurkų!

Jau baigiau ruošti rytojaus 
pamokas, kai staiga sulojo kie
me šuo, atsidarė dury s ir į trobą 
įžengė Melninkienė, kokių pen
kiasdešimties metų amžiaus, bet 
dar skaistaus veido ir gyvų 
judesių moteriškaitė. Gobėjo šil
kinę skarelę, turbūt iš vaikščio
jančių po kaimus vengrų pirk
lių pirktą. Melninkienė visada, 
eidama į žmones, rengdavosi iš
eiginiais drabužiais. Ir atrodo, 
jų turėjo ne vieną eilutę. Tik 
prie darbų rengdavosi namie 
austais marškoniais.

Pagarbinusi Kristų, moteris 
be jokių įžangų tuojau kreipėsi 
į mamą, prie stalo lopančią 
Juozo darbines kelnes:

— Tai. Barborėle. užbėgau pa
kviesti pas mus į svečius. Par
važiavo Viktorėlis su žmona ir 
dviem vaikais.

— Tai rodos, iš tos Škotijos? 
— klausimu pertraukė Melnin- 
kienės kalbą mama.

— Taigi iš Škotijos. Kasyklo
se darbas sunkus, uždarbiai po 
kam mažoki, o čia juk reikia šei
mininko. Feliksiukas į ūkį nelin
kęs, Jonukas irgi vėjus kiauru 
maišu gaudo. Jau kuris laikas 
vis siuntėme Feliksiuko surašy
tus laiškus, kviesdami grįžti 
Iš karto lyg nenorėjo mūsų 
klausyti, bet vėliau apsigalvojo 
ir parašė, kad grįžta. Tik tų 
popierių sutvarkymas kiek už
truko. bet štai prieš porą die

nų parsivežėm iŠ Vilkaviškio 
geležinkelio stoties: per Vokieti
ją parvažiavo traukiniu.

— Tai turbūt ir turto parsi
vežė?

— Ką Čia labai daug parsi
veš. Bet nesigiriant: įnešėm į 
klėtį dvi sunkias skry nias. Vieną 
tik atidarė ir jau visus lauktu
vėmis apdalino ... O kur kiti 
jūsų žmonės? — staiga nukreipė 
viešnia kalbą kitur.

— Šiūrynėje ruošia dirvą va
sarojui, ir bulves tuojau bus 
laikas sodinti.

— Norėjau ir vyrus pakviesti. 
Bet į šiūrynę neplumpuosiu' 
Pakviesk tu, Barborėle. ir vyrus 
mano vardu. Ateikit visi. Rytoj 
iškepsim py ragus, iš mėskamarės 
ištraukiau skilandį, kadugiais 
išrijkytą kumpį pamerkiau, kad 
būtų minkštesnis. Dakauskas 
alaus Šuliukę prileido ir užka
lė. Bus ką užkąsti, kuo gomurį 
pavilgyti. Tik nesididžiuokit 
sekmadienį tuo po pamaldų atei
ti. Ir tu. Justinuk, — kreipėsi 
viešnia į mane. — ateik kartu 
su kitais. Mūsų Albinutė — gal 
kiek jaunesnė už tave, vienuo
liktus metus įpusėjusi, galėsi pa
sikalbėti. susidraugauti. Tik jos 
broliukas Gėdis tėra tik aštuo- 
nerių metų. Vis galvojom, kur 
čia gavus piemenuką nusisam
dyti, o dabar ir samdyti nerei
kės. Tos keturios karvės, du 
veršeliai ir kelios avelės su ėriu
kais nesunku bus Gedžiui gany
ti. nors ir nekoks dar iš jo vy
rukas. Ir tos mūsų lankos: iš 

dviejų pusių statokais krantais 
Siesartis, galvijai nelips į upę 
stačia galva. Tai reikės pasaugo
ti tik rytinę pusę nuo Kriščių 
lankos, — tarkėjo Melninkienė 
nė neprašoma. — Tai ar priža- 
dat ateiti?

— Jei tik vyrai eis, ateisim 
visi. Įdomu susitikti po tiek ne
buvimo metų, — pažadėjo 
mama.

— Pasakyk Juozukui, kad Fe
liksas gavo savaitę vakacijų iš 
kariuomenės. Juozas tikrai norės 
susitikti. Juk buvo tokie neper
skiriami draugai, kol Feleksiukas 
išėjo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę.

— Pasakysiu, viską pasakosiu. 
Ačiū, kad kviečiat lyg artimus 
gimines, — dėkojo mama.

— Juk ir esam giminės. Kad 
ir tolimi, kad ir devintas van
duo nuo kisieliaus, anot to pasa
kymo, bet dar ir geri kaimynai 
esam.

Labai apsidžiaugiau tuo pa
kvietimu. Melninkų namus mė
gau. Keliukas ir takas į vieške
lį, kuriuo beveik kasdieną trauk
davau į mūsų gimnaziją, ėjo 
per Melninkų kiemą. Ir saulė 
vasarą tekėdavo per jų sodą. O 
tas sodas buvo didelis ir vilio
jo ankstyvaisiais saldiniais 
obuoliais. O ta didžioji kriaušė 
buvo tikra pasaka Jos vaisiai 
prinokdavo tik rudenį, bet kai 
padėti į šieną patrešdavo, savo 
saldrūkščių skoniu buvo liežuvį 
ir gomurį glostantis skanumy
nas. Ir patogu būdavo jų pasi

rinkti: — tik įšoki pro molinę 
bulvinę numintu takeliu ir rin
kis pilnas kišenes, trobos langai 
toli ir dar užstoti slyvų mede
lių. O kad ir pamatytų kas iš 
jų namiškių, negi barsis ant 
gerų kaimynų vaiko. Mes turė
jom tik vyšnių sodelį, obelys ir 
kriaušės netarpo pas mus, tai 
obuolių ir kriaušių buvom vi
sada alkani.

Man, dar mažam vaikui, Mel
ninkų malūnas buvo tikra pa
sakų pilis. Kai pavakarės saulė 
atsispindėdavo malūno lan
guose, mano vaizduotėje malū
no viduje susirinkdavo barzdoti 
nykštukai, gražuolės fėjos, tems
tant ir langams tamsėjant bijo
davo tik raganų, iš malūno iš
jojančių padebesiais ant šluotų. 
Dabar malūno jau nebėra J, 
pardavė, kai senasis Melnirikas 
buvo jau miręs, o Viktoras slėp
damasis nuo tarnavimo rusų ka
riuomenėje, buvo jau išvykęs į 
Vokietiją, o netrukus persikėlęs j 
Škotiją. Mačiau, kai malūną 
griovė, buvau net nubėgęs pa
žiūrėti. Buvo suvažiavę daug 
talkos vežimų, daugybė žmonių 
kibo plėšti malūno lentas, iš vi
daus nešė piklius, krumpliuotus 
ratus, ratelius, volus. Pats 
meisteris viską ženklino mėlyna 
pasteline kreida, kad statant vėl 
tiktų dalis pne dalies. Girdėjau 
kalbant, kad malūną išsiveža j 
Butviliškiiis prie Slavikų Man 
darėsi graudu, kad malūno dau
giau nebebus Tiesa, paskutiniais 
metais jo sparnai jau nesisuko

( fiuv d/iuguju
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Prel. JONAS J. SCHARNUS, klebonas 
Tėv. dr. KLEMENSAS ŽALALIS, OFM

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJA Newark, NJ.

ŠV. JUOZAPO
Waterbuiy, Connectic

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus, 
sulaukus

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų }

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapijiečiajųs ir Darbininko skaitytojams Enki

Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas 
Kun. JONAS KLIMAS 

šv. Petro parapija 
Boston, Mass.

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuolirdžiai sveikina visus parapiečius

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Kun. DANIELIUS ST ANIŠKIS

Apreiškimo parapija, Brooklyn, N.Y.

Kristaus Gimimo Šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

f

Prel. PRANAS BULOVAS, klebonas
Kun. STASYS RAILA
Prel. J. BALKONAS, P.A., klebonas emeritus 

v.j. atsimainymo parapija
Maspeth, N.Y.

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas

t
a VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

New York, N. Y.

$
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams
Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.L., klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas 
Šv. JURGIO PARAPIJA, Philadelphia, Pa.

a

a 
I
3

kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
Seserų kapelionas, Putnam, Conn.

Hartford, Connecticut

*

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiem parapiečiam linki 

Kun. IZIDORIUS GEDVILĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA, Providence, R.I.

Sveikindama/ savo parapijiečius linkiu linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA

* Philadelphia, Pa.

T JUSTINAS VAŠKYS, OFM

&

Kun. ANTANAS MICIŪNAS, M.I.C.

šv. Kazimiero parapija 
VVORCESTER, MASS.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Amsterdam, N. Y.

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus šviesa 
tenuskaidrina visų mūsų akis, 
nepalaužiama viltimi žvelgiant i ateitį.

Giedram Kalėdų džiaugsmo linkime

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų visiem 
Imvusiems parapiečiains, draugams ir pažįstamiems linki

Kun. VIKTORAS DABUŠIS 
Seminole, Fla.

Skaidraus šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, klebonas 
šv. Kazimiero parapija 
Paterson, N.J.

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel. JONAS A. KUČINGIS, kelbonas emeritus

Los Angeles, Calif.
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Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

Kun. PETRAS A. SHAKALIS, klebonas 
šv. Kazimiero parapija 

Brockton, Mass.
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SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

r «

H
Rochesterio Šv. Jurgio lietuvių parapija f

Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran
ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai:

i’ t!
i
I

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

Kun. PETRAS ŽEMEIKIS, klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS 
Dijak. ANTANAS SAMALONIS 
Dijak. HENRIKAS KETURWITIS 
Elizabeth, N.J.

Kristaus gimimo šventėj
Ramybės k Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

Bayonne, N. J.

Nuoširdžiai linki Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

I
 SVEIKINAME!

Nuotaikingų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų 
visiem geradariam, rėmėjam. Tikintieji Lietuvoje perduo
da savo sveikinimus ir padėkų visiem, kurie juos atsimena, 
užtaria ir gelbsti savo maldomis, minėjimais ir aukomis.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Valdyba,
Vysk. Vincentas Brizgys, pina.

Kun. Kazimieras Pugevi&us, reikalu vedėtas

•HMMggMM

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britain, Coni). $

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

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS, klebonas
Kun. JONAS MOSKUS
Kun. PAULIUS P. SABUOS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

a s

Linksmų Šv. Kalėdų! Laimingų Naujų Metų! 
Šv. Jurgio Lietuvių Parapija, Norivoood, Mass. 

1986 - 1987jubiliejiniai metai,
75 m. nuo įsteigimo. __

i 
į

Kun. VINCAS VALKAVIČlUS, klebonas

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus paiapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

>
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NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

3 a a
t

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoiirdtiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų tv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkėdamas visiem Dievo palairtios bei globos.

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

Linkiu savo mieliems parapiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.

