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'Broliai, Sesės Lietuviai!

Pagal ČIA žinias Sov. S-ga dėl 
aliejaus kainų ir dolerio vertės 
nukritimo per paskutinius 2 m. 
turėjo iš Vakarų bankų pasisko
linti 6 bil. dol.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar pareiškė, kad 
J. T. 1988 m. rugpjūčio mėn. bus 
išleidusios paskutinius savo 
biudžeto pinigus ir turės ieškoti 
paskolų bankuose.

Prezidentas Reagan ir Sov. S- 
gos gen. sekretorius Gorbačio
vas pasirašė vidutinio ir artimo 
nuotolio branduolinių raketų 
Europoj panaikinimo sutartį ir 
pažadėjo stengtis siekti, kad tu
rimų strateginių branduolinių 
ginklų skaičius būtų žymiai su
mažintas. Abiejų pusių inspek
toriai dabar turės teisę vietoj tik
rinti raketų sunaikinimą.

Vakarų Vo*detijos, Britanijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Belgi
jos, Olandijos ir Austrijos centri
niai bankai sumažino procentus 
už jų duodamas paskolas JAV do
lerio vertės pastovumui susti
printi.

Panamos vyriausybė, atsaky
dama į JAV teikiamos karinės pa
galbos suspendavimą, įsakė 
uždaryti JAV tarptautinę ūkio 
kėlimo įstaigą ir jos visiem tar
nautojam išvykti iš Panamos.

J. T. pastangos užbaigti tarp 
Irano ir Irako vy kstantį karą iki 
šiol nedavė patenkinamų rezul
tatų.

JAV įteikė J.T. 90 mil. dol. savo 
įsiskolinimo daliai padengti.

Haiti žmogaus teisių sąjūdžio 
vadai spaudžia karinę vyriau
sybę įvykdyti prezidento rinki
mus ir netrukdyti civilinės rinki
mų komisijos veiklos. Spaudi
mui padidinti 4 kandidatai į pre
zidentus ir 3 darbo unijos pa
skelbė visuotinį streiką, kurios 
metu krašto miestų gyvenimas 
buvo paraližuotas.

Popiežius Jonas Paulis II 
priėmė į Vatikaną atvykusį Kon
stantinopolio patriarchą Dimi- 
trios ir abu pasižadėjo siekti, kad 
jų vadovaujamos Bažnyčios pa
siektų vienybė.

Tarp Nikaragvos vyriau
sybės ir prieš ją veikiančių parti
zanų vadų Dominikonų respu
blikoj prasidėjo netiesioginiai 
pasitarimai dėl paliaubų pagal 
Centrinės Amerikos taikos 
planą. Pasitarimam tarpininkau
jąs kardinolas Miguel Obando y 
Bravo siekia, kad vyriausybė tar- 
tusi tiesiog su partizanais ir kad 
abi pusės padarytų nuolaidų, nes 
dabar vieni antrų reikalavimus 
atmetė, ir pačios derybos įstrigo.

Austrijos prezidento Kurt 
Waldheim veiksmam karo metu 
ištirti Austrijoj sudaryta tarptau
tinė istorikų komisija buvo pa
reikalavusi, kad OSI pristatytų 
jai turimus dokumentus Wald- 
heimo nusikaltimam įrodyti, bet 
OSI dokumentus atsisakė įteikti.

Philadelphijos arkivyskupas 
kardinolas John Krol vasario 11 
pasitraukia iš pareigų. Jo vieton 
popiež. Jonas Paulius paskyrė 
Pittsburgo vyskupą Anthony J. 
Bevilacųua.

Lenkijos min. pirmininkas 
Zbigniew Messner pareiškė, 
kad, gyventojam nepritarus vy
riausybės pasiūlytam planui, pa
kelti kainas ir praplėsti demokra
tiją, vyriausybė nusprendė kai
nų pakėlimą išdėstyti per trejus 
metus.

Nubaudė, kad vaikai 
dalyvavo mišiose f

Šilalė. 1986 m. 10 d. į Šilalės 
bažnyčią įsiveržė grupė atsakin
gų rajono vykdomojo komiteto 
darbuotojų: pirmininko pava
duotoja M. Karinauskienė, 
TGMK direktorius Lesčiauskas, 
bendro skyriaus vedėja Skalau- 
skienė, kultūros skyriaus 
vedėjas Vytautas Jankauskas.

Bažnyčioje tuo metu buvo lai
komos mišios. Pamaldose daly
vavo septynios moterys ir. apie 
penkiasdešimt vaikų. Vaikai gar
siai atsakinėjo į mišių kreipinius.

Kol vyko pamaldos, pa
reigūnai niekam netrukdė, o po 
jų visi suėjo į zakristiją ir pa
reiškė klebonui kun. Antanui 
Ivanauskui, kad jį rado bemo
kantį tikėjimo vaikus. Klebonas 
paaiškino, kad jis laikė mišias, o 
vaikai dalyvavo pamaldose.

Pareigūnai surašė protokolą, 
jog buvo mokami vaikai ir pri
vertė kleboną po juo pasirašy ti. 
Kun. A. Ivanauskas antroje pro
tokolo pusėje paaiškino, kad pro
tokolas surašytas neteisingai. 
Kun. A. Ivanauskas buvo nubau
stas 50 rub. bauda.

Nubaudė už kunigų 
pakvietimą

Tauragnai (Utenos raj.). 1986 
m. birželio mėn. Tauragnų kle
bonas kun. Bronius Šlapelis 
buvo nubaustas 25 rub. bauda 
už tai, kad be rajono valdžios lei
dimo į parapijos atlaidus pasik
vietė kaimyninių parapijų kuni
gus.

Nubaudė už pamaldas 
ir pamokslą

Vievis (Trakų raj.) 1986 m. lie
pos mėnesį Trakų rajono admini
stracinė komisija nubaudė Vie
vio kleboną Tam. Antaną Cemą 
50 rub. bauda už tai, kad šv. Pe
tro ir Povilo atlaidų metu Vievio 

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

bažnyčioje pamaldas laikė ir pa
mokslą pasakė svečiai kunigai, 
negavę rajono valdžios leidimo.

Po valdiškų bedievių išbarimo 
kun. A. Cemas buvo nerviškai 
sukrėstas ir gydosi ligoninėje.

Baisu senelių namuose
Gargždai (Klaipėdos raj.), 

1985 m. gruodžio 30 d. Gargždų 
parapijos vikaras kun. Antanas 
Šeškevičius buvo iškviestas į 
Laugalių senelių invalidų prie
glaudą aprūpinti sakramentais 
sunkiai sergantį ligonį. Ta pačia 
proga norėjo pasinaudoti ir kiti 
prieglaudos ligoniai. Kunigui 
vos spėjus aprūpinti mirštantįjį, 
koridoriuje pasigirdo triukšmas 
— internato direktoriaus pava
duotoja Jadvyga Dotienė vaikė 
visus kurie norėjo susitikti su ku
nigu...

Išsigandusi senelė verkdama 
skundėsi išeinančiam kunigui: 
“Dabar mus išveš į durnių na
mus... Seneliai yra bauginami 
Janinos Riaukaitės atveju-pasi- 
skundus dėl religinių varžymų ir 
kitų trūkumų, ji buvo išvežta į 
Šilutės rajone Macikuose esanti 
psichinių invalidų^ jįnternątą. J. 
Riaukaitė kelis kartus prašėsi 
grįžinti ją į Laugalių internatą, 
bet į jos prašymus niekas iš ad
ministracijos nereagavo.

Internato direktorius sutinka 
įsileisti kunigą tik pas aki
vaizdžiai mirštančius ligonius, o 
į kitų jau nepajėgiančių pasikelti 
iš lovos ligonių, prašymus pak
viesti kunigą atsisako duoti leidi
mą.

Nubaudė už pamokslą
Kazokiškės (Trakų raj.). 1986 

m. Sekminių atlaiduose Kazokiš
kių bažnyčioje sakyti pamokslą 
buvo pakviestas kun. Jonas Zu- 
brus. Po atlaidų rajono admini
stracinė komisija nubaudė vietos 
kleboną kun. Joną Kazlauską .50 

rub. liauda už tai, kad nesude
rinęs su rajono valdžia, leido 
kun. J. Zubriui sakyti pamokslą.

RRT įgaliotinis Petras Anilio- 
nis už Kazokiškių bažnyčioje pa
sakytą pamokslą raštu įspėjo 
kun. J. Zubrų. Esą pamokslinin
kas dezinformavo tikinčiuosius, 
tvirtindamas, kad XVIII a. 
švietėjų ir pozityvistų viltys jog 
švietimas ir mokslas išspręs visas 
problemas neišsipildė.

Neduoda leidimo nes 
nebalsuoja rinkimų metu
Vepriai (Ukmergės raj.). Au

kštaitijoje gana plačiai yra žino
mi Veprių Kalvarijų atlaidai. 
Nors Kryžiaus kelio stočių ko
plytėlės jau seniai sovietinės 
valdžios nugriautos, tačiau tikin
tieji iš įvairių Lietuvos vietų ka
smet per Sekmines gausiai ren
kasi į Veprius ir po mišių, giedo
dami giesmes, eina Kalvarijas 
buvusių koplytėlių vietomis.

Sovietinės valdžios reikalavi
mu vietos klebonas kun. Juozas 
Vaičeliūnas privalo pranešti Uk
mergės vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojui Antanui 
Peredniui, kokie kunigai atlaidų 
dienomis laikys pamaldas, sakys 
pamokslus.

Šiais metais sakyti pamokslus 
buvo kviečiamas ir kaimyninės 
Pabaiskio parapijos klebonas 
kun. Petras Tavoraitis. Pavaduo
tojas A. Perednis nesutiko duoti 
leidimo, mat kunigas P. Tavorai
tis per rinkimus atsisako balsuo
ti. Vėlinėse kartu su tikinčiaisiais 
eina melstis į kapines.

Kun. A. Gutauskas nežino, 
kad yra persekiojimų 

dėl religijos
Vilnius. Maždaug tuo pačiu 

metu, kai sužinota apie Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojo kun. A. 
Gutausko pakėlimą prelatu, Lie-

(nukelta į 2 psl.)

Išganytojo gimimo šventė, iškilmingai visame pasaulyje šve
nčiamas mūšy tautos krikšto jubiliejus ir naujieji ij88 metai 
teikia progy kreiptis į Jus su sveikinimo, padėkos ir linkėjimy 
žodžiais.

‘Pirmiausia sveikinu Jus, laimingai sulaukusius Kalėdy, 
linkėdamas tyro džiaugsmo, tikėjimo j tiesos pergalę ir gražesnio 
rytojaus vilties. ‘Dievo Sūnus juk tapo žmogumi, “kad turėtume 
gyvenimu ir apsčiai jo turėtume“ CJn. 10, io).

Zveigda'mi į besibaigiančius jubiliejinius metus, negalime 
nesidžiaugti jy atneštais vaisiais. ‘Popiežiaus Jono ‘Pauliaus H 
žodžiai, pasakyti Šv. ‘Petro bazilikoje mums ir mūšy kalba, 
gražiai išreiškė pagrindinį jubiliejaus tiksly: “priartėti prie Kris
taus“. Jei mes sugebėjome visuose kraštuose, kur tik gyvena 
bent saujelė lietuviy, suorganizuoti jubiliejaus komitetus bei 
sėkmingai atlikti užsibrėžtas religines, kultūrines ir visuomenines 
programas, liudija kad mūšy širdyse yra gyva Krtistaus meilė. 
Visi džiaugiamės, kad jubiliejus sukėlė dėmesį Lietuvai ne tik 
aukštojoje dvasiškijoje, bet ir valstybiniuose bei moksliniuose sluok
sniuose. <Jili padėka priklauso Šv. ‘Tėvui, Centriniam komitetui, 
krašty bei vietoviy komitetams ir kiekvienam iš Jūsy.

Jubdiejiniai metai atėjo ir praeis, tačiau jy proga užsibrėžius 
religinius, kultūrinius ir visuomeninius tikslus turėsime tęsti ir 
ateinančiais ig88 metais, į kuriuos, kaip ir į paį jubdiejy, 
žiūrime skirtingais žvilgsniais. Vieni, stebėdami dėl amžiaus 
retėjančias dvasininky bei visuomenės veikėjy gretas ir jaunimo 
daugumos abejingumy religiniams ir tautiniams idealams, ateitį 
matys gerokai pesimistišky; kiti, prisimindami Kristy kaip savo 
asmeninio gyvenimo įprasmintojy ir visatos Valdovy su krikščio
nišku optimizmu pasitiks naujuosius Metus.

ig88 metai bus gana reikšmingi: Australijoje jau prasidėjo 
(gruodžio 20 d.) Šeštasis ‘Pasaulio lietuviy jaunimo kongresas. 
Ateinančiais metais vasary Kanadoje bus ‘Pasaulio Lietuviy ‘Ben
druomenės seimas ir kultūros kongresas, o Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse — tautinė lietuviy skauty stovykla, jubdiejinis Lietuvos 
vyčiu seimas bd.kiti plačios apimties ir svarbūs renginiai. <Ji 
Marijos metai ir palaimintuoju paskelbtas arkivysk. Jurgis .Ma
tulaitis mus artins ir jungs su tautos kamienu pavergtoje tėvynėje.

Mano linkėjimas ir malda — planuokime ir organizuokime 
visus renginius, siekdami bendro mūšy tautos labo ir vadovauda
miesi Kristaus duoty įsakymu — gerbti vienas kity, nors mūšy 
nuomonės ir skirtųsi!

‘Džiugiy Šv. Kalėdy, ‘Dievo palaimos ir krikščioniško op
timizmo naujuose metuose!

VYSK. <PADLIUS A. ‘BALTAKIS, ATM
1987 m. Kalėdos

Mieli Lietuviai,

Ateinanti Vasario 16-oji žymi septyniasdešimtyje sukakį 
nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Vaciau jau beveik g.8 
metus tęsiasi nauja Lietuvos okupacija, laikinai sunaikinusi ne 
tik Lietuvos valstybinį savarankiškumy, bet supančiojusi ir žmo
gaus laisves.

Lietuvos nepriklausomybės viltys nežlugo, nesunyko žmo
gus, jau trečioje kartoje niekinamas. Stalino sadizmas, neperdėtai 
išsireiškiant kalėjimai, Sibiras, slaptoji saugumo ranka, kaitalio
janti savo vardy, nepasiekė lietuvio minties. Laisvasis pasaulis 
Lietuvos nelaimę taip pat žino.

JAV Lietuiiy ‘Bendruomenė, skatinama tautos gyvybės ir jos 
aukos, icj88 metus skelbia Lietuvos nepriklausomybės metais ir 
visus lietuvius kviečia ugdyti pasitikėjimy savo žmonėmis, saiv 
išmintimi ir savo jėgomis. Lietuvos valstybės ir jos žmogaus laisvei 
jokiy auky negailime.

JAV LlTAUVių B‘EA'‘D‘RUOM‘EC\‘Ė

1

‘Džiaugsmingy Kalėdy Svenčiy l
ir Viešpaties palaiminty A'aujyjy (Mėty '

visiems pranciškony rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

l7ev. ^Placidas ‘Barius, O.‘T.3f.
‘Pranciškony ‘Provincijolas ,

'Kristaus gimimo šventėje
' mieliems mūšy skaitytojam,

bendradarbiam ir rėmėjam 
linkime (Kalėdy džiaugsmo 
ir laimingy ŠVaujy Sicty.

; ‘ ‘DjTRBLY/.VVO
i Redakcija ir Administracija
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTORINIO GYVENIMO

——

Vienoj vykstančios derybos 
tarp Vakarų ir Rytų blokų dėl jų 
Europoj turimų kariuomenių 
skaičiaus ir konvencionalių 
ginkllų sumažinimo iki šiol nepa
darė jokios pažangos.

Sov. S-gos aukšč. teismo pir
mininkas Vladhnir Terebilov 
pripažino, kad Stalino laikais 
buvo pažeidinėjami įstatymai ir 
kad teismai tebeatitaisinėja ank
sčiau padarytas jų klaidas. Jis 
taip pat ragino suteikti gyvento
jam geresnę gynybą teisino bylo
se, o vyriausybei patarė mažiau 
kištis j teisminį procesų.

Prezidentas Reagan savo laiš
ke demonstruojantiem Wa- 
shingtone už laisvę žydams emi
gruoti iš Sov. S-gos pareiškė 
spausiąs gen. sekr. Gorabačiovą 
leisti emigruoti visiem žydam ir 
įgyvendinti visiškų religinę ir 
kultūrinę laisvę.

JAV paragino Izraelį ir Sirijų 
susilaikyti nuo kraštutinių veik
smų tarpusaviam kerštingumui 
patenkinti.