Linkiu mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių 

ir laimingų Naujųjų Metų! 
Kun ALBERTAS KARALIS

ST. CASIMIR S CHURCH, New Haven. Conn.
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koks yra Mano dievas?
(atkelta iš 3 psl.f >

Nuotr. R. Kisieliaus

DAILĖS PARODOS 
LOS ANGELĖJE

tapo ir portretus. Žmogų su pa
mėgimu vaizduoja apsuptą 
gamtos arba į kambario aplin
ką |veda jautriai virpančias vi
daus interjero detales.

Dirba su teptuku, leisdama 
gyventi ir teptuko brūkšniui, jo

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos tryliktasis suvažia
vimas vyksta gruodžio 26 - 29 
Los Angeles, Calif., mieste. Pa
skaitos vyksta The Ambassador 
viešbutyje, 3400 Wilshire Blvd.

Suavimo proga rengiama “ ."“‘"T , b • u neištirpindama šventuose pfer-dailės piaroda, kun bus Sv. Ka- r 
zimiero lietuvių parapijos patal
pose, 2718 St. George St. Pa
roda atidaroma gruodžio 26, 
ketvirtadienį, 7:30 v.v. Atidary
mo metu kalbės pioetas, žurna
listas ir kritikas Pranas Visvy
das.

Parodoje dalyvauja tos apy
linkės dailininkės — InaLeškie- 
nė, Ramunė Motiejūnaitė-Sarup 
ir Ona Paškevičienė.

Angeles, kad ten pagelbėtų savo 
dukrelei, kuri taip pat yra dai
lininkė, dirba Hollywoode if pa
garsėjo kaip kostiumų kūrėja. 
Onos vyras, Mykolas Paške
vičius taip pat dailininkas.

Savo jautriu spalvingumu, 
“alsuojančiais” peisažas ir 
portretais ji labai praturtins šią 
parodą.

KALĖDŲ SVEIKINIMAS

ROMUALDAS KISIELIUS

Čia norime atkreipti dėmesį į 
Onos Paškevičienės kūrybą. Ji 
ilgus Tnetus gyveno New Yorko 
artumoje, dalyvavo įvairiose 
parodose, pati surengė parodas, 
dalyvavo ir LB NY apygardos 
rengiamose vasario mėnesio pa
rodose. Jos darbų ir šiandien 
kabo Kultūros Židinyje, mažojo
je salėje, Čiurlionis, vestibulyje 
— peisažas. Taip pat vienas pa
veikslas yra ir Adomo Galdiko 
galerijoje prie Kultūros Židinio.

Ona Paškevičienė po savo dar
bais pasirašo sutrumpintą mer
gautinę pavardę — Ona Dokals- 
tė, mergautinė pavardė gi yra - 
Dokalskytė.

Ji tapo peisažus — pamiškes, 
vandens įlankas, ankstyvą 
sniegą, jautriai pagauna gamtos 
atmosferos nuotaiką. Ji taip pat

Varpai bažnyčių vėlei gaudžia, 

Kristaus gimimą skelbdami, 

liepsnoja žemė pasipuošus 

žvaigždžių ir žvakių ugnimi . . .

Ir mes Kristaus gimimo šventėj.

Jums linkim iš širdies visos:

Daug džiaugsmo per šventas Kalėdas, 

daug laimės per Naujus Metus!

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
80 METŲ SUKAKTIS

Lapkričio 17tą, įvyko džiaugs
minga šventė Manhattano salo
je. New Yorko arkivyskupijos 
vienintelė lietuviška parapija at
šventė savo 80tą gimtadienį.

Į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, 11 vai. sumai gausiai su
sirinko parapiečiai ir svečiai. 
Jų buvo ne tik iš New \orko. 
bet ir iš Nevv Jersey, Connecti- 
cut, Pennsylvanijos ir kitų vieto
vių. Mišias koncelebravo klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas, 
kun. Nicholas Langenfeld. ilga
metis parapijos bičiulis ir Ford- 
hamo universiteto profesorius 
emeritas. Prie altoriaus asistavo 
diakonas Anthony Dugan, OFM, 
ir eucharistijos ministeris "Vin- 
cent Mascola. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muzikės 
Aldonos Kepalaitės, parapijos 
vargonininkės. Solo giedojo Me
čys Razgaitįs.

kad su 
dosniais 

remontas 
Pakvietė 
atremon-

Pamoksle klebonas apgailesta
vo, kad parapijoje dar nebaig
tas remontas ir dar neįdėti 
dail. Jonyno vitražai. Klebonas 
optimistiškai tikėjosi. 
Dievo pagalba ir su 
parapiečiais visas 
bus greitai užbaigtas, 
visus aplankyti naujai
tuotą kleboniją, paminėjo para
pijos steigėjo kun. Juozo Šešto
ko gyvenimą ir veiklą.

Daugumai, rečiau lankantiem 
parapiją, buvo staigmena matyti 
kleboną, apsivilkūsį pranciško
nišką abitą. Prieš kelis mėnesius 
se km damas savo a.a. mamos pa
vyzdžiu. Įstojo į šv. Pranciškaus 
tretininkus. Kaip kunigui jam 
suteikta privilegija nešioti abitą.

Po mišių įvyko banketas, ku
riam vadovavo Lietuvos vyčių 
garbės narys Larry Janonis. Jis 
supažindino su garbės svečiais.

ėjimuose. Todėl jos paveikslas 
virpa ir alsuoja. Dažnai palie
ka ir tuščios drobės paveiksle, 
kad būtų daugiau oro, erdvės. Ji 
dirba impresionistiniame stiliu
je. Koloritas šiltas ir jos sukur
tas pasaulis — giedras ir šviesus. 
Tai džiaugsmo ir geros nuotai
kos dailininkė.

Iš New Yorko išsikėlė į Los

• • - ».« • .

Be dailės parodos, dar rengia
mos ir kitos parodos: Lietuvos 
pašto ženklų ir pinigų paroda, 
— savo rinkinius išstato Kazys 
Karuža, Lietuvos žemėlapių ir 
monetų paroda, — išstato Ed
mundas Kulikauskas, lietuviškų 
knygų ir Liet Kat. Mokslo Aka
demijos leidinių paroda, — iš
stato dr. Felikas Palubinskas. 
(P- j-)

kos turtais, tačiau yra labai 
skurdus-širdies poreikiuose. Slo
gus vienišumas gąsdina ir vargi
na ne tik senus, bet ir jaunus. 
Tik žinodami ir jausdami, kad 
esame mylimi, — mylimi gilia 
ir ištikima meile, — galime su
sidoroti su savo vienišumu. 
Visą Šv. Raštą galima sutraukti 
į tris žodžius: Dievas myli žmo
gų! Dievas mus myli! Betliejaus 
Kūdikis ir Kalvarijos Kristus ap
reiškia Dievą kaip Meilę — li- 
kimmę mūsų prasmės ir laimės 
ištaką.

Koks yra mano Dievas?

~ vo į Škotiją, kur darbavosi ma-
genfeld, kuris jau per 50 metų lūne Glosgovv mieste. Užsidirbęs 

kelionpinigių, atvyko į Amerik^N 
Čia dirbo Havemeyer cukraus- 
fabrike, Brooklyne, N.Y. Po to 
atidarė maisto krautuvę. Užsi- 

kalboje, dr. Jokūbas pasidžiau- dirbęs mokslapinigių, įstojo į 
gė, kad jau daugiau kaip 80 ^v. Jono kolegiją, Brooklyne, o

„ metų didž’oje Manhattano salo- 
‘ je yra ant 570 Broome Street 
. maža lietuviška salelė — Aušros

Vartų parapija.
Stukai yra nuolatiniai 12 kuo

pos parengimų svečiai. 12 kuopa 
taip pat neatsilieka, artimai 
bendradarbiauna su Xe\varko29 
kuopa Švč. Trejybės parapijoje, 
prie kurios priklauso Stukai.

Prie banketo pasisekimo prisi
dėjo Steven Hodgson muzika, 
linksmindama dalyvius. Nuolati
nės parapijos renginių šeimi
ninkės turėjo “laisvą dieną. 
Jos.buvo viešnios, nespuota bu
vo “catered”. Vyčių 12 kuopos 
vyrai prižiūrėjo atgaivą, o mo
terys pasirūpino tinkamu patar
navimu. Kun. Langenfeld pra
pjovė didelį tortą, ant kurio bu
vo 2 žvakės — viena pirmiem 
80, o kita busimiem 80.

Švenčiant parapijos 80 metų 
sukaktuves, turim progą prisi
minti jos įsteigėją kun. Juozą 
Šeštoką, kuriam teko garbė į- 
steigti vienintelę lietuvišką pa
rapiją New Yorko arkivyskupi
joje.

Kun. Juozas Šeštokas gimė 
rugpjūčio 4, 1867 Trilaukių baž
nytkaimy, Lietuvoje. Mokslą 
pradėjo Marijampjolėje. Emigra-

Tarp jų buvo kun. Nicholas Lan-

nuoširdžiai talkina parapijai, 
sesuo Urbana darbšti parapijos 
bičiulė, vyčių garbės nariai dr. 
Jokūbas ir Loreta Stukai. Savo

paskui į Šv. Bonaventūros se
minariją, Allegheny, N.Y. Įšven
tintas 1903 balandžio 26. Kelis 
metus darbavosi Šv, Pranciškaus 
parapijoje, Lavvrence, Mass., o 
1905 pradėjo organizuoti Aušros 
Vartų parapiją New Yorke.

Šioje parapijoje tarp kitų ku
nigų dirbo: J. KeidoŠius, J. Kidy
kas, SJ, A. Paulėkas, CSSR, 
J. Parancevičius, J. Tomalonis, 
keli airiai kunigai. 1941 bir
želio 9 
rinskas 
metų.

K urr.
vavo iki 1937, kada dėl sveika
tos atsistatydino. Mirė 1958 lap
kričio 27, sulaukęs 91 metų. 
Palaidotas Kalvarijos kapinėse, 
Long Island City, N.Y.

Ad Multos Annos mano mielai 
Aušros Vartų parapijai.

Dalia Bulvičiūtė

Legenda?
Bejėgis? Blogio auka?
Tolimas, bet arti! Žmogaus 

— ieškantis Tėvas/Motina? Kan
trus ir atlaidus?

Koks yra mano Dievas? Gal
būt permažas! O gal paslaptin
goji Tikrovė, kuris tvirtai, bet 
švelniai veržiasi į mano gyveni
mą? Tekanti Saulė, su šviesa ir 
šiluma?

Koks yra mano Dievas? My
lintis! Dievas ir myli ir moko 
mylėti. Apaštalas Paulius rašo 
Dievo Knygoje:

“Meilė kantri, meilė malonin
ga, ji nepavydi; meilė nesidi- 
džiuoja ir neišpuiksta. Ji nesiel
gia netinkamai, neieško savo 
naudos, nepasiduoda piktumui, 
pamiršta, kas buvo bloga, nesi
džiaugia neteisybe, su džiaugs
mu pritaria tiesai. Ji visa pake
lia, visa tiki, viskuo viliasi ir 
visa ištveria. Meilė niekada nesi
baigia . . . Mūsų pažinimas dali
nis . . . Dabar mes regime lyg 
veidrodyje, mįslingu pavidalu, 
o kai ateis metas regėsime akis į 
akį. Dabar pažįstu iš dalies, o 
tuomet pažinsiu visiškai, kaip ir 
aš esu visiškai pažintas. Dabar 
pasilieka tikėjimas, viltis ir 
meilė — šis trejetas, bet didžiau
sia jame yra meilė” (1 Kor 
13, 4 - 10.12-13).

VISUR*
A. a. Leonas Kantas-Kančaus- 

kas po ilgos, it sunkios ligos 
mirė gruodžio 8 Los Angeles. 
Nuliūdime liko žmona Marija 
ir du sūnūs. Velionis anksčiau 
gyveno Argentinoje, bet prieš 
daugiau kaip dvidešimt metų 
atvyko į JAV ir apsigyveno Los 
Angeles, Calif. Turėjo foto stu
diją ir buvo uolus Darbinin
ko talkininkas fotografijomis iš 
lietuvių gyvenimo.

— Ateitininkų federacijos 
valdyba buvo susirinkusi gruo
džio 3 Chicagoj, Marijonų pa
talpose. Buvo svarstomi jubilie
jinės stovyklos ir iškilmingos 
konferencijos planai-, ‘“‘Ateities” 
Žurnalo ateitis, 600 m. Lietuvos 
krikšto sukaktis, Šalkauskio ir 
Dovydaičio 100 metų nuo gimi
mo planuojami minėjimai 1986 
metais ir jubiliejinio kongreso 
video.

— Jonas Urbonas, iki šiol bu
vęs JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas, Padė
kos dienos proga JAV preziden
tui R. Reagąn"laišku išreiškė 
padėką už dėmesį Lietuvos rei
kalam, o taip pat lietuvių dva
siškių — vysk. P. Baltakio ir 
kuų. K. Pugevičiaus — pakvieti
mą į specialų pasitarimą Bal
tuosiuose Rūmuose prieš pasi- 
matant su sovietų Gorbačiovu.

i

atvyko kun. Jurgis Gu- 
ir čia klebonavo per 40

Šeštokas-parapijai vado-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
iŠ okupuotos Lietuvos gauta 

žinia, kad ten lapkričio 27 mirė 
Aldona Endziulaitienė 85 metų 
amžiaus. Lietuvoje liko dvi duk
ros, du anūkai ir trys proanū- 

. kai. Amerikoje liko sesuo ir bro
lis ir dar brolis Australijoje, 
be to, liko ir daug giminių.

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
žurnalistas, redaktorius, vi
suomenininkas, kultūrinių pre
mijų mecenatas, Chicagos Bal- 
zeko lietuvių kultūros muziejaus 
vadovybės buvo parinktas kaip 
pasižymėjęs metų vyras. Žymens 
įteikimas įvyko lapkričio 24 
Drake viešbutyje Chicagoje. 
Medalį įteikė Chicago Tribūne 
redaktorius Howard Tyner.

j

— Lietuvių Operos solistų ir 
choro koncertas įvyks sausio 
19, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Chicagoj, Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje. Šis koncertas 
rengiamas Lietuvių Operos fi
nansinei paramai suteikti.

Aušros Vartų parapijos bažnyčios vidus Nęw Yorko miesto centre — Manhattane. Parapija 
lapkričio 17 minėjo 80 metų sukaktį. Nuotr. R Kisieliaus . >

’ Lietuvos Diplomatinės Tarnybos? ir Lietuvos Pasiun- 
J f tinybės Washingtone vardu nuoširdžiai sveikinu visus lie

tuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1986 Metų proga.
Labai dėkoju spaudai, radijo valandėlėms, veiksniams, 

visoms organizacijoms ir visiems geros valios tautie
čiams už ryžtingų veiklų Lietuvos laisvės reikalais bei 
pavergtų lietuvių teisių gynimu ir už palankių atodai
rą Lietuvos Diplomatinės ir Konsularinės Tarnybos at
žvilgiu.

Linkiu, kad 1986 metai būtų visiems sėkmingi as
meniškai ir Lietuvos laisvės veikloje.

DR. STASYS A. BACKIS
Lietuvos atstovas, LDŠ.
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Lietuvon Gene
ralinio Konsulato New Yorke ir savo vardu nuoširdžiai 
sveikinu dėl Lietuvos laisvės kovojančius veiksnius, orga
nizacijų vadovus, lietuvių spaudos ir radijo valandė
lių darbuotojus bei visus geros valios lietuvius laisvajame 
pasaulyje ir pavergtoje Tėvynėje.

Kartu su sveikinimais visiem dėkoju už ryžtingų 
veiklų mūsų visų bendrose pastangose atgauti laisvę 
pavergtai Tėvynei. Visiems linkiu asmeninės laimės ir 
daug Šviesių valandų 1986-siais metais.

ANICETAS SIMUTIS
« Lietuvos Generalinis Konsulas

New Yorice

Didžioji Kristaus Gimimo šventė ir Naujieji Metai 
tegimdo mumyse naujų ryžtų naujiems žygiams Lietuvos 
laisvinimo fronte. Nuoširdžiai sveikindama, to linki

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

r

:r

— Solistė Aldona Stempužie- 
nė, gyvenanti Clevelande, ži
noma ne tik kaip puiki lietu
viškųjų muzikos kūrinių inter- 
pretatorė, bet taip pat if puiki 
mezzosoprano partijų dainininkė 
operose, sausio 19 Chicagoje, 
Lietuvių operos koncerte, atliks 
programos dalį.

— Klaipėdos krašto vadavimo 
sukakties minėjimas Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, III., 
rengiamas sausio 12. Rengia 
Šauliai.

— Solistė Gina Čapkauskięnė, 
koloratūrinis sopranas iŠ Mont- 
realio, dainuos Lietuvių Operos 
paramai rengiamame koncerte 
sausio 19 Chicagoje, Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje.

— Dainavos meno ansamblis 
Chicagoje Naujųjų Metų suti
kimą rengia Jaunimo Centro ka
vinėje.

— J. Vaišnio, SJ, knygos 
apie lietuvių kalbos vartojimą 
sutiktuvės sausio 17 įvyks Chi
cagos Jaunimo Centro kavinėje. 
Rengia Jaunimo Centro Moterų 
klubas.

— Sunny Hills, Floridoje, sku
biai parduodamas puikus namas 
su trimis miegamaisiais ir “Flo
rida room”. prie pat ežero. Re
ta proga. Teirautis adresu: Al
gis Nakas, 472 Linvvood Dr., 
Sunnv Hills, Fla. 32^28. Tel. 
1-904-773-3323.

— Nauji Darbininko skaityto
jai I. Ąntoniuk. Philadelphia, 
Pa., L. Balkus, Farmington Hills. 
Mich. Užsakė kitiems: E. Balt
rūnas. BrooHyn, N.Y — V. Ta- 
raškai, Wickleffe. Ohio. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko- 
jam užsakytojam. Naujiem skai
tytojam Darbininko prenumera
ta pirmiem metam tik 12 dol. 
Atnaujinant — visiem 15 dol 
metam

j
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LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Nuoširdžiai sveikina visus Darbininko skai
tytojus su Šv. Kalėdom ir visiems linki laimin
giausių Naujų Metų!

DIREKTORIŲ TARYBA:

V. Vebeliūnas, prez.
V. Alksninis, viceprez.

_ i
-a

T. Aleksandravičius E. Lileikienė
A. Balsys Dr. T. Reni eikis
R. Kezys A. Šilbajoris
V. Kleiza E>r. R. Vaičaitis

^ŠACHMATAI !

Arūnas Simonaitis

Pasaulio šachmatų pirmeny
bės pasibaigė. Garis Kasparo
vas yra naujas čempionas. Lai
mėdamas 24-tą ir paskutinę par
tiją, jis pelnė 13 taškų, o Karpo
vas surinko tik 11 taškų. Jei 
rungtynės būtų užsibaigę 12-12, 
tai Karpovas būtų pasilikęs 
čempionu. Jam buvo reikalinga 
laimėti paskutinę partiją.

Tris kartus prieš tai pasau
lio čempiono titulas priklausė 
nuo paskutinės partijos. Botvin- 
nikas-Bronsteinas 1951 užbaigė 
12 - 12, sutarę paskutinę parti
ją lygiomis. Botvinnikas - Smy- 
slovas 1954 tuo pačiu rezultatu 
ir lygiomis paskutinėje partijoje. 
Abu sykiu Botvinnikas pasiliko 
čempionu. 1910, prieš Pasaulio 
šachmatų organizacijos 
(F.I.D.E.) pradžią, dr. Emanue
lis Laskeris laimėjo paskutinę 
(10-tą) partiją prieš Kari Šlekte- 
rį, išlyginddamas rezultatą 5-5, 
tuo pačiu apgindamas čempio
no titulą.

Mums įdomu, kad šiame Kas- 
parovo-Karpovo mače vyriausiu 
arbitru buvo mūsų Vladas Mi
kėnas.

Prancūzijoje kandidatų turny
ras pasibaigė. Pirmą vietą iš ke
turių pasidalino trys rusai: A. 
Jusupovas, A. Sokolovas, ir R. 
Vaganianas. Dėl ketvirtos vietos 
turėjo perlošti latvis Mitalis su 
olandu J. Timanu. Laimėjo J. 
Timanas. Šiame turnyre dalyva
vo amerikietis Y. Seiravvan. Sau
sio 8 susitiks Jusupovas-Timanas 
ir Vaganianas.

Amerikoje Levas Albertas lai
mėjo 1985 metų JAV pirme

NAlkJA PLOKŠTELĖ y
Mezzoso pranas

ALDONA STEMPUŽIENĖ
kompozitoriai: švedas, Banaitis, Jakubėnas, Gruodis, 
Sasnauskas, Tallat-Kelpia
Liuksusinis leidinys lietuvių Ir anglų kalbomis 
Kaina 12 dol., pašto išlaidos 1 dol.
Užsakymus siųsti:
Aldona Stempužis
2569 Euclld Hts. Blvd. No. 6
Oeveland Hts., OH 44106

nybes antri metai iš eilės. Joe- 
las Benjaminas iŠ Brooklyno 
užėmė antrą vietą ir su šiuo re
zultatu pasiekė pirmą didmeis- 
terio normą.

Metiniame U.S.C.F. sąraše 
gruodžio mėnesį galima rasti 
daug lietuviškų pavardžių. Pa
vardės su įvertinimais

Bagdonas A. — 1230, Balt- 
gailė V. — 1827, Balutis A. 
— 2048, Bliznikas Z. — 1921, 
Bullockus T. — 1843, Dičpini- 
gaitis P. — 1261/4, Dinius V. — 
1238, Girnius T. — 1974, Gram-

RAŠINIŲ
KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga skelbia rašinių konkursą 
jaunimui.