Bangladešo prezidentas H. 
M. Ershod. atsakydamas į opozi
cijos sukeltas riaušes ir demon
stracijas prezidentui nuversti, 
paleido parlamentų ir pažadėjo 
per 3 mėn. įvykdyti naujo parla
mento rinkimus.

JAV Sveikatos departamento 
gen. inspektorius pareiškė, kad 
šeimų su vaikais paramos pro
gramoj įvykdomos apgavystės 
siekia 1 bil. dol.

Afganistano vyriausybė pagal 
prezidento Najib paskelbtų am
nestijų paleido iš kalėjimo 2,394 
kalinius.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar prisijungė prie 
arabų valstybių atstovų piktų pa
reiškimų. smerkiančių JAV kon
grese daromus žygius uždaryti 
PLO informacijos įstaigų Wa- 
shingtone ir stebėtojo postų prie 
JT.

Prancūzija, siekdama page
rinti santykius su Iranu, pradėjo 
joje prisiglaudusius Irano opozi-

— Lietuvos prokuratūrta už 
prieštaraujančius socialistiniam 
teisėtumui veiksmus oficialiai 
įspėjo Širvintų rajono Kiauklių 
kaimo gyventojus kun. R. Puzo- 
nų ir R. Grigų bei Vilniaus mies
to gyventojų N. Sadūnaitę, kad 
nepažeidinėtų įstatymo reikala
vimų. Jiems išaiškinta, kad atei
tyje, pagal galiojančius įstaty
mus, už tokių veiklų jie gali būti 
patraukti administracinėn arba 
baudžiamojon atsakomybėn.

— Okupuotos Lietuvos 
kultūros ministerija praneša, 
kad 1988 metais yra numatytos 
Lietuvos valstybinio Jaunimo 
teatro gastrolės Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir Suomijoje.

— Vilniuje Paveikslų galerijo
je (Vilniaus Katedroje) iki metų 
pabaigos vyksta trečiadieniais 
vargonų muzikos koncertai. 
Lėšos skiriamos Kultūros fon
dui, kad iš jo išteklių būtų vyk
doma to architektūrinio pamink
lo restauracija, nors valstyl>ė ir

Iš Kronikos
(atkelta iš 1 psl.) 
tuvoje paplito žinia, apie jo duo
tų interviu Austrijos komunistų 
laikraščiui Volkstime
(1985. IX. 12). Kiek šis pokalbis 
tikras, kur kun. A. Gutausko au
tentiški žodžiai ir kur korespon
dento plunksna prikūrė, skaity
tojui sunku spręsti...

Tikinčiuosius šokiruoja valdy
tojo A. Gutausko pareiškimas, 
kad jis nežino Vilniaus diecezijo
je žmonių, kurie dėl tikėjimo, 

ištikimybės Bažnyčiai, būtų buvę 
persekiojami ar kaip nors kitaip 
spaudžiami. Gyvas tokio perse
kiojimo pavyzdys — Vilniaus vy
skupas Julijonas Steponavičius^ 
25 metus besitęsianti jo tremtis. 
Negi kun. A. Gutauskas užmi
ršo, kad ir jis pats savo laiku buvo 
apjuodintas spaudoje, neteko Te

skiria nemažai tam lėšų, bet ne 
viskas tenai sutvarkyta, kaip 
turėtų būti. Koncertų ciklo ini
ciatorius yra Valstybinės konser
vatorijos profesorius L. Digrys, 
vargonų virtuozas. Tam pilnai 
pritarė plačiai žinomi, tiek pra
dedantieji koncertinę veiklų var
gonininkai, kurių honorarai ir 
Valstybinės filharmonijos paja
mos bus pervedamos į Kultūros 
fondo sųskaitų Paveikslų galeri
jos restauracijai. Jeigu susidarys 
sąlygos, tai šiai intencijai skirtus 
koncertus tęs ir kitais metais.

— Lietuvos liaudies buities 
muziejaus lietuvių folkloro teat
ras, vadovaujamas P. Mataičio, 
išbuvo mėnesį laiko Maskvoje, 
repetuodamas Indijai skirtų pro
gramų. Indijoje lapkričio mėnesį 
vykusiame TSRS festivalyje da
lyvavo visų Sovietų S-gos res
publikų liaudies dainų ir šokių 
ansambliai, atlikdami bendruose 
teatralizuotuose koncertuose 
programas Deli ir Bombay sta
dionuose. Apeiginiai vaizdeliai 
skirti keturiems metų laikams. 
Estai, latviai ir lietuviai vaizdavo 
vasaros darbus ir linksmybes, o 
kitų respublikų atstovai atkūrė 
žiemos, pavasario ir rudens 
užsiėmimus. Visi kolektyvai su 
savomis programomis pasirodė 
įvairiuose miestuose.

— Šiaulių rajono ‘’Už taikų' 
kolūkyje Nainiuose atidarytas li
teratūros muziejus poeto Zigmo 
Gėlės - Gaidamavičiaus atmini
mui restauruotuose Gaidama
vičių namuose. Medžiagų rinko 
kraštotyrininkė Birutė Stum- 
brienė ilgesnį laikų. Tokio 
pobūdžio kolūkinis muziejus yra 
pirmasis Lietuvoje.

— Kaune atidarytas aštuntasis 
valstybinis muziejus, pavadintas' 
Medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejumi, kuris yra fb-tojo 
šimtmečio dviejų aukštų restau
ruotame pastate Rotušės ai

kštėje. Eksponuota medicinos 
mokslo raida Lietuvoje, Kauno 
universiteto medicinos fakulteto 
ir Kauno medicinos instituto pe
dagoginiai ir moksliniai laimėji
mai, medikų žymesnieji pasieki
mai. Fonduose sauvoma apie 10 
tūkstančių eksponatų, kurie bus 
nuolat papildomi medikų sukur
tais unikaliais prietaisais ar in
strumentais, medicinine lite
ratūra ir farmacijos įmonių iš
leidžiamais vaistais.

— Klaipėdoje atidarytas nau
jas Parodų rūmų kompleksas 
XVII amžiaus pabaigoje statyti 
sandėliai ir gyvenamieji senieji 
namai kapitaliniai restauruoti ir 
pritaikyti šiandienos reikalavi
mams, kuriuose įrengta erdvios 
ekspozicijų salės. Čia eksponuo
jami Lietuvos dailininkų ir liau
dies meistrų kūriniai.

— Vilniuje gastroliavo Dne- 
prodzeržinsko muzikinis rusų 
dramos teatras iš Ukrainos, ku
rio vyr. režisierius yra Ukrainos 
nusipelnęs artistas Nikolaj Mal- 
cev. Teatro repertuare muziki
niai ir dramos spektakliai bei ba
leto programos, kurias rengia 
nedidelė baleto trupė. Teatre 
dirba 80 asmenų. Dauguma arti
stų — Maskvos, Kijevo, Jarosla- 
vlio, Charkovo aukštųjų teatro 
mokyklų absolventai. Teatras 
įkurtas 1980 ir yra vienas jau
niausių profesionalių meno ko
lektyvų Ukrainoje. Vilniečiams 
parodė V. Aro pjesę “Vėžės”, 
vengrų dramaturgo D. Ijaš tra
gedijų “Favoritas ”, J. B. Moliere 
komedijų “Tariamasis ligonis”, 
eksperimentinį baletų “Kontra
punktai” ir vaikams A Chaito 
muzikinę pasakų “Katino Leo
poldo gimimo diena”.

— Kauno “Raudonojo Spalio” 
avalynės fabriko literatūrinę 
premijųnž geriausią kūrinį revo
liucinių tradicijų, internaciojfeli- 
zmo ir pilietiškumo tema laimėjo 
liaudies rašytojas A. Bieliauskas 
už romanų “Vilniaus kalneliai”.

S. L. K.

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

Dr. Juozas Dicpinigaitis

ROMAS PETRAUSKAS,

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

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTE SHALINS
-ŠAIJNSKIENE

84-02 Jalnak a Avenue Woodh;>v<n, N. Y.
Tel. 296-2244

SĖASON’S GREETINGS

MODERN HOTEL, INC.
DINING ROOM & LOUNGE

118 West Pearl SL, Nashua, N.H.
------ Christmas Day will be closed-------

MOTERŲ 
VIENYBES

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

Męrry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL ĖHAPELS
Funeral Home

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

gistracijos pažymėjimo ir kurį 
laikų negalėjo pilnai eiti kunigo 
pareigų?!

PABALTIEČIAI PASIMATĖ SU 
VALSTYBĖS SEKRETORIAUS

cijos vadus tremti į Gabonu.
Gen. sekr. Garbačiovas. 

lankydamasis JAV, sukviestiem 
Amerikos vadovaujantiem inte
lektualam ir politikam į Sov. S- 
gos ambasadų dvi valandas aiški
no. kad taikos trokštanti visuo
menė taikos siekimuose yra pra
lenkusi juos visus, ir ragino per
svarstyti ginklavimosi lenktynes 
bei tarp JAV ir Sov S-gos tebe
viešpataujantį priešiškumų.

Amerikiečio James Jordan 
Denby turinčio didelį ūkį Ko- 
starike prie sienos su Nikaragva, 
mažas Cesna lėktuvas buvo 
apšaudytas ir priverstas nusilei
sti Nikaragvoj, o pats Denby pa
teko į nelaisvę.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar įsakė ištirti, ko
kiu būdu iš J. T. saugojamo ar
chyvo yra dingusios 433 karo nu
sikaltėlių bylos.

PAGRINDINIU PAVADUOTOJU

Kanados Tautos Fondo pirmininkas A. Patamsis (viduryje) 
įteikia 60,000 čekį Vliko veiklai paremti. Kairėje dr. K. Bobe
lis —Vliko valdybos pirmininkas, dešinėje J. Giedraitis,— 
Tautos Fondo valdybos pirmininkas, Čekis įteiktas Vliko sei
mo metu Montrealyje, Kanadoje.

Gruodžio 3 d. popiet šeši pa- 
baltiečiai JAV Valstybės Depar
tamente susitiko pusvalandžiui 
su Valstybės departamento sek
retoriaus Shultzo pagrindiniu 
pavaduotoju (Deputy Secretary 
of State) John Whitehead aptarti 
pabaltiečiams rūpimus klausi
mus. Pasitarime taip pat dalyva
vo departamento sekretoriaus 
asistentas Richard Schifter, ku
ris tvarko žmogaus teisių klausi
mus, ir du žemesnio rango pa
reigūnai.

Pabaltiečių delegacijų sudarė 
šie asmenys: Mari-Ann Rikken 
(estė, Jungtinio Pabaltiečių Ko
miteto pirmininkė), Olgerts Pa- 
vlovskis (latvis, Pasaulinės Lai
svųjų Latvių Federacijos pirmi
ninkas), Aristids Lambergs (lat
vis, Amerikos Latvių Sąjungos 
pirmininkas), Ojars Kalninš (lat
vis, Amerikos Latvių Sąjungos 
viešųjų santykių direktorius), 
Vytautas Volertas (lietuvis, JAV 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas) ir Viktoras Na
kas (lietuvis, Lietuvių Informa
cijos Centro Washingtono sky
riaus vedėjas).

Pabaltiečių delegacija pagei
davo, kad Prezidentas Reaganas 
pokalbiuose su Generaliniu Sek
retorium Gorbačiovu iškeltų Pa
baltijo klausimą ir kad tas faktas 
būtų viešai paskelbtas. Paprašy
tu kad Valstybės departamento 
politika dėl Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo būtų sustiprinta 
ir tam tikslui pateikti keli siūly
mai. Delegacija tai pat iškėlė ru
sifikacijos problemą ir davė eilę 
siūlymų kaip būtų galima sovie
tus paveikti, kad tas rusifikacijos 
procesas būtų pristabdytas.

Lietuvių Informacijos Centro 
atstovas pateikė sekretoriaus pa
vaduotojui Whitehead po kopiją 
Atstovų rūmų bei Senato šiais 
metais priimtų rezoliucijų dėl 
religinės laisvės Lietuvoje, jam 
atkreipdamas faktą, kad jose 
Prezidentas bei Valstybės de
partamento sekretorius yra ragi
nami kelti Lietuvos tikinčiųjų 
religinės laisvės klausimą.

LIC atstovas taip pat pateikė 
LIC paruoštą sąrašą lietuvių 
sąžinės kalinių bei chronologišką 
sąrašą, nušviečiantį kaip lietu
viai, dalyvavę Vilniaus rugpjūčio 
23 d. bei Rygos lapkričio 18 d. 
demonstracijose yra persekioja
mi. LIC atstovas atkreipė 
dėmesį į tai, jog birželio mėnesio 
pasimatyme su Amerikos lietu
vių katalikų delegacija preziden
tas Reaganas prižadėjęs tą kali
nių sąrašą įteikti Gorbačiovui kai 
jiedu vėl susitiks, Nakas pa
prašė, kad tas pažadas būtų 
ištęsėtas. Taipogi pageidavo, 
kad JAV valdžios atstovai pasita
rimuose su Gorbačiovo vadovau
jama delegacija iškeltų tuos so
vietų veiksmus prieš lietuvius 
demonstrantus, kurie yra nuro
dyti chronologiniam sąraše.

Pagal pasitarimo taisykles, ne
leidžiama viešai skelbti p. Whi- 
tehead atsakymų į pabaltiečių 
pageidavimus. Tačiau, galima 
pasakyti, kad jis išklausė visus 
pageidavimus ir į kai kuriuos 
reagavo. Taipogi buvo proga de
legacijos nariams atskirai ir ne 
taip formaliai pasikalbėti su am
basadorium Schiffer. Pasimaty
mą išrūpino Baltuosiuose 
Rūmuose dirbantis prezidento 
specialus asistentas Linas Koje
lis.

(LIC)

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

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

89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y.

Linksmu šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

VLADAS C. DUOBA lietuvis advokatas. 357 Larkfieid Road 
East Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefo
nas vakarais tik išimtinais atvejais 516757-2671. New Yorko 
ofisas Lito patalpose: 86-01 114th SL, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Tel. 212 441-2811.

Linksmų Še. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

linki

Advokatas Jonas J. Grigalus

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

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

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

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

savininkai

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

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

linki laimingų Naujų Metų!

L.R.K. Motery S-gos 29 kuopa
rTrmininKe £» ikezme

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

Vestuvėms ir pokvliams tortai
JONCTION BUVO. CORONA, OUEENS. N.Y. 113M 

Tetef.
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Mus šaukia Kalėdų varpeliai
amžiaus jie bebūtų, bet dovana 
jiems atneša džiaugsmą, prisimi
nimą, kada jis gyveno tėvų na
muose. Tai tikrai sentimentali ir 
brangi dovana. Motinos geriau
siai parinks, ko vaikams reikia, 
o tėvai tegu prideda ką nors lie
tuviško. Juk tiek daug yra paga
minta ir išleista, kas tinka dova
noms. Dovanokime lietuviškas 
knygas, plokšteles, muzikos ka
setes, vaizdajuostes, gintarinius 
papuošalus. Visa tai primins, kad 
mes esame vienos lietuviškos 
šeimos nariai. Nepagailėkime 
dovanų savo artimiesiems.

Kurie turi įvairių tarnautojų, 
tarnų, neužmirškime ir jų. Kitur 
yra gražus paprotys tarnautojus 
sukviesti ir pavaišinti, apdova
noti. To ir dabar reikia laikytis 
— reikia pavaldiniams bent 
mažo žesto, kad jie yra pastebi
mi, kad juos didieji mato ir įver
tina. O kai nebus gesto, tos do
vanėlės, jis visą metą nešiosis 
slogutį, kad jis buvo užmirštas ir 
atstumtas.

Padarykime tai, kad ta 
aplinka, kurioje mes gyvename, 
dirbame, būtų tikrai šventiška, 
pilna meilės, draugystės. Tai da
ryti mus šaukia kalėdiniai varpe
liai.

Kalėdinės nuotaikos jau pilnos 
gatvės, krautuvės, privatūs na
mai. Jau durys vainikuotos, lan- 
g ase dega kalėdiniai žiburiai, 
papuoštos ir gatvės. Ir ten pilna 
kalėdinės muzikos.

Visus tai šventiškai nuteikia. 
Kalėdos jau čia! Ta brangi drau
gystės ir meilės šventė, Kristaus 
užgimimas jau čia! Kiekvienas 
jaučiasi kitaip, nei pilkoje ka
sdienybėje. Ir jį kelia ta muzika, 
tie kalėdiniai varpeliai, kurie 
skamba gatvėse. Ten skambina 
kalėdiniai seniai ir renka aukas 
geriems tikslams. Per radiją ir 
televiziją girdime tą patį, vis pri
simenami vargšai. Kad ir jiems 
būtų Kalėdų šventės jaukios ir 
sočios. Todėl ir renka aukas, ren
ka ir žaislus, nes Kalėdos yra ir 
vaikų šventė, kada namus pripil
do fantastiškiausi žaislai.

Kasmet fabrikai sugalvoja vis 
naujų žaislų ir juos išmeta į rin
ką. Ir kokių įdomių žaislų, kad 
net vyresnieji nori su jais žaisti. 
Bet yra tūkstančiai vaikų, kurie 
negauna nė vieno žaislo, nes 
aplinka neturtinga, nedraugiška. 
Kiek našlaičių yra palikta savo 
liūdesiui ir skausmui. Todėl ir 
skamba kalėdiniai varpeliai, kad 
mes prisimintume ir juos ir savo 

lauka sumažintume jų vargą.
Kai užeiname į krautuves, tie- 

siog išsigąstame — kiek žmonių, 
koks pirkimas. Vienas per kitą 
veržiasi, grūdasi, nešasi glėbius 
dovanų. Ir taip eina ir eina kas 
vakarą. Labiausiai eina moterys. 
Jos prisimena tiksliai vaikų gim
tadienius, vardines. Ir švenčių 
metu jos turi daugiausia kan
trybės apeiti krautuvių krautu
ves.

Tiesa, čia toks kraštas, kad ap
sikeičiamą dovanomis, dovano
jama tarnautojams, išreiškiama 
padėka už metų darbą. Visa tai 
gražu ir prasminga.

Pirmiausia reikia dovanų 
mūsų vaikams. Nesvarbu, kokio

Capri sala literatūroje
Su Capri salos vardu visada 

prisimena spalvingasis poetas 
Jonas Aistis, su kuriuo teko 
draugauti. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais jis kaip koks roman
tikas keliavo per Italiją Lankė 
ir Capri salą ir jai skyrė eilėraštį. 
“Isolą di Capri”. Eilėraščio pir
mas posmas taip skamba:

Virpa tavo žodžiai, dyrinai 
numėlę,

Tujen, Mielas Drauge, Tu — 
v mielų miela.
Atvirutėj — Viktorus Ema

nuelis
Ir danguj ir jūroj skenda nt i 

sala...
Apie Capri salą rašė ir Juozas 

Tininis, rašytojas, gyvenęs Los 
Angeleje ir ten žuvęs eisino ne
laimėje 1971. Vieno pasakojimo 
veiksmas kaip tik ir vyksta šioje 
saloje.

Bet salą labiausiai išgarsino 
švedų rašytojas ir gydytojas Axel 
Munte. Jis buvo pagarsėjęs gy
dytojas, savo kabinetus turėjo 
Paryžiuje ir Londone, bičiulia
vosi su Švedijos karaliais.

Jis vis atvažiuodavo į šią salą 
ir čia įsigijo nuosavybę, kuri da
bar vadinasi Vilią San Michele. 
Čia jis gyveno apie 40 metų,

kad ištroškusiam paduodame 
vandens stiklinę, išalkusiam 
duonos, nes tuo skleidžiame 
meilę. Kalėdos juk ir yra meilės 
šventė. Kalėdų varpeliai ir 
kviečia visiem parodyti kuo 
didžiausią meilę Dievui ir arti
mui.

Bernelių mišias, į savas lietuviš
kas parapijas. Pripildyldme jas 
bent švenčių metu, ateikime su 
savo auka, nes juk Kalėdos!

Linkėdami vieni kitiems lai
mingų švenčių, pridėkime, kad 
didėtų mūsų religingumas, kad 
stiprėtų mūsų lietuviškas nusi
teikimas.

Kalėdų varpeliai šaukia užmi
ršti pavydą, visus ginčus, užmi
ršti tą nuolatinę kritiką, kad vi
skas negerai. Negerai, jei mes 
tik kritikuojame ir savo darbu 
bei kūryba neprisidedame prie 
visuomenės gerinimo, švietimo. 
Gera ir tikrai gera ir prasminga,

Americans for Due Process atstovai ir gynybos advokatai po susitikimo Washingtone 
lapkričio 30 su Teisingumo departamento pareigūnu Joseph Morris, kuris šiuo metu 
ruošia JAV vyr. prokurorui Meese pranešimą apie OSI. Iš k.: U. Klauss, adv. Ivars 
Berzins, Rasa Razgaitienė, adv. Nei] Kartzell, Joseph Morris, Daiva Kezienė, adv. 
Povilas Zumbakis.

IR LIETUVIAI DAILININKAI REIŠKĖSI CAPRI SALOJ

20 PAULIUS JURKUS kalėjimą. Paleistas 1906 metais Maksim Gorkij pasivaikščioti ir 
emigravo į Vakarų Europą ir sutinka eilę vežikų, kurie, 
įsikūrė Capri saktje. Jis čia pašto- sėdėdami savo vežimuose, bū
viai gyveno iki 1913 metų. Tada kia keleivių. Taigi, jie be darbo.

Jiems reikia duoti darbo. Įsako 
visiems vežikams važiuoti pa
skui, kai jis eina pasivaikščioti. 
Pats nesėda į vežimą, nes tai 
būtų dirbančiojo išnaudojimas.

Taip “pasivaikščiojęs” kokią 
valandą, vėl grįžta į tą vietą, iš 
kur pradėjo savo kelionę, ir vi
siems vežikams sumoka su kau
pu.

pradžioje tik atvažiuodavo 
pailsėti, paskui jau pastoviai 
įsikūrė.

Jis buvo muziejininkas, rinko 
visokias iškasenas, telkė ir kito
kius meno eksponatus ir taip 
savo ištaigioje didelėje viloje 
įkūrė gražų muziejų, kuris ir da
bar veikia.

Šią vilą galima pasiekti tik 
pėsčia, iš uosto Marina Grande 
iki vilos yra 500 laiptų. Tai turi
stus ir atbaido.

Axel Munte parašė knygą 
“The Story of San Michele”, kaip 
čia kūrėsi, vertėsi gydytojo prak
tika, kaip rinko eksponatus. 
Knyga eilę metų buvo “best sel- 
ler” Amerikoje išleista daugy bė 
laidų, pirmoji laida buvo išleista 
1929. Iki 1932 metų išleista 100 
laidų. Knyga buvo išversta į lie
tuvių kalbą ir turėjo nepaprastą 
pasisekimą. Skaitė ją visi ir 
gėrėjosi jo didele meile žmogui, 
gamtai, jo aprašomais nuoty
kiais. Taip Capri sala buvo išpo
puliarinta tarp knygos žmonių, 
sala romantiška, su brangiais se
novės rinkiniais.

Saloje dar prieš pirmąjį pasau
linį karą įsikūrė ir kitas žymus 
rusų rašytojas tai Maksim Gor
ioj. Jis buvo kilęs iš liaudies, pats 
išsilavinęs, sutapęs su sociali
stais. Kaip rašytojas pagarsėjo 
dar praeito amžiaus pabaigoje, 
liet dėl savo socializmo pateko į 

grįžo į Rusiją, prisidėjo prie re
voliucionierių, padėjo įsitvirtinti 
komunistiniam režimui. Bet ir 
čia pasidarė karšta nes nevengė 
kritikos. 1921 metais vėl emigra
vo į užsienį, šį kartą apsigyveno 
Capri salos kaimynystėje, Sor- 
rento mieste. 1928 vizitavo So
vietų Sąjungą ir buvo labai iškil
mingai* sutiktas ir pagerbtas. Iš 
emigracijos galutinai grįžo 1931, 
dal>ar jau gynė komunistinį 
režimą. Mirė 1936. Sakoma, kad 
jis darėsi pavojingas Stalino 
režimui, tai jį ir sutvarkė. Be to, 
jis turėjo gražuolę žmoną, kuri 
patikusi Stalinui.

Gyvendamas Capri saloje, 
Maksim Gorkij buvo labai pra
turtėjęs iš savo raštų, kuriuos 
plačiai leido Rusijoje. Jis buvo 
parašęs eilę dramų. Rusijos tea
trai jas vaidino ir už kiekvieną 
spektaklį mokėjo tam tikrą mo
kestį. Tas mokestis nebuvo dide
lis, bet kai suplaukdavo iš dau
gybės teatrų, tai Gorkio pajamos 
buvo nepaprastai didelės. Iš 
savo pajamų jis išlaikė slaptą ko
munistinį universitetą. Apie tai 
man pasakojo dailininkas Jonas 
Mackevičius gyvenęs Capri salo
je.

Ir Capri saloje rašytojas vaidi
no darbininkų draugą, proletarą. 
Tas pats dail. J. Mackevičius pa
sakojo tokius nuotykius. Išeina

Capri sala dailėje
Minėtas dailininkas Jonas 

Mackevičius, jau pagarsėjęs Ru
sijos dailininkas, daug keliavęs 
po užsienius, 1914 metais apsi
stojo Capari saloje. Čia jau rašy
tojo Gorkio neberado, rado tik 
pasakojimus apie jį.

Jonas Mackevičius buvo kilęs 
iš Raguvos, ilgai gyvenęs Rusijo
je, buvo akademinio realizmo at
stovas, linkęs į romantišką tik
rovės vaizdavimą. Jis čia piešė 
salos p^eikslus, l>et neužmiršo 
ir Lietuvos. Dalyvavo lietuvių 
dailės parodose, į Lietuvą grįžo 
tik 1929 metais ir tuoj įsijungė į 
darbą. Tuo metu nutapė didžiulį 
paveikslą Panevėžio katedrai — 
šv. Kazimieras pasirodo Lietu
vos kariuomenei ties Polocku.

Sukūrė didelį paveikslą — Vy
tautas ties Naugarduku, Vytau
tas ties Juodąją jūrą. Antrojo 
karo metu pasitraukė į Vokietiją, 
pokario metais gyveno netoli Tū- 
bingeno. Teko jį ten aplankyti. 
Tai buvo tikrai graudus vizitas. 
Dailininkas buvo apakęs. 
Susižavėjęs, kalbėdamas su pa
tosu, kaip jam yra pavykę nuta
pyti tokį ir tokį paveikslą, jis pri
vedė, rnų$ prię to .pąveikslo, 
braukė ranka per jį ir vis klausė, 
ar matote, ar taip, kaip sakiau? 
Mes visa tai patvirtinome ir dar 

■ pagražinome, nors paveikslas 
buvo visai ne tas. Vėliau jis iš
sikėlė į Šveicariją pas dukrą ir 
ten 1954 metais mirė.

Capri salą lankė prancūzų im
presionistai ir tapė jos uolas, 
vandenis. Pats Jonas Macke
vičius surado saloje dail. Augu
stiną Renoir’ą, žymų prancūzų 
dailininką, betapantį. Veikė vo
kiečių dailininkų grupė, kuri 
savo kūrinius siųsdavo į kaize
rinę Vokietiją.

1929 metais salą lankė ir lietu-

(nukelta į 5 psl.)

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Nėra abejonės, kad apaštalas 
Paulius pasinaudojo šia padė
timi. Krikščionybė ir misterijų 
religijos buvo panašios. Krikš
čionybė mokė būti kantriam su 
klausimais, kurie vargina širdį. 
Su meile bandyti juos giliau 
pažinti, nors vispusiška įžvalga į 
juos ir lieka visuomet antgamtiš
ka. Svarbiausia žmogaus savipra- 
tos ištaka ir jėga yra mokymasis 
gyventi galynėjantis su klausi
mais, kurie vargina širdį.

Taigi, krikščionybė buvo nau
ja bendruomenė ir galėjo pra
šnekinti helenistinio žmogaus 
religinius poreikius. Kitu 
požiūriu, misterijų religijos 
buvo krikščionybės varžovės, 
nes savo apeiginiu svaiguliu 
nekėlė dorovės klausimo ir ne
vedė į Dievą — Kūrėją, kuris 
įgalina gyventi sau širdį vargi
nančiais klausimais. Tačiau mi
sterijų religijos atidarė krikščio
nybei kelią į sudėtingą heleniz- 
mo pasaulį.

ROMOJE 14

Apaštalas Paulius ir filosofija. 
Kelias, kuriuo krikščionybė įėjo 
į helenizmo pasaulį, nebuvo ma
žutis šviesuolių bei ieškotojų pa
saulėlis. Evangelija apaštalas 
Paulius prašnekino ne išmintin
guosius, ne galinguosius, ne kil
minguosius.

Pats apaštalas stebisi: “Tik 
pažvelkite, broliai, kas gi jūs, 
pašauktieji esate? ... Bet Dievas 
pasirinko, kas pasauliui atrodo 
kvaila, kad sugėdintų išminčius. 
Dievas pasirinko, kas pasauliui 
silpna, kad sugėdintų galiūnus. 
Ir tai, kas pasaulio akimis — 
žemos kilmės, kas paniekinta, ko 
nėra, Dievas pasirinko, kad nie
kais paverstų tai, kas laikoma 
kažin kuo...” (1 Kor 1.26-281.

Akivaizdu, kad krikščionys 
Korinto bendrijoje nebuvo nei 
turtingi, nei mokyti. Tačiau Pau
liaus laiškai liudija, kad jis pažino 
graikų filosofinį mintijimą — 
stoikų filosofiją. Reikia prileisti, 
kad ir kai kurie Pauliaus laiškų 

skaitytojai pažinojo stoicizmą.

Stoicizmas — Stoginės filoso
fija. Stoa — stoginė prie agoros 
buvo ir prieglauda nuo saulės 
bei lietaus, ir vieta mintyti, pasi
kalbėti, pasiklausyti ČiaIV- III 
a. prieš Kristų filosofas Zenonas 
pradėjo stoicizmo sąjūdį.

Stoicizmas buvo populiarus, 
nes jis domėjosi žmonių buitimi 
labiau negu klasikinė graikų filo
sofija. Aristotelio ir Platono min
tijimas buvo daugeliui atsajus. 
Tuo tarpu stoiciszmas buvo dau
geliui prieinamas. Būti stoiku 
nereikėjo plataus išsiauklėjimo, 
gilaus mintijimo ir didelės iš
monės. Stoikų idealą vertino ir 
žmonės be gilesniojų mintijimo 
supratimo.

Savitvarda ir savarankiškumas 
padėjo žmogui pasitikėti savimi. 
Būdamas labai patrauklus, stoi
cizmas buvo kur kas svarbesnis 
krikščionybės varžovas negu 
misterijų religijos. Beje, ir 
nūdien mus turėtų stebinti fak
tas, kad daug stoicizmo dorovės 
sąvokų — prigimties įstatymas, 
dorybės, drąsa, rtpestis visuo
mene — ilgainiui buvo perimtos 
į krikščioniškąją dorovės moky
mą.

Stoicizmas reiškėsi kaip iškili 
helenistinio žmogaus, — pasi
metusio ir benamio žmogaus, — 
filosofija. Jo idealas — vispusiš
kas savarankiškumas! Anot stoi

kų, buvimas savarankišku daro 
žmogų pranašų bet kokioje būk
lėje. Aplinka, kurioje gimė stoi
cizmas, buvo tikrovė užgožianti 
asmenišką nuosprendį.

Stoikai gi mokė, kad žmogus 
gali išlikti pranašus net šioje 
aplinkoje, išmokdamas vispusiš
kai apvaldyti savo jausmus apati
ja — bejausmingumu. Apatija 
stoiko gyuvenime buvo dorybė. 
Ji įgalino stoiką galynėtis su gy
venimu. Stoikas savo apatiška 
laikysena teigė, kad jo nuo
sprendžio nesąlygoja nei malo
numas, nei skausmas. Pats žmo
gus, mokė stoikai, yra savo gyve
nimo kalvis, nors ir vergu būda
mas. Tik išminčius gali būti kara
lius savo gyvenime.

Apaštale Paulius šv. Petro bazilikos fone. Nuotr. kun. A. Rubšio

Pagal stoicizmą, pagrindinė 
žmogaus gyvenimo pareiga yra 
daryti gera. O gera yra tai, kas 
derinasi su prigimtimi. Stoikai 
buvo nuoseklūs. Savo etiką — 
mokymą apie dorovę pagrindė 
savo kosmologija — pasaulio 
samprata. Pasaulis yra visuma, 
kuriai duoda gyvastį dieviška 
dvasia. Žmogus dalyvauja šioje 
dvasioje, — yra dieviškosios 
dvasios kibirkštis. Čia slypi žmo
gaus orumas.

Stoicizmas, nors ir rėmėsi ma
terialistine pasaulio samprata — 
kosmologija, buvo priešingas 
materializmui. Panieka medžia
giniam pradui vedė stoikus į 
asketicizmą — malonumų atsi
žadėjimą. Stoikai buvo abejingi 

turtui ir neturtui, geram vardui 
l>ei pagerbimui už nuopelnus vi
suomenei, ilgam ar trumpam gy 
venimui, valgiui, gėrimui bei ly
tiniams poreikiams. Jie, atrodo, 
buvo helenistinio amžiaus jėzui
tai!