Temos: 1. “Kaip vertinti tau
tybę išeivijoje”, 2. “Tautiniai- 
herojai ir jų įtaka lietuvy bėje”.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą iki 35 m. 
amžiaus dalyvauti konkurse.

Rašinys turi būti bent penkių 
mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokyto
jai bei įvairių organizacijų va
dovai yra prašomi paskatinti 
jaunimą rašyti anksčiau minė
tam tautinėm temom.

Konkurse dalyvaujantiem už 
geriausius rašinius bus skiria
mos dvi premijos: I. premija 
500 dol., II premija 250 dol. 
Premijom skirti bus sudaryta 
vertinimo komisija.

Konkurso rašiniai turi būti 
atsiųsti iki 1986 vasario 15 d. 
(pašto antspaudas) šiuo adresu: 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga, c/o Vida Jonušienė, 12500 
Pawnee Rd., Palos Park, III. 
60464.

sas V. — 1337, Grauslys A. — 
1370, Grauslys, R. — 2110, Gra
žulis R. — 1893, Grivanis K. — 
2126, Gudaitis T. 1727, Gutma- 
nis E. - 1855, Janulis E. —1925, 
Jasiuvienas, L. — 1916, Jonaitis 
A. — 1858, Jonas J. - 726/04, 
Jakštas A. — 1457, Jankus A. — 
1520, Jonas T. — 1272, Jovanis, 
P. — 1648, Kudžma L. — 1688, 
Kulikauskas A. — 2155, Kuli
kauskas J. — 2025, Langas, J.E.
— 1046/05, Leonavičius A. — 
1924, Makaitis K. — 1706, Ma
kauskas A. — 1722, Mačauskas 
R. — 1203/08, Meška M. — 1197, 
Nagevičius L. — 1628/11, Okas 
P. — 1656, Poluška J. — 1069, 
Prūsaitis — 1876, Purvis J. — 
1505, Repečka J. — 1986, Simo
naitis A. — 2145, Srabulis Br.
— 1479, Šnapštys V. — 2044, 
Staknys Ed. — 20.55, Vasiliaus
kas G. — 1436, Žalis R. — 
1772, Žemgulys J. — 1499, Zoza 
j. _ 1648, Zvilius M. — 2162, 
Pomonis P. — 1809.

PADĖKA
Šių metų birželio mėne-sį mes, 

Ona ir Stasys Griganavičiai, So. 
Bostone atšventėme mudviejų 
vedybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Tas mūsų auksinis jubi
liejus praėjo labai iškilmingai. 
Už tai norime padėkoti visiems, 
prie to iškilmingumo prisidėju- 
siems.

Dėkojame Šv. Petro parapijos 
klebonui kun. Albertui Kontau- 
tui už mišių auką ir už labai 
gražų pamokslą; dėkojame jo 
asistentams: Lavvrenco Šv. Pran
ciškaus parapijos klebonui kun. 
Albinui Janiūnui ir svečiui pa- 
sionistui Tėv. Klemensui Kasins- 
kui; vargonininkui kompozito
riui ir profesoriui Jeronimui Ka
činskui ir solistui Benediktui 
Povilavičiui, mišių metu atliku- 
siem religinę-meninę programą; 
lietuviškai mišiolą skaičiusiam 
mūsų bičiuliui Pranui Averkai. 
ir angliškai skaičiusiam mūsų 
vaikaičiui Billy Kiely; sesele’ 
Kristinai už gėlėmis bažnyčios 
altorių papuošimą, Povilui Ne- 
vierai už bažnyčioje ir pobū
vyje nuotraukų darymą ir Juo
zui Bakščiui už automobilių 
prie bažnyčios sustatymą bei 
prižiūrėjimą.

Negalima užmiršti mūsų bran
gaus bičiulio Jurgio Jašinsko, 
taip išsamiai aprašiusio mūsų 
sukaktuves net keliuose laikraš-

Draudimas
Gyvybės draudimo bendrovės 

agentas, drausdamas vienos po
ros gyvybę, pastebėjo, kad ne
laimės gyvybei daugiausia atsi
tinka tik apie 25 mylias nuo 
namų.

— Girdi? — tarė moteris vy
rui. — Tavo darbovietė yra už 
30 mylių; taigi rytoj pradėsim 
ieškoti buto arčiau darbovietės.

Pasakė nurodymus
Daktaras pasakoja policijos 

atstovui:
— Ištyriau pacientą, kuris 

serga bronchitu, ir patariau jam 
būti šiltoj aplinkoj.

— Na ir kas atsitiko? — pa
klausė pareigūnas.

— Išeidamas iš kabineto, pa
cientas pasiėmė mano šiltą žie
minį apsiaustą.

Iškalba
— Žinai, mano žmona tokia 

iškalbinga, kad gali kalbėti išti
sas valandas bet kokia tema.

— O mano žmona kalba valan
dom ir be jokios temos ...

čiuose. Jam atskiras ačiū.
Nuoširdžiausiai dėkojame iš 

toliau atvykusiems ir dovanų 
atvežusiems mūsų giminėms: 
Valiulių šeimai iš Montrealio, 
Jankauskam iš Hamiltono Ka
nadoje, ir Griganavičiam, iš Chi- 
cagos atvežusiems didžiulį lie
tuvišką raguolį, sukėlusį visų 
dalyvių nusistebėjimą.

Ypatingą padėką reiškiame 
mūsų dukrelei Vandai, jos vy
rui Billy Kiely ir jų vaikams- 
mūsų vaikaičiam, kurių rūpes
čių, pastangomis ir darbu mūsų 
jubiliejus taip iškilmingai buvo 
paruoštas ir atšvęstas; dėkojame 
mūsų dukrelės draugėm-talki- 
ninkėms Joanai Nevieraitei-Šal- 
nienęi ir Elvyrai Averkaitei. 
Kartu dėkojame visiems mūsų 
bičiuliams, dalyvavusiems baž
nytinėse iškilmėse ir po to bend
rame pasisvečiavime.

Reiškiame mūsų pagarbą ir 
padėką lietuviškų laikraščių 
Draugo, Darbininko ir Tėviškės 
Žiburių redaktoriams už mūsų 
sukaktuvinės šventės aprašymo 
atspausdinimą.

Visiems, visiems mūsų lietu
viškas AČIŪ!

Ona ir Stasys 
Griganavičiai

VlbEOKASETĖS 
DOKUMENTINIAI FILMAI 

IŠ LIETUVOS
“LITUANIKOS” SPARNAIS — Dariaus ir Girėno skridys 

per Atlantą
ŠIMTAMEČIŲ GODOS — Pasikalbėjimai su šimtamečiais 
ŠVENTĖN — Pasiruošimai dainų šventei Lietuvoje 
GYVENU SAVO SAPNĄ — Kanados jaunuoliai Lietuvoje 
IEVA SIMONAITYTĖ — Rašytojos gyvenimas
IEŠKOM KLAKSONŲ — Seni automobiliai, Šabanlauskas

Visi filmai juodkbalti, 20 mln. ilgio 
$29.95 viena kasetė

($39.95 su angliškais parašais — “subtltles”) 
Prašom pridėti $2.50 už kiekvieną kasetę persiuntimo 

Išlaidoms.
Siųskite čekius arba money orders “IVI” vardu.

International Video Institute, Ine. 
Dept 102 

c/o Juozas Kazlas 
68 W. 69th Street 
New York, NY 10023

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukoti gautos 1985 m. spa
lio mėnesj:

1,000 dol. Dr. Rimos J. Mau
rukas. Malden, MA; Juozas Nai- 
kclis.. Omaha, NE; A. u. žmpnos 
Rožės Paurylėti-Tijūnicnės ir sū
naus "Vytauto 10 metų mirties su
kakčiai atminti — Jonas Tijūnas, 
Chicago, IL.

500 dol. Juozas Kundrotas, 
Houston, TX; Anicle Sharka 
Bragg, Glen Ridge, NJ.

250 dol. Tadas ir Česlovą 
Aleksoniai, Braintrcc, MA; Pra
nas ir Stasė Staneliai, St Peters- * 
burg Beach, FL (iš viso 500 dol.); 
Vytautas ir Branislava Vaičiu
liui, Woodhavcn, NY (iš viso 850 
dol.).

200 dol. Mykolas Leškys, 
Canoga Park, CA; LŠST Vytauto 
Didžiojo šaulių Rinktinė, Chi- 
engo, IL — per ižd. K. Juškevičių 
(iš. viso 1,100 do.y,> Viktoras Milu
kas, Plainview, NY (iš viso 800 
dol); Kazys Zemeckas, India- 
nnpolis. IN.

117 dol. Grand Rapids šv. 
Petro ir Povilo parapijos lietuvių 
choras.

100 dol. Kostas ir Marcelė 
Arai, St. Petersburg, FL; Edmun
das ir Alė Arbai, Santa Monica, 
CA; Jonas ir Sadye Barkauskai, 
Amsterdam, N Y; Agota Davis, 
Linden, N J; A. a. vyro Juozo 
Duoblio 10 metų -mirties sukak
čiai atminti — Adelė Duoblienė, 
Chicago, IL; Algimantas ir Tere
sė Gečiai, Philadvlphia, PA; My
kolas Januška, Winnipeg, 
Kanada; Vincas Januška, St. Ger- 
main, Kanada; Kun. Pranas Jokū
baitis, Chicago, IL; Knights of 
Lithuania, Council 29, Newark, 
NJ — per Emilia Sadonienę (iš 
viso 1,270 dol.); Lietuvos laisvės 
gynėjų atminimui — Edward 
I^?ugoud, San Fnincisco, CA (iš 
viso 650 dol.); Kun. Jonas Ruokis, 
Putnam, CT (iš viso 225 dol.).

50 dol. Kazys ir Birutė Ba- 
čanskai, Dorchester, MA (iš viso 
75 dol.); Henrikas Čepas, S.

Boston, MA (š viso 350 dol.); 
Anthony Gudaitis, Elmhurst, NY; 
Juozas Jakštas, Lakewood, OH (iš 
viso 915 dol.); Kun. Rapolas Kra
sauskas, Putnam, CT (iš viso 150 
dol.); Kitn. Jonas Krivickas, Put
nam, CT (iŠ viso 1,050 dol.); Alpha 
Mikėnas, Omaha, NE; Bronius ir 
Česlovą Paliuliai, Dorchester, MA 
(iš viso 100 dol.); a.a. Onutės Aš
montienės atminimui — Aldona 
Rimienė, Chicago, IL; Joseph Sa- 
baitis, Scranton, PA.

30 dol. Morta Kimtienė, Sioux 
City, IA; Regina Taunys, Put
nam, CT (iš viso 40 dol.).

25 dol. Dr. Bronie Apshaga, 
Chepachet, RI; Dr. Ąllan Konce, 
San Frantisco, CA (iŠ viso 50 
dol.); Antanas Ppštenis, Phila
dvlphia, PA (iš viso G0 dol.); Alek
sas ir Brunė Urbonai, Si. Peters- 
burg Beach, FL (iš viso 75 dol.); 
Edward Valcska, Cintinnati, OH.