Viena nuostabiausių stoikų iš
vadų apie pasaulį buvo jų kosmo- 
polis samprata, — “pasaulis [yra 
didelis] miestas”. Nuoseklu da
ryti išvadą, kad visi žmonės yra 
to paties pasaulio - miesto pi
liečiai. Stoicizmui buvo būdinga 
pasaulinė žmogaus saviprata ir 
savimonė. Ir tik stoicizmas seno
viniame pasaulyje turėjo žmoni
jos sampratą, pagal kurią bend
ruomenė, pagrįsta žmogaus pri
gimtimi, yra svarbesnė už bend
ruomenes, kurių pagrindas yra 
rasė, tauta, visuomeninė klasė. 
Nenuostabu, kad stoiku galėjo 
būti ir imperatorius, — pa
vyzdžiui Markus Antoninas, — 
ir vergas, pavyzdžiui Epiktetas.

Stoicizmo religinis akiratis 
buvo tik šiapusiškas. Jame nebu
vo tikėjimo Dievu — asmenišku 
Kūrėju, nes stoicizmui dievas 
buvo Gamta. Prigimtis. Be to. 
stoicizmas buvo šaltas ir reiškėsi 
egocentrine laikysena gyveni
me. Žmogus turi gyvenimo pa
grindu save patį.

(Bus daugiau '
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IŠirdingai sveikinu visus buvusius Šv. Jurgio parapijos narius, ge
radarius lx?i draugus, sulaukus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

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

Kun. BRUNO KRUZAS 
Brooklyn, N.Y.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sula 
visiems buvusiems parapiečiams linki
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Kun. VINCAS VALKA VIČIUS, Klebonas-'
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Linksmų Šv. Kalėdų! Laimingų Naujų Metų! 
Šc. Jurgio Lietuvių Parapija, Nortvoood, Mass. 

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

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

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

ŠVC. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

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

Nuoširdžiai linki Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

Šv. Kazimiero parapija
WORCESTER, MASS.

Džiugių Šventų Kalėdų linki 
Kun. PETRAS STRAVINSKAS, 

kkįAbnas 
Švč. Trejylrės parapija, 

Newark, N.J.

Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas 
Kun. JONAS KLIMAS 

šv. Petro parapija 
Boston, Mass.

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapiečius

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas
Kun. DANIELIUS STANIŠKIS

Apreiikimo parapija, Brooklyn, N.Y.

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

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

V.J. ATSIMAINYMO PARAPIJA 
Maspeth, N.Y.

S 
s

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams H-Ju

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas 
Kun. EUGENIJUS SAVICKIS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų

Kun. JOSEPH ANDERLONIS S.T.L, klebonas 
Msgr. VITAS J. MARTUSEVlClUS, klebonas emeritas 
$v. JURGIO PARAPIJA, Philadelphia, Pa.

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

įHmrnemr 
| 
I

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

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

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiem parapiečiam linki 

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

Giedram Kalėdų džiaugsmo imkime

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas

SV. KAZIMIERO PARAPIJA

Skaidraus Sv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, klebonas 
šv. Kazimiero parapija

i SV. KAZIMIERO PARAPIJOS

S

£

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

Lot Angeles, Calif.

1 
i

Prel. JONAS J. SCHARNUS, klebonas emeritus

Rutherford, N.J.

Skaidraus Še. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki 

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

Brockton, Mass.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N.J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Prel. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

Rochesterio Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pranr 
ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai:

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM

Hartford, Connecticut

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

Kun. PETRAS ŽEMEIKIS. klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGŲLBICKAS 
Dijak. ANTANAS SAMALONIS 
Dijak. HENRIKAS KETURW1TIS 
Elizabeth, N.J.

Kristaus gimimo šventėj
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams Imki

Kun. A. MATULIS

Bayonne, N. J.

RITONĖ IVAŠKAITt — AsMentt

Kun. JONAS RIKTERA1US, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britain, Conn.

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

Kun. PRANCIŠKUS V. KARVELIS

Kun. PAULIUS P. SABUOS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
VVaterbury, Connecticut

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lovvell, Massachusetts

J
3

! 
I 
e

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų ftv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JUOZAS BUCEVICIUS 
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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LIETUVIAI GALI DIDŽIUOTIS
Lietuvos krikščionybės jubiliejų

Nuo Lietuvos labiausiai nuto
lusiame Amerikos pakraštyje, 
Los Angeles mieste, Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubilie
jus buvo paminėtas lapkričio 22 
Šv. Vibianos katedroje, o po su
mos minėjimas buvo tęsiamas 
New Otani viešbutyje, kur įvyko 
banketas, garbės svečių kalbos 
ir meninė programa.

Šv. Vibianos katedros rekto
rius prel. Royale M. Vadakin 
kitą dieną po minėjimo Šv. Kazi
miero parapijos klebonui kun. 
dr. Algirdui Olšauskui rašytame 
laiškutyje išsireiškė: “Visa lietu
vių bendruomenė turi be galo 
didžiuotis liturgija, muzika ir 
visa sekmadienio šventės dva
sia”.

minėjimai, ruošiami visame pa
saulyje sudarė progą pasaulio ka
talikams kaip tik tokį solidarumą 
su Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
pareikšti.

Tautiniais drabužiais apsi
rengęs jaunimas nešė aukas: lie
tuviškais raštais išsiuvinėtą bran
gią stulą, menišką Lietuvos pa
kelės kryžių drožinį, LKB Kro
nikos tomą anglų kalba. Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę “Marija, 
gelbėk mus” anglų kalba ir kon
sekracijai duoną ir vyną. Kiek
vieną dovaną lydėjo balsiai skai
toma Gintaro Grušo parašyta tos 
dovanos prasmę atskleidžianti 
malda. Tos maldos taip gražios, 
kad tos savaitės arkivyskupijos 
oficiozo “The Tidings” kore
spondentas maldų tekstus pa
naudojo savo straipsnyje apie ju
biliejinę šventę.

Juostą-stulą, kuri buvo pado
vanota vyskupui Ward, išaudė 
B. Prasauskienė, išsiuvinėjimais 
talkinant S. Korienei. Dovanas 
nešė N.Gedgaudaitė, D. ir R. 
Navickaitės, A. Narbutienė, G. 
Radvenytė, I. Nelsaitė, R. Vi
zgirdaitė, D. Trotmanaitė, L ir 
R. Polikaičiai.

Mišių metu skaitymus lietu
vių ir anglų kalbomis atliko R. 
Nelsaitė, T. DabšysirL. Polikai- 
tis. Įvairia kita talka prie tvarkos 
palaikymo ir mišių iškilmingumo 
prisidėjo J. Pupius, R. Žemaitai
tis, A. Mošinskienė, D. Pošiutė, 
J. Matulaitis, jaunieji — V. 
Žemaitaitis ir A. Mattis; oficialus 
fotografas — V. Fledžinskas.

Tikinčiųjų prisirinko pilna pil
nutėlė katedra. Galėjo būti per 
900 žmonių. Pritrūko sėdimų 

• vietų. Visiems didelį įspūdį pali
ko Šv. Kazimiero parapijos cho-

Pamaldos katedroje
Įžengiant į katedrą, organiza

cijų vėliavas nešė ir palydą su
darė “Spindulio” ansamblio na
riai, šeštadieninės moky klos mo
kiniai, lietuviai kariai veteranai, 
šauliai, skautai ir ateitininkai. 
Vėliavų eiseną tvarkė V. Simo- 
liūnas. Sumą celebravo vysk. 
John Ward su pagrindiniais ko- 
celebrantais — vysk. Pauliu Bal
takiu ir Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu kun. dr. Algirdu Olšau
sku. Su jais koncelebravo dar 
keli kiti prelatai ir kunigai.

Vyskupas Ward sumą laikė an
glų kalba. Šv. Kazimiero parapi
jos choras, vadovaujamas komp. 
B. Budriūno, kai kurias mišių li
turgijos dalis giedojo lietuviškai, 
k. t. jo paties sukurtas — “Vieš
patie, pasigailėk”, “Garbė Die
vui aukštybėse”, “Tėve mūsų”, 
“Dievo avinėli”.

Mišių metu choras, pritariant 
šimtams dalyvių, pagiedojo 
Naujalio “Dievas mūsų prieglau- ro giedojimas, diriguojant 
da ir Pulkt^^ę'fcetft/^'Sav'-’^o^p -g'rdnnnBudriūnui ir var- 
snausko “Marija, Marija” ir “Ap
saugok Aukščiausias”, Budriūno 
“Neapleiski mūsų” ir Kavecko 
“O Kristau, pasaulio valdove”. 
Mišių pabaigoje buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Lietuviškai buvo skaitomas 
antrasis mišių skaitymas ir evan
gelija. Pamokslą angliškai pasakė 
vyskupas Ward ir angliškai žodį 
tarė vyskupas Baltakis. Jis pa
sveikino pamaldose dalyvavusį 
Lietuvos atstovą Vatikane ir Wa- 
shingtone Stasį Lozoraitį ir su 
dėkingumu paminėjo Brazilijos, 
Vakarų Vokietijos, Amerikos ir 
kitų kraštų vyskupus, kurie ofi
cialiai išreiškė viešą solidarumą 
su dėl religinės laisvės kovoja
nčia lietuvių tautą. Lietuvos kri
kščionybės 600 metų jubiliejaus

Minėjimo dalis 
viešbutyje

Antroji minėjimo dalis vyko

LIETUVIAI CAPRI SALOJ
(atkelta iš 3 psl.)

vis dailininkas, žymus akvareli- 
stas Kajetonas Šklėrius. Ta jo 
akvarelė — Capri uolos Jcabo 
Adomo Galdiko vardo galerijoje 
prie Kultūros Židinio. Kiekvie
nas gali ją pamatyti.

Į Sorrento
Laivas dabar skriejo į Sorrento. 

Nuotolis čia nedidelis. Krante 
mūsų laukė dar nemaža progra
ma. Pirmiausia mus nuvežė į to
kią didelę įmonę, kur iš rūžavų 
jūros kriauklių išpiausto gražius 
moterų papuošimus, kabinamus 
daugiausia ant kaklo. Tai vadina
mas “kamėjos” menas.

Ir čia iš anksto buvo pranešta, 
kad atvyksta amerikiečiai turi
stai, suvenyrų medžiotojai. Jau 
buvo viskas parengta, išdėstyta 
vitrinose po stiklu. Ir tuoj įkibo 
mum aiškinti ir net pademon
stravo, kaip visa tai daroma.

Po to, žinoma, reikia apsipirk
ti. Ir daug kas pitko kaip bran
gias dovanas savo artimiesiems.

Nuvežė ir j Solemo, kur buvo 
inkrustacijos marketerifos di

gonuojant Chris Preikšaičiui. 
Šiam įvykiui * choras specialiai 
ruošėsi, daug repetavo, vado
vaujant choro repeticijų koordi
natoriui solistui Antanui Poli- 
kaičiui, kuris sumos metu kate
droje ėjo ir kantoriaus pareigas.

Visą liturginę dalį kūrybingai 
paruošė, su katedros vadovybės 
reikalavimais suderino ir lietu
viškąją dalį liturgijon inkorpora
vo jubiliejaus rengimo komiteto 
narė Dalilė Polikaitienė, talki
nant dukrai Vitai Vilkienei.

Pamaldų dalyviams buvo dali
jama informacinė literatūra.

delė įmonė. Čia medyje inkru
stuoja įvairių spalvų kitus 
medžius.

Ir čia buvo meisteris, pade
monstravo, kaip parengiami 
piešiniai, kaip išpjaunami ir suk
lijuojami. Reikia didelės kan
trybės suklijuoti sudėtingus 
piešinius, paskui dailiai nušlifuo
ti ir su didele kantrybe nulakuo
ti, aprėminti ir atbaigti. Žinoma, 
ir čia reikėjo pirkti, net su Visa 
kortelėmis.

Jau buvo prieblanda, kai suli
pome į autobusą. Dabar jau šofe
ris vingiavo mum nežinomais ke
liais. Kažkur, kažkokiame mie
ste, kurio nei vardo nežinome, 
o gal kaime, o gal pakelėje, su
stojo prie restorano, kur mūsų 
laukė iš anksto užsakyta vaka
rienė su vynu ant stalo. Lietuviai 
jau tokie, bevalgydami ir dai
nuoti užsimano. Italų tai neste
bina, nes ir italai juk dainuojanti 
tauta.

Kai grįžome į Romą, į savo 
viešbutį, mus pagavo pakabintas 
plakatas — atidaroma Romos va
saros opera su “Aida".

Ir kaip ten patekti?!
(Bus Saugiau)

New Otani viešbutyje. Nuo ryto 
tą dieną viešbutyje veikė dvi pa- I 
rodos: M. ir P. Grušų suorgani- I 
zuota ir labai estetiškai apipavi
dalinta kovojančią Lietuvos j 
Bažnyčią vaizduojanti paroda ir 
religinės lietuvių literatūros pa- I 
rodą. Šios parodos organizato-. I 
rius prof. F. Palubinskas turi su
daręs turtingą religinių leidinių 
kolekciją, kurioje yra labai senų 
knygų, galbūt unikumų. Parodų , 
apžiūrėti atvyko ir vysk. Ward, - 
kuris bankete dalyvauti ne
galėjo.

Minėjimą-banketą atidarė ju
biliejaus ruošimo komiteto pir
mininkė Angelė Nelsienė, kuri 
yra ir JAV LB Vakarų apygardos 
pirmininkė. Programai vadova
vo televizijos ir filmų aktorė 
Rūta Lee-Kilmonytė. Preziden
tas Reagan savo sveikinimo rašte 
pabrėžė, kad “dabartinės Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kančios 
šiai 600 metų Lietuvos krikščio-
nybės sukakčiai teikia didingu
mą, bet praeities įvykiai yra taip 
pat inspiracija ateičiai. Jie mums 
primena, kad Lietuvos žmonių 
valia nėbus palaušta iš svetur at
neštos ir prievarta brukamos 
ideologijos”. Raštu dar sveikino 
dr. Stasys Bačkis, diplomatijos 
šefas, keli vyskupai, Los Angeles 
miesto ir apskrities tarybos at
stovai ir daugelis kitų ameri
kiečių.

Žodžiu pasveikinti iš Califor- 
nijos sostinės Sacramento atvyko 
artimiausias gubernatoriaus 
George Deukmeijan patarėjas 
dr. John McCarthy. Jis savo 
žodyje, aptaręs dabartinę Lietu
vos būklę, pareiškė, kad tankai 
ir bombonešiai gali užimti val
stybes, bet negali pavergti žmo
nių širdžių.

Pagrindinį žodį, gen. garbės 
konsulo V. Čekanausko pristaty- ' 
tas, tarė Lietuvos atstovas Vati
kane Stasys Lozoraitis, jr., kuris 
nuo lapkričio 15 perėmė taip pat 

^Lietuvos atstovo postą Washing- 
tone. Savo kalboje jis padėkojo 
Amerikos prezidentui Ronald 
Reagan ir popiežiui Jonui Pau-
liui II už rodomą palankumą dėl 
laisvės kovojančiai lietuvių tau
tai.

“Kai Amerikon atvyks Gor
bačiovas, jis neatstovaus Lietu
vai”, pareiškė nepriklausomos 
Lietuvos diplomatas Stasys Lo
zoraitis. Jo pareiškimą 350 
minėjimo dalyvių palydėjo sti
priais plojimais.

Tarp kitataučių svečių į 
minėjimą atsilankė tam tikras 
skaičius kitų valstybių konsulų ir 
konsulatų atstovų. Minėjimas 
baigtas jaunimo ansamblio 
“Spindulio” tautiniais šokiais ir 
visų dalyvių sugiedota “Lietuva 
Brangi”. Ansamblio šokėjai, va
dovaujami Danguolės Razu- 
tytės-Vamienės, padarė gerą 
įspūdį, ir gauna kvietimų šokti 
kitataučiams.

Tautiškai gaji ir politiškai akty
vi Los Angeles lietusių bendruo
menė Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus minėjimu sustiprino 
dvasinius ryšius su Tėvyne ir 
tam tikrai laisvojo pasaulio daliai 
vėl parodė teisingo sprendimo 
laukiančią Lietuvos problemą.

Be minėto ‘Tidings”, su jubi
liejaus tema surištą straipsnį pa
skelbė dienraštis The Regist- 
er”. Nors buvo kai kurių netiks
lumų, tačiau straipsnis, dau
giausiai perduodąs Angelės Nel- 
sienės pareiškimus, labai geras. 
Paskelbta ir tautiniais drabužiais 
apsirengusios A. Nelsienės nuo
trauka tarp lietuviškų kryžių ir 
lėlių.

Pamaldas filmavo vietos NBC 
televizijos kanalas, apie jubiliejų 
iš anksto trumpai pranešė “Los 
Angeles Herald-Examiner”. gi 
Los Angeles Arkivyskupas Ro- 
ger Mahony lapkričio 30 rašyta
me ganytojiškame laiške, ryšium 
su Reagan—Gorbačiov susitiki
mu, arkivyskupijos parapijų kle
bonams tarp kitko rašo:

"Sekmadienį, lapkričio 22. 
Los Angeles lietuvių katalikų

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. dr. A. Olšauskas Šv. Vibianos

’ ' Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejinei šventei rengti Los Angeles mieste komitetas. 
“ Sėdi: iš k. Rūta Lee-Kilmonytė — programos vedėja, A. Nelsienė — pirmininkė, D.

Polikaitienė ir dr. D. Giedraitienė; stovi V. Vidugiris, I. Medžiukas,T Kojelis Ir dr. 
F. Palubinskas. Trūksta S.; Kbrienės, kuri padarė nubtfžrtĄčjč'‘Tf^oVėą<idž^ie^h^ 
vėliavą, B. Viskantienės, Z. Koriaus ir R. Dabšio. Nuotr. R. Nelso v

ALGIO NORVUOS FOTOGRAFIJOS PARODA
Algio Norvilos fotografijų pa

roda įvyko lapkričio 21-22 
Kultūros Židinyje Brooklyne. 
Lankytojai, kad ir trumpam, 
turėjo galimybės susipažinti su 
šiuo jaunu ir labai įdomiu foto
grafu. Baigęs filosofijos studijas 
Manhattan kolegijoje, aktyviai 
reiškiasi jaunimo veikloje New 
Yorke, o fotografija domisi jau 
daugelį metų ir jo t^j^iiniai su- 
geiiėjimai šioje srityje yra tikrai 
ne eiliniai.

Naudodamas foto kamerą kaip 
plunksną ar teptuką, atkreipia 
mūsų dėmesį į tokius dalykus ir 
temas, kurių mes čia, Židinyje, 
dar neturėjome galimybės pa
matyti. Stebėdamas ir, kartais su 
šypsena kritikuodamas, vienoje 
iš jo nuotraukų grupių jis nusako 
liūdną įvairių religijų padėtį 
šiuolaikiniame didmiestyje. Pa
vyzdžiui, kaip skilęs stiklas, ap-

l>endruomenė Sv. Vibianos ka
tedroje minėjo Lietuvos kri
kščionybės 600 m. sukaktį. Rei
kšminga sukaktis teikė džiaug
smo, tačiau jį lydėjo liūdesys dėl 
šiandien Lietuvoje suvaržytos 
religinės laisvės. Tarp religinės 
laisvės suvaržymų minėtina bro
lių katalikų kunigų įkalinimai ir 
visame Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios gyvenime vykdomi 
visuotiniai religinės laisvės apri- 
l jojimai.”

Jubiliejinę šventę suorganiza
vo specialus komitetas, kur sun
kiausią organizacinę naštą nešė 
pirmininkė Angelė Nelsienė. 
Gražiai bendradarbiavo Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
dr. A. Olšauskas, kuris rodė pil
ną pasitikėjimą ir pritarimą pa
sauliečių sudarytam komitetui ir 
darbo pradžioje suteikė didesnę 
finansinę paramą. Iš sutartino 
darlx> atsirado ir geri rezultatai.

J Kj. 

klijuotas lipnia juostele, dangsto 
Marijos statulėlę arba tamsiame 
grotuotame lange švelnus vaikiš
kas veidas liūdi, nors tikrumoje 
tai tik negyva lėlė ir tikri vaikai, 
gal būt, tik praeina pro langą ne
sidomėdami, kad viduje šventie
ji esą.

Fotografas neapsiriboja vien 
tik menišku vaizdu, bet kartu ir 
užduoda klausimus, perkelia 
savo pastabumo ir sugebijimų 
pagalba šiuos mūsų kasdieninio 
gyvenimo kampelius į parodų 
salės šviesą ir priverčia mus, 
žiūrovus, susimąstyti.

Autorius vadino savo fotogra
fijos stilių “gatvių fotografija 
arba dokumentika, kuri turi la
bai gilias tradicijas Amerikoje ir 
yra asocijuojama su tais meni
ninkais, kurie savo kūryba bando 
išjudinti pilką kasdienybę, page
rinti, keisti ir pagražinti mūsų 
pasaulį, priversti parodų lanky
tojus naujai pamatyti savo aplin
ką ir būseną. Algis nebijo 
pažvelgti į tamsias ir apleistas 
mūsų kerteles, bando surasti 
grožį ir prasmę net ir tenai. Pa
sitelkdamas visiems supranta
mu, lengvai prieinamu ir kartais 
netgi humoristiniu stiliumi, jis 
gvildena labai aktualias ir gilias 
problemas, liečiančias mus ir 
kaip žmones ir kaip tikinčiuo
sius.

Jo kitos nuotraukos, ekspo
nuotos parodoje, sprendžia visai 
kitas, daugiau su daile surištas 
problemas. Kompozicija, tonas, 
grafikos užuomazgos ir elemen
tai, šviesa ir paviršiaus įvairovė 
yra jo pagrindinė tematika ir 
rūpestis. Galima būtų primerkti 
akis ir daug abstrakčiau analizuo
ti šias nuotraukas, nekreipiant 
dėmesio į tai. ką atskiri elemen
tai vaizduoja.

Nebėra taip svarbu, kad mes 

matome balandžius ant stiklinio 
stogo iš apačios arba jaunos mo
ters figūrą dangaus fone. Daug 
maloniau pasigrožėti tuo ritmu 
ir pasikartojimu, kur tie ba
landžiai, minkštuma tos šviesos, 
kuri virpėdama sklinda per stik
lą, tvirtumu tų linijų, kurios yra 
sijos ir kaip jos įsikerta į tą šviesą 
ir padalina ją į deimantinį raštą. 
Kokia neįtikėtinai plati erdvė at
siveria už tos gyvos figūros ir 
kaip jos linijos tampa įrėmintos 
tų durų ir koks nepakartojamas 
pokalbis prasideda tarp tokių 
skirtingų būtybių.

Fotografas visą laiką stebi savo 
aplinką, ieško, komponuoja, 
bando sustabdyti ir įamžinti tuos 
stebuklingus momentus, pasida
linti savo mintimis ir rūpesčiais, 
atskleisti savo paties brangiau
sias sielos kerteles.

Mes esame labai dėkingi už jo 
darbą ir pastangas organizuojant 
šią parodą ir už galimybę pama
tyti bent nedidelę dalį jo darbų 
Kultūros Židinyje.

Narūnas Bukauskas

— Lietuvos kino studijoje 
pradėjo sėkmingai reikštis nau
jas kino režisierius Raimondas 
Banionis, kuris augo J. Miltinio 
Teatro Panevėžyje ir savo tėvo, 
žymaus Lietuvos aktoriaus at
mosferoje. Jo sukurti filmai 
“Mano mažytė žmona" ir "Šešio
likmečiai” susilaukė pripažini
mo. Raimundas yra baigęs Kine
matografijos institutą Maskvoje.

— Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto kraštotyrininkai su- 
rengė komęleksinę ekspediciją 
Sintautuose (Sakių raj.) kur jie 
užrašė 550 vietovardžių, apie 6 
tūkstančius leksikos vienetų. 
803 liaudies dainas su melodijo
mis, 305 pasakojamosios tautosa
kos pavyzdžius, padarė 800 pu 
stepių etnografijos aprašų. 500 
piešnių ir daug nuotraukų. Ek
spedicijai vadovavo vyr. dėstyto
jas V. Mačiekus.



• • DARBININKAS • 1987 gruodžio 18, Nr. 48 1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI— 1987

TAUTOS LIKIMAS
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są

junga suruošė sąlygas, kad lietu
vių jaunimas turėtų progą ge
riau susipažinti su lietuvių išei
vijos spauda ir bendradarbiavi
mu joje. Tam tikslui buvo skirtos 
stipendijos keturiems jaunuo
liams: Aušrai Jasaitytei, Gailei 
Radvenytei, Laimai Sruoįjnytei 
ir Dariui Sužiedėliui. Jie visi

so temomis. Laimos Sruoginytės 
rašinį “Tautos likimas — mūsų 
atsakomybė” spausdiname Dar
bininke. Red.

— o —

MŪSŲ ATSAKOMYBĖ sėkmę, atsiskaityti.

Jeigu tauta yra istoriškai susi
formavusi žmonių bendruome
nė, kuri turi bendrą kilmę, kal
bą, istoriją bei papročius, tai ne
svarbu, kur tauta būtų, vis tiek 
yra viena tauta, jeigu ją riša tie 
dalykai. Reiškia, lietuvių tauta 
susidaro iš žmonių, pavergtoj 
Lietuvoj ir išeivijoj, kurie laikosi 
kartu per kalbą, papročius, 
kilmę ir taip toliau.

Pagal “likimo” reikšmę, žmo
gus daugiau ar mažiau suformuo
ja savo likimą. Man patiko žody
ne šito žodžio pavyzdys: žmogus 
savo likimo kalvis. Taigi, jeigu 
tautą sudaro žmonės, ar tauta

Pažvelgus j VI Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso šūkį 
“Tautos likimas — mūsų atsako
mybė”, tenka pagalvoti, kas yra 
tas “mes”, kas yra “tauta”, ką 
reiškia “likimas” ir, pagaliau, kas 
yra “atsakomybė”?

Jaunuolis ar jaunuolė, kurie 
dalyvaus PLJ Kongrese, tai skai
tydami tų “mes” supras, kad jau
nimas, nes šūkis sugalvotas kon
gresui. Bet tuo pačiu, ar “mes” 
negali reikšti visų žmonių, kurie 
save laiko tam tikros tautos tau
tiečiais be amžiaus skirtumo?

Taigi, ar šūkis turi omenyje 
jaunimą ar visuomenę? Žinant, 
kad šūkis buvo sugalvotas jauni
mo kongresui, reiškia, kad šūkio 
kūrėjai tikisi, jog tautos išlaiky
mas yra jaunimo atsakomybė. 
Tad, jeigu “mes” reiškia jaunimą 
— tai ar reiškia lietuvišką jauni
mą išeivijoje, ar taip pat jaunimą 
ir pavergtoje Lietuvoj? Ar abu? 
Ar šis šūkis apjungia visą jauni
mą? Ar tik tą jaunimą, kuris jį 
girdi, ar tuo pačiu ir tą, kuris 
turi mažai galimybių jį girdėti?

Ką mes manom, kai kalbam 
apie “tautą”? Kas iš viso yra tau
ta? Ar tauta reiškia visi žmonės 
kalbą, geriau ar blogiau, ta pačia 
kalba? Ar visi žmonės, gyveną 
viename krašte? Ar žemė, iš ku
rios žmogus yra kilęs?

Kaip mes suprantame “liki
mą”? Pagal šūkį — mūsų tautos 
likimą. Pirma tenka išsiaiškinti, 
ką mes manom, kada kalbame 
apie tautą, kad galėtume planuo
ti arba suprasti jos likimą. Jeigu 
mes suprantame tautą, kaip vie
na kalba kalbančius žmones, tai 
mes galvojame apie kiekvieną 
žmogų, priklausantį prie tos tau
tos, jos likimą ir kaip tas rišasi 
su visuomene.

Mes galime irgi mąstyti apie 
tautos moralinį ar dvasinį likimą 
ir kaip tai liečia jos tautiečius. 
Arba taip pat apie tautos ekono
minį ar istorinį likimą ir ar tauta 
išgyvens, ar išmirs ir taip toliau.

Pagaliau, kas yra “atsako
mybė”? Atsakomybė kam? Tau
tai? Kitiems tautiečiams? Kaip 
mes galime įgyvendinti savo at
sakomybę tautai?

Kai man sunku suprasti mintį
— imu nagrinėti atskirus 
žodžius. Tai padeda padaryti 
žodynas.

Turiu atsivežusi iš okupuotos
Lietuvos didelį, storą, juodą irgi negalėtų būti savo likimo 
žodyną: Dabartinės lietuvių kai- kalviu? Tai reiškia, kad mūšų, 
bos žodynas. Žodyne taip aiški- kaip tautos, dabartiniai veiksmai 
narna tie trys žodžiai: Tauta sudarys mūsų tautos likimą 
— istoriškai susiformavusi žmo- vėliau.

nių bendruomenė, turinti ben
drą kilmę, kalbą, istoriją, pa
pročius. Likimas — 1. likti 
(veiksmas). 2. nuo žmogaus va
lios nepriklausomų aplinkybių 
eiga; lemtis. 3. dėl gyvenimo są
lygų susidariusi būklė; dalia, 
laimė (žmogus pats savo laimės 
kalvis). Atsakomybė —

Likimas, pagal žodynų, yra dėl 
gyvenimo sąlygų susidariusi 
būklė. Reiškia, kad likimas nėra 
šimtaprocentiniai sudarytas iš 
žmogaus arba tautos veiksmų, 
kad egzistuoja tam tikros būklės, 
kurios valdo tautos likimų, kaip, 
pavyzdžiui, geografinės būklės,

lietuviškų meninių filmų. Dabar 
nemažai muziejų taip daro (New 
Yorko Modernaus meno muzie-

LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio” 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS

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

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI
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SEASON'S GREETINGS 
from

F asolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

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

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
“Lietuvos Atsiminimų ” radijas

Daug džiaugsmo Kalėdų Šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUYUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius

426 Lafayette S t., Netvark, N.J. 07105

Seasons Greetings

NAMAKSY — ZAMMITO INSURANCE 
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norwood, Mass. 02062 

Telephone: 762-6732

Aukos gautos 1987 m. rugpjūčio - spalio mėnesiais:

100 dol. <A. a. Vytauto Balzaro atminimui — Nijolė 
Balzarienė, Chicago, IL (iš viso 300 dol.).

30 dol. Antanina Čėjauskienė, Omaha, NE (iš viso 
234.50 dol.).

25 dol. ALRK Moterų Sąjungos, 2 kuopa, per Sally 
Butkus, Cicero, IL; ALRK Moterų Sąjungos, 5 kuopa, per 
Helen Banis, Worcester, MA (iš viso 75 dol.); ALRK Moterų 
Sąjungos, 17 kuopa, per Constance Martin, Hartford, CT; 
ALRK Moterų Sąjungos, 25 kuopa, per Helen Nagy, Pitt- < 
ston, PA; ALRK Moterų Sąjungos, 42 kuopa,, per Sofia 
Lastas, Grand Rapids, MI; ALRK Moterų Sąjungos, 53 
kuopa, Linden, NJ; ALRK Moterų Sąjungos, 54 kuopa, Per 
Stella Hotra, Detroit, MI; ALRK Moterų Sąjungos, 59 
kuopa, per Helen Matunis, Shenandoah, PA; ALRK Mo
terų sąjungos, 63 kuopa, per A. Zalinskas, Keany, NJ; 
ALRK Moterų Sąjungos, 67 kuopa, per Ann Sliteris, 
Chicago, IL; ALRK Moterų Sąjungos, 74 kuopa, per Ann 
Arnashus, Woodland Hills, CA; ALRK Moterų Sąjunga, 
per Eugeniją Kezienę, Woodhaven, NY; Anthony ir Helen 
Yakaičiai, Franklin Sųuare, NY (iš viso 335 dol.).

10 dol. Ann Arnashus, Woodland Hills, CA (iš viso 35 
dol.).

PLB valdyba ir PLB Fondo vadovybė labai dėkinga 
visiems aukotojams už PLB LITUANISTIKOS KATED
ROS įsteigimą. PLB Fondo vadovybė savo darbą tęsia 
toliau ir prašo Jūsų aukų bei testamentinių palikimų PLB 
LITUANISTIKOS KATEDROS ateities darbams ir 
papildomoms studijoms. Dabar gaunami pinigai bus 
laikomi specialiame Stasio Barzduko vardo fonde ir ski? 
narni Katedros plėtimui, kitų lietuvių profesorių atsikvie- 
timui specialioms paskaitoms, lituanistikos seminarų bei 
leidinių ruošimui ir panašiai.

Visos aukos gali būti nurašomos nuo pajamų mokesčių 
JAV ir Kanadoje, ID No. 36-3097269. Prašom čekius rašyti 
ir siųsti: Lithuanian World Community Foundation, 
5620 S. Claremont Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

politinės būklės, istorijos būklės 
ir panašiai.

Mums lietuviams yra labai aiš
ku, kokios gyvenimo sudarytos 
sąlygos valdo didelę dalį mūsų 
tautos likimo. Jeigu kam iš tau
tiečių yra neaišku, kokios yra ši
tos sąlygos ir kaip jos liečia mūsų , 
tautą, tai turėtų jomis susi
domėti. Yra parašyta tomai kny- __ _________________ ______
gų apie dabartinę okupuotos Yauti su savo tautiečiais ir tuo 
Lietuvos padėtį, o, be to, yra ir 
daug žmonių, kurie yra pergy
venę didelę dalį mūsų tautos 
istorijos ir gali apie tai papasako
ti.