20 dol. Saulius ir Daina Cyvai, 
Salem, MA (iš viso 30 dol.); Mari
ja Noreikicnė, Putnam, CT uš 
viso 80 dol.); I^eonard ir Eleanor 
Rokai, Keamy, NJ; Al ir Zina Sin
kevičiai, Melrose Park, IL; Stasys 
Šiliauskas, Lachinc, Kanada.

10 dol. Knights of Lithuąnia, 
Il.nrrisburg Council 146, per Nell 
Bėrutis; John Mc Closeky. New 
York, N Y; Pauline I’alub, Cleve- 
land, OH; Kuslas Stasiūnas, 
Grand Rapids, MI; Juozas ir 
Petronėlė Tamašauskai, Putnam, 
CT (iš viso 55 dol.); Roris Vaiš
vila, St. Petersburg, FL; Faustina 
Vasaitis, Thompson, CT.

5 dol. Elena Behrzing ir Ada 
Petraitis, Putnam. Ct; A] bert 
Casper, Springfield, IL

4 dol. Petras Aleškaitis, San 
Diego, CA (iš viso 8 dol.).

Pagal pasižadėjimus gauta:

1,000 doL Antanas ir Cecilija 
Makarai. Hot Sprincs, AR (jmo 
kėta 600 dol.); a.a. John ir Martha 
Liaugaudų atminimui — Edward 
Ix;ugoud, San Francisco, CA 
(įmokėta 500 dol.).

500 dol. Vincas Urbonas, Chi
cago, IL (įmokėta 350 dol.)

300 dol. Dr. Juozas ir Magda
lena Kriaučiūnai, Putnam, CT. 
(įmokėta 300 dol.).

Aukų spalio mėnesį su
rinko:

JAV LB Boston apylinkė 150 
dol. (iš viso 2,276 dol »; JAV LB 
Pujnam apylinkė 4(M) dol. (iš viso 
1,535 dol.).

1-Z‘šų telkimo’ vajus sėkmingai 
vyksta. Šių metų spalio mėnesio 
31 d. Lituanistikos katedros ižde 
buvo $426,200.10. Kviečiame visus 
prisidėti prie Lituanistikos kated
ros steigimo. Už visas aukas nuo
širdžiai dėkojame. Čekius prašo
me rašyti ir siųsti: Lituanistikos 
katedra arba Lithuaninn 
World Community Founda
tion, 5620 S. Claremont Avc- 
nuc, Chicago, Illinois 60636.

Vytnv' is Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienč
I’LC Fondo reikalų vedėja

REMKIME LIETUVIŲ FONDĄ, KURIS 
REMIA LIETUVIŲ KULTŪRINĘ VEIKLĄ

(Pavardė ir vardas)

(Nr. ir gatvė)

t....................................................................................................A...............................................................................
(Mtestas, valstija ir Zip)

Lietuvių Fondo ketvirtajam milijonui aukoju $ ...............
□ jnašas mano vardu □ jnašas įamžinti ...........................................................................
Esu LF narys Nr................. Nesu □

Data Parašas

Čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

Sudarant testamentus prašoma įrašyti ir Lietuvių Fondą angliškai: 
LITHUANIAN FOUNDATION^ INC., A NOT-FOR-PROFIT, TAX EX£MPT,

ILLINOIS CORPORATION, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCH ALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS kokybės produktai

I

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir»TV užkandžiai — kumpiai. įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
N«w Yortta: 1S64 žnd Ava. (B5-M «t) — TR 9-3047 
RMge*ood«: 54-54 Myrtte Avsmie — VA 1-7044 
AatorgoH: 2S-2S Ststovrsy Street — AS 4-3210 
Herai Per*, UI.: 2S9-17 HMaMa Ava. — 343-4119 
E. NodhporL U I.: 250-A Lertt ReM M. 51S 757-0M1 
FnnHIfl Sq.. U i.: 9ėi Merapeteed Tpk« — 437-7S77 
Ruehtoge: 41-OS Meto SSeel — MI 5-2552 
Whlte Plato*. M. V.. TM CReee RIB —

200 MemHton Ava. — Tai.: n 4-249-0225

Nanųet N.V.. Nanuet Mali Shopping C«nt.
Routa 59 - Tai 914 623-42S5 

Farmlnęton. Conn: Mana and Frta Dah 
270 Farmtoęton Ava. — 203-877-7000

Danbury. Conn.: Danbvry Gourmat 29C Maln St. —
Tai.: 203 744-MS7

Norwoo4,Masa.:MaatandWurathaua—101 C*ntr»ISt
Tai: 917 7S9-2B95

Wayna. NJ: 123Ą WMowt>rook M»ll-
Tai.: 201 715-0542



PALIKO MUS ANITA ORENTIENĖ
Suskambėjus telefonui ne

įprastu laiku, dažnai nueina 
šiurpas: “Gal kas blogo atsiti
ko?” Taip pasijutau šių metų 
rugsėjo 26 ankstų rytą, tik šį 
kartą ne be reikalo. Mirė Anita 
Milda Medeišytė-Orentienė, 
gy venusi Columbia, Maryland.

Milda Medeišytė buvo gimusi 
1934 Giedraičiuose, Marijam
polės apskrityje. Karo metu, kai 
daugumas mūsų pasitraukė į 
Vokietiją, Milda su mama ir se
serim atsidūrė Lenkijoje. Čia 
reikėjo labai greitai prisitaikyti 
prie lenkiškos aplinkos — iš
mokti lenkų kalbą, pakeisti var
dą iš Mildos į Anitą, nes grėsė 
galimybės po karo būti grąžin
tiems atgal į okupuotą Lietuvą.

Tėvas Medeišis tuo tarpu pa
kliuvo Vokietijon, iš kur pate
ko į JAV. 1958 Anita atvyko pas 
tėvą į Chicagą, kur susitiko 
Alfredą Orentą ir už jo ištekėjo.

Kaip ir daugumas naujave- 
džių, Orentai turėjo sunkią pra
džią. Abudu bandė studijuoti 
Illinois Universitete Urbanoje. 
Deje, gimus vaikams, Anitai te
ko nutraukti studijas.

Susipažinau Anitą kažkokiame 
lietuviškame parengime prieš 
dvyliką metų. Ji vilkėjo juodus 
drabužius ir atrodė labai išbalu
si ir trapi. Užklausiau, ar kas 
atsitiko? Ji atsakė: “Grįžau tėve
lį palaidojusi”. “Kuo sirgo tė
tė?” — “Jį apiplėšę vagys taip 
primušė, kad po to jis mirė

Pagalvojau: “Kokia tragedi
ja!” Visa tai ji pasakė taip stip
riai kaip faktą, kuris atsitiko, ir 
su tuo turi skaitytis. Pagalvo
jau, kokia stipri ir išmintinga 
moteris.

Jau tada Anita sirgo liau- 
kemija. Apie savo ligą viską de
taliai žinojo, bet “nesiligino .

Per tuos dvy liką savo ligos
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Anita Orentienė-Medeišytė

Petro Viščinio vadovaujama 
Laisvės Varpo lietuvių radijo 
programa lietuvių ir anglų kal
ba svarbesniems įvykiams ski
ria specialias programas. Taip 
naujų mokslo metų išvakarėse 
perduota speciali programa,

metų Anita pasiekė žymiai dau
giau, negu bet kuri sveika mote
ris. Ji išaugino tris vaikus, gavo 
bakalaureato laipsnį (Cum Lau- 
de) iŠ Maryland Institute Col- 
lege of Art ir magistrą iš Bal- 
timorės universiteto, studijavo 
“Publication Design”. Atsikvietė 
iš Lenkijos motiną, du brolius, 
seserį ir kitos sesers dukrą. 
Rūpinosi jų gyvenimo pradžia 
JAV, įkūrimu bei darbų gavimu. 
Visa tai reikalavo daug suma
numo, rūpesčio ir jėgų.

Ji su entuziasmu dirbo lietu
viškose jaunimo organizacijose. 
Be jokių išimčių prakaitavo 
skaučių Kaziuko mugių virtuvė
se. Daug metų globojo “Rate
lio“ tautinių šokių grupę. Savo 
meniškais gabumais prisidėjo 
prie Baltimorės Lietuvių namų 
dekoravimo ir daugelio kitokių

darbų, kurių neįmanoma sumi
nėti. Kai užklausdavau apie 
sveikatą, atsakydavo: “Žinai, 
Gene, neturiu laiko sirgti.”

Ir kokia ironija. Po daug var
go atsistota ant kojų. Vos keli 
metai kaip gautas pelningas ir 
įdomus darbas kaip iliustratorės 
Mary lando universiteto medi
cinos mokykloje. Vaikai: Rimas 
21 metų, bebaigiąs biochemiją, 
Diana, 20 metų — inžineriją, 
Ingrida, 18 metų, pradeda me
dicinos studijas.

Užuot pasidžiaugus savo ir 
vaikų pasiekimais, Anita iškrin
ta iš mūsų tarpo su pirmuoju 
rudens lapu. Po gražių maldų 
ir giesmių paguldėm ją Lorrai- 
ne kapinėse Baltimorėj, ant tokio 
gražaus kalnelio po plačiu 
ąžuolu. Tokia šilta, saulėta ir 
rami buvo Anitos laidotuvių 
diena kaip ir jos gyvenimo nuo
taika, Ilsėkis, Anita, po tiek daug 
darbų darbelių.. .

Liūdintys, šeima ir draugai, 
jos atminimui nupirko Adomo 
Galdiko paveikslą “Žiemos pėd
sakai” ir pakabino jį Baltimorės 
lietuvių muziejuje.

Genė Vasaitienė

PADĖKA
Š. m. balandžio 26 mirė mano mylima žmona

GENOVAITĖ VOLODKEVIČIENĖ-ZOVYTĖ

Aš pats tuo metu buvau susirgęs ir buvau po sunkios 
operacijos, negalėjau būti nei šermeninėje nei dalyvauti 
laidotuvėse.

Dėkoju visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už pareikštas užuojautas, šv. mišias, gėles, už 
dalyvavimą laidotuvėse, kuriomis rūpinosi mano sūnus 
Ronaldas su šeima.

Dėkoju dr. Anatolijui Krukui, taip rūpestingai globo
jusiam ligonę. Eugenijai Karpiūtei už parodytą didelį 
nuoširdumą ir paslaugą.

Ypatingai dėkoju Marytei Šalinskienei, kuri taip rū
pestingai ir su didele meile patarnavo tose sunkiose 
dienose.

Dar kartą dėkoju visiems.
Iš artimųjų giminių liko sūnus Ronaldas su šeima, 

brolis ir sesuo su šeimomis ir kiti giminės.
Nuliūdęs

Alfonas Volodkev ičitis

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

Savo> vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

skirta Vasario 16-osios gimnazi
jai, kaip vienintelei lietuvių 
gimnazijai laisvajame pasauly
je. Jos reikšrpę ir atliekamą už
davinį, labai vaizdingai išryški
no programos vedėjo pasikalbė
jimas su Darium Sužiedėliu iš 
VVashingtono, kuris dvejus metus 
mokėsi toje gimnazijoje. Jis labai 
įtikinančiai įrodė, kad kiekvie
na lietuvių šeima turėtų siųsti 
savo vaikus į Vasario, 16-osios 
gimnaziją. Tokie tos gimnazijos 
auklėtinių pasisakymai duoda 
daugiau, negu vyresniųjų įrodi
nėjimai apie tos gimnazijos ypa
tingą vaidmenį lietuvybės iš
laikymo ir ugdymo' pastangose.

Spalio 9-osios proga vėl per
duota speciali programa, skirta 
Vilniaus dienai. Joje kreiptas 
dėmesys ne vien į Lenkijos pa
darytą Lietuvai skriaudą, atplė
šiant Vilnių ir jo sritį nuo Lie
tuvos, bet ypatingai pabrėžtas 
Vilniaus meno vertybių sukau
pimas, jo ateities rūpesčiai, ku
riuos kelia lenkų ir gudų pre
tenzijos į seną Gedimino sosti
nę.

Programos vedėjas P. Višči
nis, pats būdamas Lenkijos oku
puoto Vilniaus sūnus, pareiš
kė, kad lietuviai yra atlaidūs 
lenkams dėl padarytų skriaudų, 
mielai su jais bendradarbiautų, 
jei jie atsisakytų savo nepagrįs
tų pretenzijų į Vilnių, kaip tai 
siūlo eilė dabartinės Lenkijos 
pogrindžio veikėjų. Tokius lietu
viai visu nuoširdumu sveikina. 
Visa ši žodinė programa buvo 
perpinta lietuvių liaudies muzi
ka ir mūsų kūrėjų darbais Vil
niaus tema. Programos užsklei- 
dimui įjungtas muzikos ir poezi
jos montažas, kuriuo Vilnius iš
keltas kaip Lietuvos brangak
menis.

Vėl Lietuvos kariuomenės at
kūrimo sukakties programoje 
stipriai ir įtikinančiai įtaigota 
mintis, kad dabartinėmis są
lygomis toji šventė turėtų būti 
minima, kaip lietuviško kraujo 
ir gyvybės aukos šventė, visų 
praeities ir dabarties Lietuvos 

'' laisvės kovotojų pagerbimas.
Trumpa, taikli žodinė programa, 
perpinta atitinkama muzika, 
atkūrė kovas dėl nepriklausomy-

A.A.
MARIJAI BUKAUSKIENEI

mirus, jos dukterėčiai dr. Marijai Žemaitienei ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Visvaldas, Violeta ir 
Janina Gerdviliai

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ D-JA 
MALONIAI KVIEČIA JUS DALYVAUTI

1986 NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMO BALIUJE
1985 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

DIDŽIOJOJ AUDITORIJOJ SO. BOSTONE 
Kokteiliai 8:30 v.v., vakarienė 9 v.v., , 

tokiai 9:30 v.v. — 1:30 v. ryto 
Šokiam gros 5 asmenų orkestras.

Kaina,25 dol. asmeniui.
Į šia kalną įskaitoma vakarienė, baras Ir šampanas.
Dėl rezervacijų skambinti: .Algiui Šmitų i 268-9058, 

Vyt. EHcinui 961-3523, A. Mevokui 331-2777, L. Izblckul 
327-8076 ar kitiems vaidybos nariams.

bės, žuvusiųjų pagerbimą Lietu
vos nepriklausomybės laikais, 
Klaipėdos sukilimo aukas, oku
puoto Vilniaus lietuvių kančias 
ir aukas, vėliau nacių ir bolše
vikų okupacijos kankinius. Vi
siems jiems skirtina Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo sukaktis, 
kaip simbolis lietuvių ryžto ko
voti už savo tautos laisvę. Pa
grindinė programos mintis: Žūs
ta tautos, už kurias nėra kam 
žūti. Visa tai išryškinta atitinka
mais vaizdais ir pritaikyta mu
zika.

Gruodžio 8 d. speciali progra
ma skirta vysk. Antano Bara
nausko gimimo 150 metų su
kakčiai paminėti. Jos pagrindi
nę dalį sudarė Tėvynės Garsų 
radijo programos Juozo Steinpu- 
žio iš Clevelando paruošta apy
braiža, papildyta poeto Algi
manto Mackaus pasisakymu 
apie Antano Baranausko litera
tūrinį įnašą į mūsų tautinę 
kūrybą, o taip pat šalia akt. 
Vytauto Paukštės atliekamų 
“Anykščių šilelio” ištraukų įjun
giant dar akt. Vytauto Valiuko 
ir akt. Henriko Kačinsko atlie
kamas ištraukas. Visa programa 
truko pusė valandos su viršum. 
Ji buvo labai įdomi, patraukli ir 
įspūdinga. Kaip Juozo Stempu- 
žio, taip lygiai Algimanto Mac
kaus apibūdinimai pasižymėjo 
taiklumu ir lakoniškumu, o Juo
zo Stempužio pasikalbėjimas su 
Antano Barausko antros eilės 
pussesere atskleidė “Anykščių 
šilelio” kūrėjo epochą su jos 
slaptomis mokyklomis ir drau
džiamos spaudos platinimu. Pa
baigai labai tiko Stasio Šimkaus

kantata “Atsisveikinimas su tė
vyne”, kurią atliko Čiurlionio 
ansamblis su solistais ir simfo
niniu orkestru.

Jeronimo Kačinsko kūryba 
Australijoj

Aktorė A. Gučiuvienė, gyve
nanti Adelaidėje, Australijoj, be 
kitų visuomeninių darbų, lietu
vių radijo valandoje vadovauja 
muzikos ir dailiojo žodžio sky
riui. Vieną paskaitą ji paskyrė 
supažindinimui su komp. Jeroni
mo Kačinsko veikla ir kūryba 
praeityje ir dabar. Jo muzikos 
transliacija įvyko spalio 18. 
Buvo perduotos Berklee muzikos 
kolegijos choro, prof. Brian O’ 
Connell vadovaujamo, J. Kačins
ko dainos mišriam chorui.

(Mirė Lidija Jašinskienė
Po ilgos ir labai sunkios li

gos lapkričio 30 mirė ilgametė 
Bostono lituanistinės mokyklos 
mokytoja Lidija Jašinskienė. Bu
vo pašarvota Joe Casper šerme
ninėje. Pačios velionės pageida
vimu laidotuvės buvo tik šeimai 
dalyvaujant. Palaidota gruodžio 
3 Forest Hill kapinėse. Nuliū
dime liko vyras Jurgis Jašins- 
kas ir duktė Giedrė su vy^ų.. 
Ilsėkis Viešpaties ramybėje!

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Fenjagut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268- 2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM tfanga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

PADĖKA

A.A. VACLOVAS LUKOŠEVIČIUS, gyvenęs Richmond 
Hill, N.Y., mirė 1985 spalio 13 d. Gimęs 1905 Grin
kiškio vlsč. Šereiiuose, Kėdainių apskr., Lietuvoje.

Nuliūdime liko žmona Bronė ir duktė Lilė, jos vy
ras Vytautas , anūkai — Nida. Albinas ir Rasa su vyru 
Kastyčiu.

Šeima ypatingai dėkoja dr. Anatolijui Krukui, velionį 
labai rūpestingai gydžiusiam. Dėkojame kun. J. Pakal
niškiui, Apreiškimo parapijos klebonui, už suteiktą pas
kutinį patarnavimą ir išlydėjusiam amžinybei į kapines. 
Kun. V. Pikturnai ir kun. A. Prakapui, OFM, dalyva
vusiems gedulingose mišiose. Dėkojame kun. B. Rama
nauskui, OFM, ir Tėvams Pranciškonams aukojusiems 
mišias velionio intencija.

Ypatinga padėka M. Šalinskienei irO. Barauskienei už 
rūpestį ir pagelbą liūdesio valandoje. Dėkojame K. Re- 
mezienei ir K. ir T. Matiekūnams už kaimynišką globą.

Dėkojame N.Y. Šaulių Kuopos nariam ir V. ButkiuT 
už brolišką atsisveikinimą ir palydėjimą į kapus. Po
niai A. Radzivanlenei ir Pr. Ąžuolienei už suorgani
zavimą rožančiaus dienos metu. Padėka p.p. Steponiams, 
R. Keziui; organizacijoms, pažįstamiems, draugams ir gi
minėms dėkojame už gausias mišias, metines maldas, už 
aukas Kultūros Židiniui, Apreiškimo parapijos Remonto 
Fondui,Tautos Fondui ir Lietuviškosios skautljos Fondui.

Dėkojame už atsilankymą į šermenis, gausų daly
vavimą laidotuvėse, už pareikštą užuojautą ir sutelktą 
pagalba netekus mūsų mylimo vyro, tėvelio ir senelio.

Su gilia padėka

Brone Lukoševičienė ir
Lilė Milukienė su šeima

Mielai Dr. Marijai Žemaitienei, jos tetai

A.A.
MARIJAI BUKAUSKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą.

Tėv. Kornelijus Bučinys, OFM 
Antanina Reivytienė
Paulius Jurkus

Mūsų mielai Mary te i Žemaitiene i, jos tetai
A.A.

MARIJAI BUKAUSKIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Bronė ir Bronius Oniūnai 
Marija Slavinskienė
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Donahua 288-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

§v. Kalėdų Ir Naujųjų Metų proga sveikina 
savo mielus klientus

‘Ąrpber Holidays” O
TRANS-ATLANTIC

TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

TeL (617) 288-8784

Aldona Adomonienė, Albina RudžIOnlane Ir
bendradarbiai
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metams linkime ketvirtadienio ir penktadienio parengimų 
talkininkams, Lietuvių Kultūros Fondo vadovybei ir nariams 
bei visiems mūsų vienuolyno ir Kultūros Židinio gera
dariams.

BR(X)KLYNO PRANCIŠKONAI

. Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 22, sekmadieni, 
3 v. popiet Maironio lituanisti
nes moki klos kalėdinė eglutė ir 
vaidinimas. Vaidina "Meškiuką 
Rudnosiuką”.

Prano Naujokaičio, uolaus 
mūsų laikraščio bendradarbio, 
pasakojimas — apybraiža spaus- 
nama šio numerio atkarpoje 
3 psl. Tai paskutinis raš\ toto 
kūrinys prieš mirti.

Jaunimo šokiai bus Kalėdų 
pirmąją dieną Kultūros Židin.. 
mažojoje salėje. Pradžia S \ \ 
Rengia Jaunimo Sąjungos \t tt 
Yorko skyrius.

Marija Bukauskienė, 85 nu-

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
po Kalėdų vy ksta j Los Ange
les, Calif., jr ten dalyvaus JLiet. 
Kat. Mokslo Akademijos suva
žiavime.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Aidų redaktorius, Kalėdų 
antrą dieną išvyksta į Los An
geles, Calif.. ir ten dalyvaus 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
suvažiavime.