Atsakomybė yra toji padėtis, 
kuri reikalauja sėkmės. Tai reiš
kia, kad žmogus, ko nors siekiąs, 
turi būti pasiruošęs daryti viską, 
kad pasiektų sėkmės. Jeigu tau
tos likimas yra mūsų atskomybė, 
tai reiškia, kad mes (kaip tauta) 
turime daryti viską, kad ji išlik
tų.

Ką jaunimas galėtų arba tu
rėtų daryti, kad užgarantuotų 
savo tautos likimą? '

Aš asmeniškai netikiu į kari
nius būdus ir pavergtos Lietuvos 
laisvės atgavimas tokiu būdu 
neįmanomas. Manau, kad tauta 
yra sudėta iš atskirų individų — 
iš kiekvieno iš mūsų išeivijoje ir 
pavergtoje Lietuvoje. Aš irgi ti
kiu, kad nors kilmė yra svarbu, 
kad asmuo susirišęs su kitos 
kilmės žmogum neturėtų būti iš
stumtas iš tam tikros kilmės rato, 
jeigu jis tenai nori pasilikti ir 
veikti. Bet ne visuomet dėl šito
kių skirtumų mūsų tauiečiams 
tai priimtina. Man atrodo, kad 
tokie kitatautiniai kontaktai yra 
svarbūs ir taip pat svarbu stiprūs 
draugiški ryšiai su jaunimu pa
vergtoje Lietuvoje.

Tuo pačiu žmogus turi susipa
žinti su savo tautos istorija. Tai 
įgyvendinti, aišku, reikia kaip 
galima geriau išmokti kalbą ir 
tada galės plačiau įsigilinti į tau
tos kultūrą. Be to, mums išeivi
joje svarbu giliau pažinti mūsų 
praeitį, etnografinius turtus, ki
taip sakant, kokia mūsų tauta 
buvo istoriškai ir kultūriniai.

Tą galima padaryti įvairiais 
būdais. Pavyzdžiui, mes galė
tume pasikviesti porą etnografi
nių ansamblių iš okupuotos Lie
tuvos koncertams. Iš jų išmoktu
me daugiau tautinių šokių, dai
nų. Pakviesti literatų paskaityti 
savosios kūrybos, pamatyti seru

tų filmus.
jeigu žmogus tikrai sutinka

tos likimą, tai jis turi prisipažin
ti, kad jis yra tos tautos dalis. 
Turi būti visuomeniškas, bend-

pačiu išlikti lietuviu ar lietuvai
te. Lietuvių pasaulyje nemažai, 
bet dalis jau nutautėję ar nebe
laiko savęs lietuviais.

Taip pat, jeigu vyresnieji lie
tuviai mano, kad tautos likimas 
yra jaunimo atsakomybė, jie turi 
būti pasiruošę padėti jaunimui 
tai vykdyti, o ne tik palikti jiems 
visų atsakomybę.

Tai šitaip aš bendrai atsakau į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso šūkį, bet tuo pačiu žinau, 
kad kiekvienas turės į tai truputį 
kitokį atsakymą.

Tie atsakymai bus paveikti 
asmeniškos patirties, ką jis yra 
gavęs iš tėvų ar kitų vyresnių 
žmonių, kokiame krašte arba 
mieste yra augęs. Dėl šitų 
priežasčių VI Pasaualio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas ir yra toks 
svarbus ir įdomus įvykis lietuviš
kam jaunimui.

Kiekvienas, kuris dalyvaus 
PLJ Kongrese, iš jo sugrįš su 
praplėsta pasaulėžiūra, su nau
jom idėjom, bet tuo pačiu metu 
kongrese galės kitus supažindin
ti su savo idėjom ar sumanymais.

Aš pati turiu susidariusi savo 
idėjas apie lietuvybę, tautybę, 
bet nenorėčiau, kad jos visam 
laikui būtų' tos pačios. Aš 
norėčiau daugiau išmokti iš kitų, 
atnaujinti ar papildyti savas 
idėjas ir lietuviškų pasaulėžiūrą.

Man įdomu, kaip pavergtoje 
Lietuvoje jaunimas reaguotų į 
šūkį “Tautos likimas — mūsų at
sakomybė”? Bet tuo pačiu 
įdomu, kaip lietuviškasis jauni
mas iš įvairių išeivijos kraštų rea
guos į tai.

Ar mes visi nevažiuojame į 
Kongresą to sužinoti?

Laima Sruoginytė, 
Rutgers University 
Douglas College

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

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

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

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

KELIONIŲ
AGENTŪRA

linkiLinksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Lietuviška

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

LIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPOS NARIAI 
SU PIRMININKU JONU ADOMĖNU

Maspeth, NY

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

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

Authorized dealen of Longinas-Wittnauer and Bulovą Watches

SIMON ALELI0NA8

4200 Brown«vllle Rd. (on de WaR Avė.) 
Phone 281-7399 Mttobtirgh, Pė. 18227

JONO MEKO 
DIENORAŠTINIAI FILMAI

"Midst the various film categories, there's the possibilrty of Film Journal 
and/or Diaries. Jonas Mekas has comered this shetf of filmic imagination. 
A number of film-makers have biographed the daily living sfuations cf their 
being; būt none have chronided the details, come what may, day by day 
aeross years, as has Jonas." — Stan Brakhage

1. REMINISCENCES OF A JOURNfY TO UTHUANIA 
(1971) 82 norutės. VHS kasete 890.

"A testament to all persons displaced" — The New York Times.

Filmas buvo rodytas New Yorko, Berlyno, Londono, Locamo, Barcetooos 
filmų festivaliuose.

Kai 1972 metais sovietų filmo ministerijos pareigūnas peržiūrėjo šitą filmą, 
jis surėkė: „Kaip drįsti rodyti šitą filmą! Tu rodai tik seną kaimą! O kur 
pažangos vaizdai?” ,A”, aš jam tariau, „bet aš nevažiavau filmuoti 
pažangos- aš filmavau savo vaikystę!” Donatas Banionis, kuris irgi buvo 
tame rodyme, ko ne kumščiais užsipuolė pareigūną: „Tu, ruse”, jis šaukė 
jam į veidą”, ką tu žinai apie mūsų Lietuvą!”

Ant tos pačios kasetės AUTOBIOGRAFINIS MONOLOGAS (1980) 
20 minučių.

2. F ARADISE MOT YKT LO8T
(1978) M minučių. VMS kasetė, 190.

Antroji kelionė į SemeniMdus — ir per Italiją — ieškant prarasto rojaus 
fragmentų — rojaus sielos lietaus —

3. LOŠT LOŠT LOŠT
(IMė-ltM) 198 minučių. Dvi kasetės, 8128.

Lietuvių išeivių/DP gyvenimas BruMyne. SantarteČial — jauni, Bskni, 
IdoaNetai... Maironio — pavasario saulė prašvito msMiai — mokykla — 
Gyvenimas eina toliau —

4. NB 8TAND0 M A MS0VT COUNTING IMS 8KCOND OF HM UFS 
(18SS-1SS8) 180 minučių. Dvi kasetės, 8128.

Niujorkas — sniegas — menas — ė, kaip lakas bėga per akis — nupūs 
mus kaip sapnus, ir tik šviesa vis plūs per krūpčiojančius vaizdų kadrus —

Visus keturius filmus (VHS kasetėse) galima gauti iš:
Arėk olagy FDm AreMvea, 33-34 Deeend Avenue 
New York, New York 10403 Tai. 313408-8181
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JUBILIEJAUS IŠKILMĖS CHICAGOJE
(Tąsa ii pronto numerio)

Trijų šimtmečių Amerikos tra
dicija Padėkos dieną skiria šei
mai ir namams. Todėl nepopu-

traukti žmonių dėmesį nuo 
namų. Bet Lietuvos Krikščio
nybės jubiliejaus komitetas 
turėjo drąsos ir pasitikėjimo pa
sirinkti Padėkos dienos savait
galį atšvęsti jubiliejų Chicagoje. 
Juk ir šis jubiliejus pirmiausia 
yra ne kas kita, kaip padėka Au
kščiausiajam už šešis šimtmečius 
mūsų tautos kelio krikščioniškų 
tautų šeimoje.

Plati ir įvairi buvo programa, 
rūpestingai suplanuota. Ji buvo 
išdėstyta per keturias dienas ir 
vyko keturiuose centruose: Ci
cero, Marąuette Parke, Jaunimo 
Centre ir Senamiestyje. Ja pasi
naudojo, apskaičiuojama, apie 
4,000 lietuvių. Nelietuviai neda
lyvavo, jeigu ir buvo kviesti; ne
patraukė Chicagos didžiosios 
Spaudos ar televizijos dėmesio.

,JTik vienas Chicago Catholic, ar
kivyskupijos laikraštis aprašė 
pirmajame puslapyje.* Chicaga 
tomis dienomis gyveno nelaukta 
pirmojo juoduko burmistro He- 
rold Washington mirtimi. Kas 
pasinaudojo jubiliejaus iš
kilmėmis, ilgai prisimins tas die
nas, nes visi renginiai buvo 
įspūdingi, giliai prasmingi, ge
riausia, ką lietuviai galėjo duoti 
savo jėgomis.

Padėkos mišios. Iškilmės pra
sidėjo lapkričio 26, ketvirta
dienį, mišiomis Šv. Antano 
bažnyčioje Cicero, kurios buvo 
skirtos padėkai už krikščionybę 
ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį, 
kuris šią bažnyčią pašventino 
1926. Mišias koncelebravo vysk. 
Paulius A. Baltakis, OFM, vysk. 
Vincentas Brizgys ir vysk. Anta
nas Deksnys, klebonas kun. Jur
gis Sarauskas ir apie 20 kunigų. 
Giedojo parapijos choras, vad. 
Marijaus Prapuolenio su orke
stro palyda. Pamokslą pasakė 
kun. dr. V. Rimšelis, MIC, iš
ryškindamas pal. Jurgio Matu
laičio reikšmę Lietuvos 
Bažnyčiai.

Tos dienos vakare buvo atida
ryta Jaunimo Centro paroda 
“Krikščioniškoji Lietuva”. Paro
dą paruošė Br. Kviklys talkinant 
L. Kairiui. Buvo sutelkta apie 
1500 eskponatų. Tai pirmoji to
kios apimties paroda, vaizduo
janti krikščionybės kelią į Lietu
vą ir krikščioniškos kultūros au
gimą. Parodą atidarė vysk. P. 
Baltakis, paskui kalbėjo vysk. A. 
Deksnys ir pats parodos rengėjas 
Br. Kviklys.

^aip pat buvo atidaryta L. K.

w lietuviu 'B^ekuomen'-ės 
:K‘R:ASTO •V.-JZ'DTB/T

kščioniškoji Lietuva”.

Bažnyčios Kronikos Sąjungos 
paroda, supažindinanti su L. K.

įvairiomis kalbomis. (Kroniką at
skirais numeriais anglų kalba 
leidžia Religinė Šalpa.).

Penktadienį prasidėjo Ameri
kos Lietuvių R. Katalikų Fede
racijos kongresas (aprašymas ki
tame Darbininko numeryje).

ras įvyko penktadienį vakare 
Marijos aukšt. mokyklos audito
rijoje. Atidarė Jubiliejaus vykdo
mojo komiteto pirmininkas Jo
nas Kavaliūnas. Invokaciją su
kalbėjo vysk. P. Baltakis, OFM, 
Paskaitą “Į ką mus kviečia tautos 
krikštas” skaitė kun. dr. Antanas 
Paskųs.

Buvo įteiktos premijos rašyto
jams. Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, laimėjo Ateitininkų 
konkursą už poezijos rinkinį 
“Balsai iš anapus”, Anatolijus 
Kairys — Jubiliejaus komiteto 
premiją už dramą “Krikšto van
duo”. Antroje vakaro dalyje, ku
riai vadovavo Kazys Bradūnas, 
rašytojai skaitė savo kūrybą: Ber
nardas Brazdžionis, Česlovas 
Grincevičius, Kazys Bradūnas ir 
laureatai Leonardas Andriekus 
ir Anatolijus Kairys. Klausytojų 
buvo apie 300. Literatūros vaka
rų trauka silpnėja ne tik Chica
goje-

Mišios už Lietuvą buvo Sv. 
Mergelės Gimimo bažnyčioje 
šeštadienį 12 vai. Visą rytą smar
kiai lijo, todėl buvo tikrai džiugu 
pamatyti gražiai gėlėmis papuoš
tą, savą, lietuvišką bažnyčią, pil
nutėlę žmonių su daugybe vėlia
vų. Chicagos arkivyskupas 
atžymėjo šią bažnyčią, kaip Ma
rijos Metų šventovę.

Mišias koncelebravo visi trys 
lietuviai vyskupai, Chicagos 
vysk, pagelbininkas Alfred Abra- 
ppowįcz ir ąpų*:i30l?ųnigų, Pa
mokslą pasakė vysk. A. Dek- 
snys. Lektoriai buvo sės. Marga- 
ret Mary, S. S. C. ir Juozas Po- 
likaitis. Giedojo parapijos cho
ras, vad. Antano Lino, o Ged. 
Šukio mišių pagrindines dalis ir 
kitas giesmes palydint kameri
niam orkestrui.

Baigiantis mišioms klebonas 
kun. A. Zakarauskas padėkoj 
už dalyvavimą pamaldose, cho
rui ir orkestrui už tikrai gražų 
giedojimą ir pakvietė visus į mo
kyklos salę vaišėms. Kun. Zaka
rauskui tai buvo ypatinga 
šventė, nes kitą dieną, sekma
dienį, jis buvo išleistas į pensiją.

Po pamaldų sustojo lyti ir pa
sirodė saulė. Pasinaudodami il
gesne pertrauka iki koncerto, iš
kilmėse dalyvavusieji vienuoly
nų viršininkai ir katalikiškų orga-
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LIŠ VISUR
— Kun. Tomas S

Jubiliejinio literatūros vakaro dalyviai. Iš k. Kazys Bradūnas, Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Bernardas Brazdžionis, Česlovas Grincevičius, Anatolijus Kairys. Nuotr. 
Jono Tamulaičio

gramoje buvo numatyta dar J. 
Siarkos “Tušti paliktieji namai”, 
bet “dėl susidėjusių aplinkybių” 
buvo išleista.

Jūratę ir Kastytį” ir “Lietuva 
brangi” orkestravo A. Kamin
skas. Jis buvo koncerto organiza
torius ir jo siela. Komiteto 
pirm. J. Kavaliūnas, dėkodamas 
dirigentui išreiškė klausytojų 
mintį: “mes išgyvenome didelę 
muzikinę šventę, kad Jakubėno P. Ąžuolas

nizacijų pirmininkai, vysk. Bal
takio paprašyti, susirinko Jauni
mo Centre aptarti vy skupo pa
storalinės tarnybos steigimą. 
Išrinko komisiją tą klausimą iš
studijuoti ir paruošti platesnį su
važiavimą.

Simfoninis koncertas. Šešta
dienio vakarlą Morton mokyklos 
teatre įvyko simfoninis koncer
tas, kuris rikiuojasi į eilę Chica
gos lietuvių didžiųjų muzikinių 
renginių. Koncerto klausėsi apy
pilnė salė, apie 2000. Dainavo 
Lietuvių Operos choras, vado
vaujamas Audronės
Gaižiūnienės. Grojo apie 70 
asmenų simfoninis orkestras. 
Dirigavo Arūnas Kaminskas. So
listai — Dana Stankaitytė, Daiva 
Mongirdaitė, Marijus Prapuole
nis ir Timothy Feerer.

Šis simfoninis ansamblis atliko 
Vlado Jakubėno “De Profundis” 
,įži B. Brazdžionio),‘M. K. Gūir>... - 
lionio simfoninę poemą “Jūrą”, 
K. V. Banaičio operos “Jūratė ir 
Kastytis” pirmąjį veiksmą ir J. 
Juzeliūno “Lietuva brangi”. Pro-

GEORGE BUSH 
DOVANOS 
LIETUVIAMS 
PRANCIŠKONAMS

Viceprezidentas George Bush 
Padėkos dieną praleido Kenne- 
bunkport. Maine, savo reziden
cijoje. Čia būdamas jis atsiuntė 
vertingų dovanų pranciškonų 
vienuolynui ir parašė nuoširdų 
laišką.

Jis dovanojo didelį ir labai 
vertingą kilimą ir du aliejinius 
paveikslus. Kilimas vaizduoja 
Čenstakovos Juodąją Madoną, o 
paveikslas vienas religinis, kitas 
nusako dabartinės Lenkijos ko
vas už laisvę ir demokratiją. Šias 
dovanas jis gavo lankydamasis 
Lenkijoje.