Tėv. Kornelijuj Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
pakš iestas sausio l dalyvauti 
\ew Yorko burmistro Edvvard 
I Koch inauguracijos iškilmėse
miesto rotušėje ir po to vaišėse.

tų amžiaus, mirė gruodžio 6. 
Palaidota gruodžio 10 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios St.

T. K. Bučmys taip pat pakvies
tas sukalbėti invokaciją JAV 
Atstovų Rūmuose SVashingtone,

Mary’s kapinėse. Ji buvo teta 
dr. Marijos Žemaitienės, gy se

kai ten 1986 vasario mėn. bus 
minima Lietuvos nepriklauso-

nančios Leonia, N.J.
Lietuviškas kūčias Liet. Kat. 

Moterų Sąjungos 29 kuopi ren
gia gruodžio 22, tuoj po sumos. 
Apreiškimo parapijos salėje.

Prel. Algimanto Bartkaus išli
kimas i prelato drabužius bus 
gruodžio 22, sekmadieni, per 11 
vai. pamaldas Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Apeigas atliks 
vysk. P. Baltakis, OFM. \atya- 
sis prelatas, Šv. Kazimiero ko
legijos rektorius Romoje, sra 
kilęs iš Apreiškimo parapijos. 
Šioje bažnyčioje jis laikė primi
cijas.

A. Bražinskas, So. Drauge, 
N. J., atnaujindamas savo Dar
bininko prenumeratą, užsakė 
Darbininką ir V. Radikui, Lang- 
home, Pa. Atsiųsdamas l(X) dol., 
likutį paskyrė spaudai stiprinti. 
Dėkojame už dosnią paramą 
savaitraščiui.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, gruodžio 6 - 10 
dienomis lankėsi Los Angeles, 
Calif., kur jį pakvhaė Liet Fron
to Bičiuliai į savir^radirinį li
teratūros vakarą. Ta^uroga jis 
aplankė lituanistinę inokyklą, 
kur kalbėjo vyresnių klasių mo
kiniams. Gruodžio 7 dalyvavo 
Liet. Fronto Bičiulių surengto
je jubiliejinėje vakarienėje, kur 

‘ buvo apžvelgta praeitis, ir ten 
kalbėjo. Gniodžio8, sekmadienį, 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
buvo surengtas literatūros vaka-

mybės atgavimo sukaktis.
Per CBS TV kanalą (eh. 2) 

gruodžio 7, šeštadienį, 9 vai. 
v ak. tuoj po vaikiškos progra
mos vietoj reklamos pasirodė 
Ann Jillian (Jūratė Nausėdaitė) 
ir visus pasveikino lietuviškai 
su Šv. Kalėdom ir papasakojo 
apie lietuviškas Kūčias, švenčia
mas Lietuvoje. Pokalbis paįvai
rintas su pieštais paveikslais. 
Tai užtruko apie dvi minutes ir 
"sponsor" buvo Moet prancūziš
kas šampanas. Būtų gerai, kad 
kas tą programą matė, parašytų 
padėkos laiškutį į Moet-Hennes- 
sey bendrovę adresu: Schieffelin 
& Co., 30 Cooper Srjuare, Nevv 
York, N.Y. 1003. Attn.: Public 
Relations.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas gruodžio 21, šeštadienį, 
5 v. popiet Kultūros Židinyje 
rengia prieškalėdinį pobūvį, ku
riame dalyvauja tik klubo narės 
su savo šeimos nariais.

Magdalena Ulėnienė visai žie
mai išvyko į Los Angeles, Ca- 
li! , pas savo dukrą Birutę Klio- 
rieiię. Pavasarį ji vėl grįžta 
atgal.

Dr. J.A. Bilėnas, Huntington, 
NA , apmokėdamas ateinančių 
metų Darbininko prenumeratą, 
pridėjo ir 35 dol. auką, su Šv. 
Kalėdomis ir Naujais metais 
sveikindamas Darbininko re
dakciją ir administraciją. Nuo
širdus ačiū.

ras, kuriame jis skaitė savo kū
rybą ir kalbėjo. Taip pat ir ak
toriai skaitė jo kūrybą. Daly - 
vavo Elenos ir Juozo Kojelių 
namuose surengtame priėmime, 
taip pat Vištoje aplanke jMietą 
Bernardą ir Aldoną Br.i/dtm- 
nius. Kelionės platesnis reporta
žas bus spausdinamas yėliau

Margaspalvių lietuviškais 
raštais juostų arba lietuviškų 
rankšluosčių galima įsigyti Dar
bininko spaudos kioske, kaina 
su persiuntimu 2(1 dol Kreiptis. 
Darbininkas, 34 1 Highland 
Blvd., Brooklyn, N Y 11207

Artėjant Kalėdų, šventėm ir 
Naujiem Metam, kai kūne skai
tytojai savo draugus ir pažįsta
mus sveikina per Darbininką 
užuot siuntinėję šventimus at- 
v irukus. Kv ieč lame ir šiemet pa
laiky ti šią tradiciją, atsiunčiant 
redakcijai pageidaujamą sveiki
nimo tekstą ir auką laikraščiui 
stiprinti.
Kalėdinių atvirukų, kūnų kai

na 50 c. kiekvienas, galima 
gauti Darbininko administraci
joje jei užsisakoma didesnis kie
kis, pridedamas I dol (

LIETUVIŠKOS KŪČIOS
ruošiamo* gruodžio 22, sekmadienį, tuoj po 11 vai. mišių 
Apre likimo parapijos salėja. Programoje choro Ir bendros 
gleamoa. įėjimas 6 dol.

Visus maloniai Šviečia atsilankyti Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos 29 kuopa.

IŠKILUS KONCERTAS
Vaikelio Jėzaus parapijos 

bažnyčioje Richmond Hill, N.Y. 
(111 St. ir 86 Avė.) gruodžio 22, 
sekmadienį, 3 vai. popiet bus 
atliekama aukšto lygio meninė 
programa. Programoje dalyvau
ja trys solistai iš New Yorko 
City pperos — baritonas Craig 
Nim, tenoras Charles Abruz- 
zi ir sopranas Pamela Casella. 
Arfa skambins išgarsėjusi šios 
srities instrumentalistė Sylvia 
Koyvalczuk, kuri neseniai atliko 
męninę programą Baltuosiuose 
Rūmuose. Prie pianino bus išti
kimas lietuvių draugas, tarp
tautinio garso pianistas William 
Smkldy. šios parapijos mokyk
loje jau daugelį metų veikia 
lituanistinė šeštadieninė mo
kykla. Klebonas kviečia lietu
vius gausiai šiame koncerte da
lyvauti. Įėjimo bilietų nebus.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio. 21, šį šeštadienį, 2 
vai. popiet bus transliuojama: 
Parade (muz. Satie) — baletas; 
Les amelles de Tiresias (muz. 
Poulenc) — solistai: Barbara 
Daniels, David Holloway, Brian 
Schexnayder; L’Enfant et les 
Sortileges (muz. Ravel) — solis
tai: Hilda Harris, Marvis Mar
tin.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
jus primins per ištisus 1986 
metus, tai Bridges, Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas ang
lų kalba ir skiriamas lie
tuviškos spaudos nebe- 
skaitantiem. Metinė prenu
merata 7 dol. Užsakant dabar, 
bus pasiųsti ir š.m. lapkri
čio-gruodžio numeriai. Adresas: 
Bridges, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Ona Muraškaitė-Račiukaitienė 
mirė lapkričio 17 Kaune, Lietu
voje. Ji buvo motina neseniai 
čia mirusio inž. Algio Rato.

Darbininko 1986 metų kalen
dorius su dail. Česlovo Janušo 
spalvota "Lietuvos ūkininko so
dybos” reprodukcija, išsiuntinė
tas visięjn skaitytojam lapkričio 
22. Kas norėtų įsigyti daugiau 
egzempliorių, prašom atsiųsti 
3 dol. išlaidom padengti. Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Ekskursiją j šv. Žemę orga
nizuoja Darbininko savaitraštis. 
Išvykstama 1986 kovo 6. Kelio
nė truks 9 dienas ir kainuoja 
tik $1,199. Kainon įskaitoma 
kelionė lėktuvu, nakvynės vieš
bučiuose, kasdien pusryčiai ir 
vakarienė, vietovių apžiūrėji
mai. Lankoma Šv. Žemės tradė 
cinės šventovės Jeruzalėje, Na
zarete, Betliejuje, Jeriche. Lie
tuvių ekskursiją globoja kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM. In
formacijų ir registracijos reika
lais kreiptis į kelionių agentū- 
rė Vytis International Travel 
Service, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N.Y. 11229. Tel. 718 769- 
3300.

Bronė Tender, VVellesley, 
Mass., pastovi Darbininko rė
mėja, vietoj metinės Darbininko 
prenumeratos atsiuntė 100 dol. 
mūsų spaudai paremti. Gerada
rei nuoširdžiai dėkojame.

Conrad Kaster, Belleville, N. J., 
jau keleri metai savo motinos 

, atminimui vietoj metinės Darbi
ninko prenumeratos atsiunčia 
po 100 dol. l.abai ačiū spaudos 
rėmėjui.

J. Draugelis, St. Petershurg, 
Fla., atšils gindamas už metinę. 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė HM) dol. spaudai stiprin
ti. Administracija nuoširdžiai 
dėkoja

14-toji dailės paroda, rengia
ma L.B N.Y. apygardos valdy
bos, bus vasario 22-23 Kultūros 
Židinyje Taip pat bus skiriamos 
ir premfios.

Lietusių |ėimos tradicijos, 
kun St Yl< ts parašs ta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininku admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol Kreiptis j Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Bnuiklyn, N.Y. "i 1207.

letkonias 5 - 6 kambarių bu 
tas Pageidaujama Woodhavene 
arba Huhmoiul Hill Skambin
ti tel 827 - 2674

sveikina savo gimines, draugus 
bei pažįstamus šv. Kalėdų ir

visiem geros sveikatos bei 
laimės.

Elena ir dr. Kęstutis Valiūnai 
sveikina, šventojo Kūdikėlio gi
mimas ir Naujieji Metai priar
tins taip pat ir Lietuvos at
gimimą. Sveikinimų vietoje vi
siem lietuviam linkime laimės ir 
džiaugsmo. Ta proga lietuviš
kai spaudai paremti aukojame 
100 dolerių.

Petras ir Genovaitė šlapeliai, 
Commack, N.Y., sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki visiem 
laimingų Naujų Metų!

Danutė, Stasys, Ligija ir Sta
sys Jr. Biručiai sveikina visus 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų proga, linkėdami visiems 
sveikų ir laimingų 1986 Metų! 
Auka Kultūros Židiniui ir Dar
bininkui.

Danutė ir Kazys Krivickai, 
Clarks S.ummit, Pa., sveikina 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų proga, linkėdami sveikatos ir 
laimės Naujuose Metuose.

Laima Šileikytė-Hood su šei
ma sveikina visus draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linki laimingų ir sveikų 1986 
metų.