Kennebunkporto vienuolyno 
viršininkas tėv. Jurgis Gailiušis, 
OFM, dėkodamas už dovanas, 
pakvietė George Bush j vienuo
lyno metinę Lietuvių dieną ir 
kartu linkėjo, kad ateinančiais 
metais jo rezidencija Kenne- 
bunkporte jau taptų atostogi
niais Baltaisiais Rūmais

Nfieli Lietuviai,

šių mėty šventes sutinkame keistų pasaulio nuotaikų aplin
koje. 'Tarsi lūkuriuojama, ar nesumažės žmogaus niekinimas, 
lyg žvalgomas! ar stebuklu neišnyks fizinė ir dvasinė vergija.

Ntūsy inltys— pasitikėjimas savimi. .Mūšy šventinis 
džiaugsmas — pažadas ramybei, atėj/s iš aukštumų. Telydi jis 
ne tik .Kalėdose, bet ir ištisus ateinančius 1988 metus, ypač 
Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo septyniasdešimtųjų 
sukaktį.

Nuoširdžiausi sveikinimai visiems ir visame pasaulyje esan
tiems lietuviams! .Kalėdy nešama artuma žmogaus žmogui tesu- 
lungia mus vienon šeimon, išliekanČion ištisus Lietuvos nepriklau
somybės metus ir toli už jų.

X

M

kūriniu mes šaukėmės Viešpa
ties pagalbos. Čiurlionis mus 
nukėlė į Baltijos pajūrį ir giesmė 
“Lietuva brangi” mūsų širdyse 
uždegė patriotinę ugnį”.

Jubiliejaus iškilmės buvo 
baigtos sekmadienį iškilmingo
mis mišiomis Jėzaus Vardo kate
droje, kardinolui Bemardin va
dovaujant. Apie tai jau buvo 
rašyta pereitam “Darbininko” 
numeryje.

Lietuvos (generalinio ^Konsulato N'ew Torke ir savo 
vardu nuoširdžiai sveikinu dėl -Lietuvos laisvės kovojančius 
veiksnius, organizacijy vadus, lietuvių spaudos ir radijo va- 

s landėliy darbuotojus bei visus geros valios brolius ir seses 
’ lietuvius laisvajame pasaulyje ir pavergtoje Tėvynėje.
! Tegu 1988-ji metai būna laimingi jūsų asmeniniame 

gyvenime ir teatneša šviesesnių laisvės vilčių pavergtai 
Tėvynei ir ten kovojantiems mūsų broliams.

« •
' j

klebonas 
jubiliatas, lapkričio 3 mirė 
Kelmės ligoninėje. Buvo su
laukęs 76 m. amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1936: Tai jau 16-tas 
šiemet Lietuvoje ir pirmas Te
lšių vyskupijoje miręs kunigas.

— Vladas Maželis, teisinin- 
| kas, pasižymėjęs šachmatistas, 

mirė gruodžio 3 Vilniuje. Buvo 
75 metų. Lietuvoje liko žmona 
ir duktė su šeima, Amerikoje — 
sūnus Vladas Maželis Chicagoj, 
New' Yorke—sesuo Rožė Kon- 
drotienė su sūnumi Vytautu ir 
vaikaičiais Tomu ir Audrone. 
Taip pat liko ir fotografas Vytau
tas Maželis, tolimesnis giminai- 
tis.

— 17 JAV senatorių gruodžio
3 laiške paprašė sovietų gen. 
sekretorių M. Gorbačiovą, kad 
jis paleistų iš tremties Balį Ga
jauską ir suteiktų jam progą emi- 

j gruoti. Panašų prašymą Gor
bačiovui parašė 108 JAV Atstovų 
rūmų nariai lapkričio 24.

— Ohio lietuvių gydytojų 
draugija savo 31-ąją kultūrinę 
paremiją paskyrė Clevelando 
Šv. Kazimiero lituanistinei mo
kyklai.

TŠNICETTS SIMUTIS , .;

Lietuvos (generalinis

Šventoji .Kristaus (gimimo diena — ^Kalėdos — ir Naujieji 
Nletai teuždega mumyse nepalaužiamų laukimų nepriklausomos 
Lietuvos atgimimo ir teužkuria mumyse naujų vilį ir naujų ryžių 
besidarbuojant tautos laisvinimo fronte.

‘Didžiųjų švenčių rimtis tesuteikia ir tejungia mus visus. 
' Paivrgtos -Lietuvos brolius ir išeivijoje esančius, vieningai kovai, 
kad greičiau laisvės šviesa nušvistų okupanto iškankintai mūsų 
tautai.

tANfE'RLKOS LlTTUVllį TTRTbT

JY e w

buvęs Sibiro kalinys, Vasario 16 
minėjimams lietuvių ’radijo va
landėlėms įrašė į juostelę patrio
tinį žodį. Tą patį pdaryti sutiko 
ir septynerius metus Sibiro 
kalėjimuose kankintas Vytautas 
Skuodis. Adv. dr. Konstantas 
Savickas, kuris savo laiku daug 
prisidėjo, kad Lietuva tapo Eu
ropos krepšinio čempionė, pa
ruošė kalbą Vasario 16 minėji
mam angliškai. Radijo va
landėlės įrašus galės gauti iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos cen
tro.

— Europos Parlamento 
rūmuose Strassburge įvyko Eu- 
ropėjinio Sąjūdžio Federalinės 
Tarybos sesija. Dalyvavo 22-jų 
kraštų ir 16-kos tarptautinių or
ganizacijų atstovai. Lietuviams 
posėdžiuose atstovavo inž. A. 
Venskus, Europėjinio Sąjūdžio 
pirmininku išarinktas E. Baron 
Craspo (Ispanija) — Europos 
Parlamento vicepirmininkas.

— “Pensininkas”, mėnesinis 
žurnaliukas, labai tinkamas vy
resnio amžiaus asmenims. 
Artėjančių švenčių, gimtadienio 
ar kitomis progomis užsakykite 
jį savo tėveliams ar vyresnio 
amžiaus draugams. Jame daug 
žinių iš Socialinės globos įstaigų, 
įvairių sveikatos patarimų bei 

j šiaip įdomių žinučių. Prenume
rata metams 10 dol. Amerikoje 
ir Kanadoje. Užsienyje 16 dol. 
Užsakymus siųskite; “Pensinin
kas”, 2711 W. 71st. St„ Chica
go, III. 60629.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Andrius Armonas, Hunting- 
ton, • N.Y., Beneddykt Woly- 
niec, VVoodhaven, N.Y. Užsakė 
kitiems: Kostas Jurkevičius, 
VVethersfield, Conn. — Rūta 
Mickūnas, Holliston, Mass., 
Nelė Mazalaitė-Gabienė, 
Brooklyn, N.Y. — Wanda V. 
Hilchilchen, W. Germany. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



8 • DARBININKAS • 1987 gruodžio 18, Nr. 48

APIE GELEŽINĮ VILKĄ

Antanas Kulbis ruošia filmą “Legenda apie geležinį vilką ”. 
Šiemet jis baiga filmavimo studijas magistro laipsniu.

“Partizanas per birželine 
išvežimo minėjimą Brockton, 
MA. dalyvavo Akademikų Skau
tų Sąjungos studijų dienose ir 
moksleivių ateitininkų stovyklo
je Dainavoje, skaidrių montažą 
rodė per poezijos spektaklį Bo
stone. apie “Geležinio Vilko fil
mą apibūdinimą darė Bostone, 
Greenport, L.I., Chicagoje ir ki
tur.

Jo darlro rezultatas bris de
monstruojamas ne tik Amerikos 
lietuvių kolonijose ar šeštadie
ninėse mokyklose, bet pramato- 
ma rodyti įvairiuose filmų festi
valiuose; Student Academy 
Competition. New York Filma- 
ker's Expo ir Chicago Film Fe-

J filmų pasaulį, kaip ir visas 
kitas amerikietiško gyvenimo 
sritis, lietuviškasis jaunimas 
bando prasimušti ir įsitvirtinti. 
Jeigu vienoj ar kitoj srity yra 
lengviau pasiekti norimo rezul
tato, tai meno — teatro, filmo ar 
televizijos — pasaulyje yra sun
kiausia surasti sau vietą dėl per- 
didelės kompeticijos. Tą tvirtina 
ir ankstesnės išeivijos gyvenimo 
faktai, nes labai nedaugelim pa
vyko rasti “Tą' šiltą vietelę\-o jei 
ir pavyko, tai trumpam ir į aukš
tesnes viršūnes nebuvo lemta. 
Išimtimi gali būti Ann Jillian - 
Nausėdaitė Jūratė.

Dabar tokį prasiveržimo šuolį 
bando padaryti nuo 1979 plačiau 
besireiškiantis lietuviškoje ir 
skautiškoje veikloje bei meniško 
talento turintis Antanas Kulbis 
su savo filmu "Legenda apie 
geležinį vilką .

Tas filmas bus ir jo tezinė — 
magistro laipsniui gauti — Bo
stono universiteto atskaito- 
myl>ė. kur jisai studijuoja kine
matografijos meną (Film- Pro- 
duetion).

Maloniai skamba filmo pava
dinimas, iš lietuviško taško 
žiūrint, kad jaunosios kartos at
stovas pasirinko mums žinomą 
kunigaikščio Gedimino Vilniaus 
įkūrimo legendą ir tokiu būdu 
prakalbės ne tik mums, bet ir 
amerikiečiams — profesūrai, 
studentams, o gal net ir gause
snei auditorijai.

Lygiai smagu buvo žiūrėti ir 
Kęstučio Nako parašytą ir 
režisuotą “When Lithuania Ru- 
led the World" farsinį. puikiai ir 
išmaningai padarytą spektaklį, 
" išsilaikiusį Off-off Broadvvay 
visą lapkričio mėnesį — kiekvie
no pirmadienio vakarais.

Tiek Antano Kulbio, tiek 
Kęstučio Nako pagrindiniai tik
slai buvo ir yra duoti progos 
amerikiečių publikai pažinti Lie
tuvą ir ypatingai lietuviško jauni
mo tarpe sukelti susidomėjimą 
ir pasididžiavimą lietuviškomis 
“šaknimis . lietuviška kilme.

Jokie aplinkraščiai, biulete
niai ir prakalbos tiek nepaveiks 
to jaunimo, kaip vaizdinis, sceni
nis priėjimas prie jaunimo per 
dabar lengvai pasiekiamas ir 
įmantrias komunikacijos prie
mones.

Antanas Kulbis su savais foto
grafiniais sugebėjimais parodė 
vaizdajuostę "Partizanas" per 
Baisiojo Birželio minėjimą Bo
stone 1985. o 1987 ėmė plačiau 
reikštis mūsų visuomenei: rodė 

kol kas dar nėra žinoma kada 
mas bus baigtas. Prie užbaigi- 
o darbo yra būtina ir reikalinga 
ituviškosios visuomenės fi- 
msinė parama, nes tai daroma 
inimalinio biudžeto ribose, 
»ris ir taip “plonas”.
Apie Antano Kulbio sėkmę 
šė poetas — dramaturgas Sta- 
s Santvaras, matęs jo darbų

Bostono Lietuvių piliečių d-jos 
III a. salė buvo sklidina, ne visi 
svečiai prie stalų sutilpo. Jaunų
jų lietuvių buvo atvykusių iš Cle- 
velando, Chicagos, New Yorko 
ir artimesnių apylinkių, žinoma, 
daugumą sudarė vietiniai. Šias 
eilutes rašančiam, iki šiol neteko 
matyti tokio gausaus pulko lietu
viškojo jaunimo vienoj krūvoj — 
šį kartą jų čia buvo daugiau negu 
trys šimtai. Tai rodo, koks popu
liarus yra Antanas Kulbis mūsų 
jaunimo gretose” (Dirva Nr. 15 
— 1987).

Toks vyresniosios kartos — 
menininko — atsiliepimas apie 
filmo kūrėjo baigminius ir kartu 
mokslinio laipsnio įsigijimo dar
bus turėtų rasti tinkamą mūsų 
visuomenes reakciją ir kaip St.

PATERSON, N .J.
Sutikom retus svečius

Prieš kelerius metus Lietuvių 
Informacijos Centrui Brooklyn, 
N.Y., ir JAV Lietuvių Bendruo
menei ėmusis iniciatyvos 1980 
m. Vilniuje nuteistam JAV pi
liečiui Vytautui Skuodžiui 
gelbėti, LB Patersono apylinkė, 
pirmininkaujama Angelės Stan- 
kaitienės, energingai įsijungė į 
gelbėjimo veiklą. Buvo apsilan
kyta pas Patersono vyskupą J.E. 
Frank Rodimer ir prašyta, kad 
jis sutiktų leisti jo vyskupijos 
bažnyčiose rinkti parapijiečių 
parašus po informacijos centro 
paruoštom peticijom.

- ?/ •• • .............. įė
Vyskupas, išklausęs delegaci

jos prašymą, ne tik mielai sutiko 
tokį leidimą duoti, bet savo 
ruožtu parašė parapijų klebo
nam raštą ir ragino juos aktyviai 
įsijungti ir patiem į už religijos 
laisvės reikalavimą nukentėjusio 
Vytauto Skuodžio gelbėjimo ak
ciją,

Tokiu būdu vėlyvą rudenį ir 
žiemą kas sekmadienį bent pora 

Filamavimas vyko ir vyks Ne
ringos stovyklavietėje dalyvau
jant nemažam skaičiui jaunimo

Pianistė Frances Covalesky-Kavaliauskaitė

SUSILAUKĖM TALENTINGOS 
PIANISTĖS

Didžiųjų savo kaimynų, New 
Yorko ir Pennsylvanijos valstijų 
stelbiama, New Jersey valstija 
nedažnai pajėgia pasigirti savo 
iškiliais talentais. Tačiau šiuo 
metu ji gali pasididžiuoti čia su
brendusia talentinga pianiste. 
Tai lietuvio, medicinos daktaro 
Bernardo ir nelietuvės Margari
tos Govalesky šeimoje išaugusi 
jAuna pianistė Frances A. Cova- 
lesky, gyvenanti Randolph, N.J. 
Daktaras, antrosios kartos lietu
vis, dar gana gerai kalba lietuviš
kai ir su savo šeima yra dažnas 
lietuvių renginių lankytojas ir 
lietuviškų reikalų rėmėjas.

Jaunoji pianistė muzikos mok
slų bakalaureatą įsigyjo Rutgers 
universitete, New Brunswick. 
N.J.. 1983, o magistrės laipsnį

piano muzikos srity — Manhat
tan School of Music. N.Y., 1985. 
Ateinančiais metais žada muzi
kos studijas tęsti toliau ir apvai
nikuoti daktarės laipsniu.

Studijuodama Rutgers uni
versitete pirmaisiais studijų me
tais laimėjo piano varžybas, 
atlikdama Mendelsohno G mi- 
nor piano koncertą su universi
teto orkestru. Toks įvykis, kada 
“foksė” laimi universitetines 
piano varžybas yra retas ir įvyko 
tik kartą per penkiolika metų. 
Tai rodė pianistės gerą pasiruoši
mą piano srity, kurį ji įsigijo eilę 
metų lankydama žymiosios pia
nistės Julijos Rajauskaitės piano 
studiją.

Studijuodama koncertavo kar
tu su žinomaisiais Amerikos me
nininkais Lorin Hollander ir Kit-

Santvaras įtaigoja “bus reikalin
ga lietuviškosios visuomenės, o 
gal ir mūsų fondų parama” (Ibi
dem).

Filmas angliškai vadinsis 
"Iron Wolf’ ir bus 16 mm. spal
votas, trunkantis 30 minučių.

sti Lithuanian American Com- 
munity of USA, Ine. vardu c/o.

Bostone. Rašo: “So. Kazys Bacanskas, 125A Wil- 
mington Avė., Dorchester, MA 
02124 čekio kampelyje pažymint 
Iron Wolf Fund. Aukas galima 
nurašyti nuo Valst. mokesčių ir 
bet kokio dydžio auka tikrai rei
kalinga ir su dėkingumu bus tin
kamai atžymėta.

Norint gauti daugiau informa- . 
cijų rašykite: AntanasKulbis 100 
Brainerd Rd. No. 7. Allston, MA 
02134.

Investuokime į jaunimą ne 
prakalbom, pamokslais ar pamo
kymais, bet konkrečiai — 
padėkime finansiškai—o jei jų 
“stockai” kris — ką padarysi — 
bent gera intencija buvo. O kaip 
šiuo atveju, ar iš Kultūros ir 
Švietimo fondų bet kokios para
mos šiam darbui galima tikėtis?