Kun. Stasys Raila, V. J. Atsi
mainymo parapija, Maspeth, 
N.Y. sveikina konfratrus, para- 
piečius, geradarius, vyčius, vy- 
tes, artimuosius. Nuotaikingų 
Šv. Kalėdų ir sėkmingų 1986 
metų. Telydi Jėzaus palaima.

A. ir St. Nutautai sveikina 
gerb. vyskupą P. Baltakį, Tėvus 
pranciškonus, Apreiškimo pa
rapijos dvasiškius, gimines, 
draugus ir pažįstamus su Šv. 
Kalėdomis ir ateinančiais Nau
jais Metais.

Galia Žilionienė dėkoja vi
siems ją prisiminusiems Šv. Ka
lėdų proga ir nuoširdžiai linki 
jiems ir jų šeimoms laimingų 
ir šviesių Naujųjų Metų.

MAIRONIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA KVIEČIA

ros Židiniui ir sveikina visus

Tradicinė lituanistinės Mairo
nio mokyklos Kalėdų eglutė bus 
gruodžio 22, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židinyje.

Įvairių skyrių mokiniai suvai
dins pagarsėjusią Vytės Nemu
nėlio poemą vaikams — "Meš
kiukas Rudnosiukas”. Muziką 
šiai poemai parašė kompozito
rė Giedra Gudauskienė. Reži
suoja Ramutė Cesnavičienė, jai 
talkina Genė Gedminienė ir Al
dona Marijošienė. Muziką pa
ruošė muzikė Nijolė Ulėnienė.

Kaip paprastai, šie mokyklos 
vaidinimai bei pasirodymai pa
sižymi savo gražiais kostiumais, 
gražiu ir spalvingu pastatymu, 
gražiais sudėtingais šokiais, 
deklamacijomis.

Ir "Meškiukas Rudnosiukas” 
nuskambės gražiai, bus gražių 
meškiukų, kiškių ir kitų miško 
gyventojų.

Po vaidinimo atvyks Kalėdų 
senelis su dovanomis ir apdova
nos visus vaikučius. Veiks įvai
rūs laimėjimai suaugusiems ir 
vaikams.

Kviečiam atsilankyti visi moc 
kyklos ir jaunimo draugai ir 
šventiškoje nuotaikoje praleisti 
keletą valandų su j a 11 n i rroc^, pažįstamus su šv. Kalėdom 
Drauge paremsite ir lituanistinę ’ ’ ’ ’ “ *--• • -
Maironio mokyklą.

' Parduodamas Lietuvos pašto 
ženklų rinkinys už $300. Katalo
go vertė 81000. Jerome Norkus, 
107 - 33 117 St., Richmond 
Hill, N.Y. 11419

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos au- ką Darbininkui 
kos Tautos Fondui nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu: Tautos Fon
das, Lithuaman National Foun
dation, Ine. PO Box 21073, 
\¥oodhaven, N.Y 11421

čiai vietoje sezoninių kortelių 
siuntinėjimo aukoja Darbinin
kui ir Šia proga sveikina visus 
gimines, bičiulius ir draugus.

N.Y., šv. Kalėdų proga sveiki
na savo draugus bei visus ge
ros valios lietuvius, dirbančius 
pavergtos Tėvynės laisvės vilties 
išlaikymui ir saugojančius mū
sų jaunimą nuo tautinės mir
ties — nutautėjimo. Mūsų spau
dai siunčiu auką.

Liudas špokas sveikina savo 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų proga ir linki laimingų Nau
jųjų 1986 Metų.

Marija ir Vladas Židžiūnai 
sveikina gimines ir draugus šv. 
Kalėdų proga. Vietoj sveikinimo 
kortelių skiria auką spaudai pa- 

* remti.
Vidmas ir Vita Matusaičiai 

sveikina draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linki lai
mingų ir sveikų Naujų Metų.

Kazimieras ir Kastytis Jankū
nai sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus Kalėdų švenčių

proga.
Felicija ir Algirdas Jasaičiai 

širdingai sveikina savo draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga 
ir linki daug laimės naujuose 
1986 Metuose. • <

. Kazys Butkus svedrina pažįs
tamus, draugus bei visus gimi
nes su šv. Kalėdom ir linki lai
mingų N. Metų.

Antanas Masionis sveikina Tė
vus pranciškonus. Darbininko 
redakciją ir administraciją, vį^, 
sus savo draugus ir padera
mus, linkėdamas visiem palai
mingų Kalėdų švenčių ir sveikų 
bei laimingų Naujųjų Metų.

Gintarė Ivaškienė ir šeima 
sveikina: Šv. Kalėdų palaima ir 
džiaugsmas telydi mūsų arti
muosius, draugus ir pažįstamus • proga ir linki visiem laimingų, 
per visus ateinančius metus!

Arnoldas ir Elena Pristemi- 
kai iš Rackway, N.J., sveikina 
Tėvus Pranciškonus ir visus sa
vo pažįstamus Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga.

S. Mikulskienė ir Danutė svei
kina gimines, draugus ir pažįs
tamus0 su Šv. Kalėdomis ir lin
ki jiems ^laimingų, sveikų Nau
jųjų Metų.

Ramutė ir Algirdas Cesnavi- 
čiai sveikina visus gimines, pa
žįstamus bėi Perkūno ir Apreiš
kimo parapijos choristus šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga ir 
linki visiems giedrios nuotaikos 
ir sveikų ateinančių Naujų 
Metų.

Vida ir Algirdas Jankauskai 
su šeima sveikina visus gimines, - 
draugus ir pažįstamus *su Šv. 
Kalėdomis ir linki visiems lai
mingų ir linksmų Naujų 1986 
Metų.

Vytas Gerulaitis, kelionių ir 
nekilnojami turto pirkimo ir 
pardavimo agentas, sveikina 
savo klijentus ir draugus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
linkėdamas kuo gražiausios atei
ties. Ta proga skiria auką Dar
bininkui.

Marina ir Zigmas Raulinai- 
čiai sveikina savo draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linki daug laimės ateinančiuose 
Naujuose Metuose. Vietoj sveiki
nimo kortelių skiria auką Dar
bininkui.

Mykolas Manomaitis, Boston, 
Mass., sveikina lietuvius pran
ciškonus, uoliai dirbančius lie
tuvišką darbą ir taip ilgai iš
laikiusius Darbininką sunkiame 
Golgotos kelyje.

J. Gerdvilienė, St. Petershurg, 
Fla., sveikina visus draugus 
ir pažįstamus su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais.

Mara, Monika, Kristina ir Vy
tautas Vygantai iš Dalias, Texas, 
siunčia savo artimiesiems, drau
gams bei pažįstamiems 
džius sveikinimus Šv. 
proga bei linki visiems 
siškos sėkmės Naujuose 
se. Vietoj kalėdinių atvirukų 
skiria auką lietuviškai spaudai.

Jeronimas Landsbergis Šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga nuo
širdžiai sveikina gimines, arti
muosius, draugus ir pažįstamus.

Rasa, Danutė ir Henrikas Milč
iai sveikina gimines, draugus u.

nuošir- 
Kalėdų 
visapu- 
Metuo-

Naujaisiais Metais. Vietoj sveiki
nimo kortelių skiria auką Dar
bininkui paremti.

Dr. Aldona ir dr. Kajetonas 
Janačiai nuoširdžiai sveikina 
Darbininko redakciją ir admi- 
minstraciją, Tėvus pranciško
nus, organizacijų vadovus, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga

Bronė Macijauskienė Šv. kalė
dų ir Naujų Metų proga sveikina 
savo gimines, draugus ir pažjs- 
tamus, o taip pat visą Darbi
ninko štabą. Vietoj kalėdinių 
kortelių siuntinėjimo skiria au-

Birulė ir Vytautas Kidoluu su 
šeima nuoširdžiai sveikina Kris
taus Gimimo švenčių proga 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus Per Darbininką \ įsiem 
Imki sėkmingų Naiųųių Metų

sveikų ir sėkmingų Naujųjų Me
tų. Ta proga skiria auką Dar
bininkui.

Dr. Marija ir Vitalis Žukaus
kai Šv. Kalėdų proga sveikina 
savo draugus ir pažįstamus, 
linkėdami visiem laimingų Nau
jųjų Metų. Ta proga skiria au
ką Darbininkui stiprinti.

Jonas ir Valerija Šileikiai iš 
Floridos Kalėdų švenčių proga 
sveikina draugus bei pažįstamus 
ir linki viso geriausio Naujais 
1986 Metais.

Dr. J. ir A. Snieškai šv. Ka
lėdų proga sveikina Tėvus Pran
ciškonus, visus savo prietelius. 
Linkime laimingų sveikų sėk
mingų Naujųjų Metų.

Lionginas Drangauskas šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina visus New Yorko vyrų 
choro Perkūnas narius, jų šei
mas ir ! inki sveikatos, visoke
riopos sėkmės ir ištvermės.

Užšulė Macikonis sveikina vi
sus pažįstamus su šv. Kalė
domis.

Vladas, Patricija, Zita ir 
Viadukas Sidai sveikina savo gi
mines ir draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki laimingų Naujųjų 
Metų.

Janina ir Pranas Bagdai svei
kina savo bičiulius ir pažįsta
mus Šv. Kalėdų proga ir visiems 
linki laimingų Naujųjų Metų. 
Ta proga skiria auką Darbinin
kui.

Juozas ir Aleksandra Kazickai 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus su Šv. Kalėdom ir linki 
sveikų bei laimingų Naujų 
Metų.

Seselės Benediktfyės, Bed- 
ford, N.H., sveikina Darbinin
ką 70 metų sukakties proga, o 
taip pat visus geradarius ir 
draugus Šv. Kalėdose, linkėda- 
mos visiem Dievo palaimos ir 
sėkmingų Naujų Metų.

Vanda ir Bronius Sutkai Šv. 
r Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

sveikina savo draugus ir pažįs
tamus, ypatingai birutietes, ra
movėmis ir LB Queens apylin
kės narius.

Donata ir Algonsas Samuliai 
visiems linki gražių švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų.

’ Apolonija Radzivanienė savo 
draugams ir pažįstamiems linki 
ramybės ir palaimos, sutiktos tą 
naktį, kada gimė Kūdikėlis

P. Turulienė, VVilloughby , 
Ohio, sveikina visus savo drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir Imki visiems laimingų 
Naująją Metų

Uknevičių šeima sveikina 
savo draugus ir pažjstamus Šv 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Vietoj asmeninių sveikinimų 
siunčia auką Darbininkui pa
remti.

Eugenija Vainienė, Jonas, Pet
ras ir Loreta su šeima sveikina 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus, linki malonių šv Kalėdų 
ir sveikų Nauju 1986 Metų Vie
toj kortelių skina auką Darbi
ninkui

kaus ir Simone Brazauskai tš 
• Floridos sveikina visus draugus 

bei jiažjstamu', linkėdami viaug 
džiaugsmo n laimės šs Kalėdų 
ir Naująių Metų proga