(žv)

ar kelios poros aplankydavo su 
peticijom vyskupijai priklausa
nčias parapijas ir rinko parašus 
Skuodžiui išlaisvinti. Ne visų pa
rapijų klebonai pritarė vyskupo 
raginimui. Buvo ir tokių, kurie 
nesutiko leisti rinkti parašus, bet 
parašų rinkimas nebuvo sustab
dytas, ir rezultate buvo surinkta 
po peticijom daugiau kaip 5000 
parašų ir įteikta informacijos 
centrui.

Tuo metu nedaug kas tikėjo, 
kad Skuodis bus išlaisvintas. 
Tačiau metam slenkant, Skuodis 
atliko 7 m. kalėjimo bausmę ir 
turėjo būti gab enamas j 5 m. 
tremtį Sibire. Tuo metu Sov. S- 
goj šiek tiek atleidus varžtus, 
pradėta iš kalėjimo 4r-trėmimų

sąžinės kalinį. Į paleidžifmųjų 
tarpą nežinia kuriuo būdu pate
ko ir Vytautas Skuodis, gal dėlto, 
kad sovietų organai buvo gavę 
per pora tūkstančių laiškų, reika
laujančių Skuodį paleisti, gal dėl 
kitų priežasčių Skuodis ne tik 
nebuvo išvežtas į tremtį, bet 
buvo paleistas ir jam buvo leista 
su šeima emigruoti į JAV, jo gi
mimo kraštą.

Atsiradęs JAV, Vytautas Skuo
dis, informacijos centrui ir Balfui 
padedant ir remiant, pradėjo 
lankyti tuos lietuvių taikinius, 
kurie buvo įsijungę į jo 
gelbėjimo akciją. Tad atvykęs į

ty Carhsle-Hart Amerikos mote
rų konvencijos proga suruoštam 
koncerte Great Gorge, N.J.

Pianistė nenutraukia ryšių ir 
su lietuviais. Būdama jauna, ke
lerius metus dalyvavo LB N.J. 
apygardos ruošiamuose jaunųjų 
talentų vakaruose, o studijuoda
ma įsijungė į N.Y. veikusį, mu
ziko Viktoro Ralio vadovaujamą, 
balsinį kvintetą “Harmoniją”, 
būdama vieneto akompaniatorė 
ir piano soliste. “Harmonija” 
aplankė daugelį lietuvių taikinių 
ir visur susilaukė šilto priėmimo 
ne tik dėl savo jaunatvės, bet ir 
pasigėrėtino kūrinių atlikimo. 
Kartu su “Harmonija” atliko 
koncertą Šv. Patriko katedroj, 
N.Y. Šiuo metu jaunoji pianistė 
yra Don Bosco kolegijos, New- 
ton, N.J., muzikos direktorė ir 
pianistė-vargonininkė ir muzi
kos mokytoja St. Ann’s mokyklo
je, Newark, N. J. O kad turimas 
talentas nerūdytų, piano studįjąs 
tobulina ir toliau Julijos Rajau
skaitės piano studijoj.

Pianistė yra labai paslaugi 

ir prireikus nuolat akomponuoja 
ir atlieka muzikos kūrinius jų 
renginiuose.

piano koncertą Miami Beach, 
Fla., kurį rengia Miami Beach
Lietuvių klubas. -

Vaidila iš Antano Kulbio statomo filmo “Legenda apie geležinį 
vilką”.

rytinį pakraštį, Vytautas Skuodis 
su žmona Irena ir dukra Daiva 
lapkričio 6 atvyko į Patersoną 
padėkoti vietos vyskupui už pa
rodytą paramą.

Pas vyskupą retus svečius pa
lydėjo lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos administratorius kun. 
Antanas Bertašius, parapijos ta
rybos narys Antanas Masionis ir 
ankstyvesniosios imigracijos at
stovas dr. Edvardas Vadeika. 
Prieš tai pasistengta apie 
Skuodžių šeimos atvykimą pain

formuoti amęi^įęčiųspaudą^rnfi r 
diją ir TV stotis ir vyskupijos sa- už jam rodytą^&ramą jo sunkiau- 
vaitraštį.

Iš visų painformuotų laik
raščių savo korespondentus at
siuntė tik Passaic, NJ, leidžia
mas Herald News, Morristown, 
N J, Daily Record ir vyskupijos 
laikraštis The Beacon. Hacken- 
sack leidžiamas The Record ir 
Nevvark The Star-Ledger lietu
vių disidentu nesusidomėjo, 
nors apie kiekvieną iš Sov. S-gos 
atvykusį žydų tautybės asmenį 
rašinėdavo net po kelius kartus.

Vyskupijos būstinėj Skuodžių 
šeima buvo priimta vyskupo Ro- 
dimer, kuris plačiai domėjosi ka
linimo sąlygom, kalinio ir jo šei
mos narių patirtu persekiojimu 
ir ateities planais. Vėliau pasi
kalbėjimai ir filmavimai vyko su 
spaudos atstovais — Ms. Suzan 
Jacobsen (Herald News), M r. 
Thomas Lynch (Daily Record) ir 
Ms. Maura Rossi (The Beacon).

Nors buvo darbo diena, bet 
Šv. Kazimiero parapijos salėj

svečių sutikti susirinko per 50 
žmonių. Čia Irenos Eitmanienės 
rūpesčiu daugelis vietos ponių 
prigamino ir sunešė šaltų 
užkandžių, skaniausių kepinių ir 
kavos. Svečius pasveikino LB 
apylinkės vardu jos pisrmininkė 
Angelė Stankaįfcfenė, parapijos 
vardu jos tarybos pirmininkas 
George Yesolitis, vietos Lietu
vos vyčių pirmininkė Janina 
Meižienė.

Vytautas Skuodis savo ir šei- 
^pios Vardu rraoširčlŽiaf padėkojo 

siose dienose ir paragino 
neužmiršti ir kitų Sov. S-gos 
kalėjimuose, darbo stovyklose ir 
ištrėmime vargstančių lietuvių, 
nes, nors kaliniai ir labai retai 
gauna jiem siųstus laiškus, tačiau 
tie asmenys, kuriem daug laiškų 
siunčiama, susilaukia kitokio, 
šiek tiek žmoniškesnio elgesio iš 
administracijos.

Užkandžiaujant susirinkusieji 
turėjo progos asmeniškai pasi
kalbėti su svečiu ir viešniom ir 
taip besišnekučiuojant buvo pra
leista kelios laimingos valandas. 
Organizacijos ir atskiri asmenys 
Skuoidžių šeimos įsikūrimui pa
lengvinti įteikė ir asmeniškų 
aukų.

Skuodžių kelionės ir 
priėmimų reikalus labai 
sklandžiai koordinavo Lietuvių 
Informacijos Centro direktorė 
Gintė Damušytė.

K. Jankūnas

Maloniai kviečiame visus iš visur dalyvauti

NAUJŲJŲ KETŲ SUTIKIME 

gruodžio 31 d., 8 v.v.

St Paul of the Cross auditorijoje

Tei. 305 626 * 1873

LAKAS NERIBOTAS, GERA NUOTAKA

L. StaškOnas
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

įvairius patarnavimus ar šiaip

Augant narių, indėlių ir tar
nautojų skaičiui, Kasa priėjo

Darbininko skaitytojai, atsių
sdami prenumeratos mokestį,

KASOS Kredito Unijos direktoriai lapkričio 8 Marco Island suvažiavimo metu. Iš k. 
V. Alksninis, S. Klimas, dr. T. Remeikas, A. Šilbajoris, dr. R. Vaičaitis ir G. Žemaitaitis.
Nuotr. Z. Jurio

MARCO ISLAND NUOTRUPOS
KASOS Kredito Unija dabar 

jau turi 4 skyrius bei 3 poskyrius 
ir yra įsikūrusi 5-ldose valstijose: 
New York, Illinois, Florida, Mi- 
chigan ir Connecticut. Iš viso 
Kasoje dirba 30 apmokamų tar
nautojų, o vadovybę sudaro 9 di
rektoriai ir 8 paskolų bei revizi
jos komitetų nariai. Susidarius 
tokiam skaičiui, pasidarė būtinas 
reikalas bent vieną kartą į metus 
suvažiuoti, pasitarti, išmokti 
naujų dalykų ir nustatyti ateities 
gaires. Tam tikslui jau treti me
tai visi Kasos bendradarbiai 
lapkričio mėnesį susirenka į pie-

PAS ŽMOGŲ,
KURIS INKRUSTUOJA PAVEIKSLUS

Edmundo Trečioko 
darbai

Daugelyje namų matome ant 
sienų pakabintas lentas, kur ink
rustuojamos kitos įvairių spalvų 
medžio dalys ir taip sudaromas 
paveikslas. Ypač daug randame 
paveikslų Vilniaus tema arba 
Trakų pilies. Kokiame rudame 
fone dailiai įpiaunami ornamen
tai, kitokios formos ir suklijuoja
ma į vieną. Atrodo kaip vieno 
medžio lenta.

Lietuviai vadina tai medžio 
Inkrustacija, šiaip angliškai ir ki
tose kalbose vadinama markete- 
rija. Tai prancūziškos kilmės 
žodis marąueterie-inkrustacija, 
iš smulkių medžio dalelių, iš me
talo suklijuojamas ir sudaromas 
paveikslas.

Tam tikslui iš įvairių įvairiau
sių medžių, kurie turi gražias 
spalvas, rieves, išpjaunamos la
bai plonos lentelės, kurios an
gliškai vadinamos “veneers”. 
Pirma pagaminamas piešinys, 
apsprendžiama, kokios spalvos 
medžius naudoti. Tada piešiniai 
pervedami ant medžio lentelių 
ir išpjaunami plonu pjūklu arba 
aštriu peiliu. Klijuoja prie sto
resnės lentos. Dalys labai 
glaudžiai suklijuojamos, paskui 
nudailina, nulakuoja., Atrodo 
kaip viena lenta, kurioje sudėta 
ištisi mozaikiniai paveikslai.

Buvodamas Floridoje, bent 
keliuose lietuvių namuose 
mačiau gražia technika padary
tus tokius paveikslus. Paaiškėjo, 
kad tai lietuvio Edmundo 
Trečioko darbai. Susipažinau su

Mielasis ir darbštusis Edmun
das Trečiokas sielojasi, kad 
galėtų kam nors savo patyrimą 
perduoti, kad atsirastų lietuvių, 
kurie susidomėtų šia meno sriti
mi. Tai tikrai malonus “hobby”, 
kuris žmogų tiesiog užima, — 
gali valandų valandas triūsti prie 
tų lentelių, kombinuoti pieši
nius, pjaustyti, klijuoti.

Dar ir dabar matau pagal A. 
Žmuidzinavičiaus paveikslą su
kurtą vaizdą, kur dvi pušys ir 
vandenų platybės. Padaryta ele-

tinę Floridą, į palmių ir atosto
gautojų kraštą.

Šitoks Kasos darbo ir informa
cijos suvažiavimas šiemet įvyko 
lapkričio 7 ir 8 Marco Island ku
rorte. Šeštadienį, lapkričio 7, 
nuo pat ankstaus ryto iki vėlyvo 
popiečio vyko direktorių ir sky
rių vedėjų pranešimai apie fi
nansinę padėtį, investavimus, 
visuomenės paramą ir kitus rei
kalus. Dalį sekmadienio užėmė 
techniški seminarai apie paskolų 
išvystymą, kompiuterių techni
kos reikalavimus ir ypač apie 

juo ir net jo studiją aplankiau. 
Tai buvo dar pavasarį. Norėjosi 
tada aprašyti, bet pavasaris ne
šė keliones, karštas dienas, taip 
dėmesį nusuko prie kitų skubių 
darbų. Tik rudenį vėl grįžo ma
tytos inkrustuotos lentos ir Ed
mundo Trečioko darbai.

Garažą pavertė dirbtuve
Jis gyvena Riviera Beach, 

Fla., ir savo garažą yra pavertęs 
į gražią, tvarkingą dirbtuvę. Čia 
jis pasidarė lentynas, įvairias 
dėžes, kuriose laiko bent kelis 
šimtus skirtingų medžio lente
lių. Viskas surašyta, sužymėta, 
kur ieškoti.

Turi ir įrankius — aštrų 
pjūklą, peiliukus ir visa kita, kas 
reikalinga. Ir jo butas lyg koks 
muziejus — sienos apkabinėtos 
jo darbais, kuriuose matai jo išra
dingumą kantrybę ir skonį.

Jis pats suvalkietis, baigęs Vil
kaviškio gimnaziją. Šios rūšies 
menu susidomėjo Chicagoje, kai 
skautai prašė ką nors padaryti jų 
Kaziuko mugei. Taip ir įsitraukė 
ir Chicagoje padarė bent kelis 
šimtus tos rūšies paveikslų. Jie 
visi buvo tuoj parduoti. 
Maždaug prieš dvi dešimtis 
metų atliekamu laiku jis pradėjo 
kurti šias lentas. Į Floridą at
sikėlė 1980 metais ir dabar jau 
savo darbų nebeparduoda. Pa
daro tik savo malonumui.

Savo kokių originalių piešinių 
jis nesukuria, paima kokio žino
mo dailininko paveikslą ir jį api
bendrina, atmeta nereikalingas 
detales ir taip pasidaro savo 
piešinį. Mėgsta jis dail. A. 
Žmuidzinavičiaus paveikslus,

VISA kortelių platinimą.

Visai suvažiavimo programai 
vadovavo Kasos prezidentas 
prof. dr. Rimas Vaičaitis. Pra
nešimuose ir diskusijose dalyva
vo Kasos direktoriai iš Chicagos 
— konsulas Vaclovas Kleiza ir 
dr. Tomas Remeilds, o taip pat 
Stasys Klimas iš Detroito ir ne- 
vvyorldečiai direktoriai: Vytautas 
Alksninis, Romas Petrauskas, 
Algirdas Šilbajoris ir Gintas 
Žemaitaitis. Veiklos pranešimus 
pateikė skyrių vedėjai: Aras 
Mieželis iš Floridos, Gailė Dėdi- 
nienė iš Detroito, Vytenis Ba
sutis iš Chicagos ir G. Žemaitai
tis iš New Yorko.

Edmundas Trečiokas, pa
sižymėjęs medžio inkrusta
cijos menininkas.

nemaža jų yraperkūręs medyje.
Ir jc namuose iškabintos len

tos vaizdžiai parodo, kaip jis ap
valdo techniką. Sudeda iš smul
kiausių dalelių paveikslus, sie
nelių ornamentus, juos taip su
veda, kad atrodo vienas į kitą 
suaugę.

Jis yra labai plačiai įsijungęs į 
šios rūšies organizacijas. Yra na
rys kiekvienos žinomos angliškai 
kalbančių kraštų marketerijos 
organizacijų, palaiko korespon
dencijos ryšius su D. Britanijos, 
Kanados ir Amerikos žmonėmis, 
kurie dirba šioje srityje. Daly
vauja parodose, varžybose Ame
rikoje. Yra laimėjęs dvi pirmas 
ir dvi antras vietas pažangiųjų 
klasėje. Buvo aprašytas ameri
kiečių spaudoje.

Įsijungė ir į Pietų Floridos 
marketerijos grupę, kurioje yra 
24 nariai. Ten yra sekretorius, 
lanko susirinkimus ir praveda 
demonstracijas.

Si meno rūšis buvo žinoma jau 
Egipte, labiausiai klestėjo rene
sanso laikais ir Prancūzijoje kara-t 
lių Liudvikų laikais, kada viskas 
buvo puošiama, ornamentuoja
ma. Tokiu būdu papuošti stalai, 
dėžutės buvo tikrai patrauklus ir 
įspūdingti. Ir dabar tie darbai 
atrodo gražiai.

kompiuterių techniką. Ateinan
čiais metais tam numatyta 
didžiausia dalis Kasos išlaidų. 
New Yorko centrinis skyrius ir 
Detroito įstaiga 1988 metais kel
sis į nuosavas patalpas, kaip jau 
anskčiau yra padarę Marųuette 
Parko ir St. Petersburgo skyriai. 
New Yorko Kasa pasiliks Rich
mond Hill, toj pačioj 114-toj 
gatvėj, tiktai keliolika žingsnių 
nuo dabartinės būstinės. Nu
pirktas namas yra remontuoja
mas ir ateinantį pavasarį Rich
mond Hill Kasa jau atvers duris 
į naujas patalpas, kuriose bus pa- 

klijentus ir praplėsti tarnautojų 
skaičių.

Daug dėmesio bus kreipiama 
į naują patarnavimo šaką — 
VISA kortelių naudojimą. Kasos 
VISA kortelės yra gražios, pa
puoštos lietuviškais motyvais, ir 
todėl nebūtų nuostabu, jeigu jos 
taptų lietuviško solidarumo sim
boliu.

Marco Island, maždaug tuo 
pačiu laiku kaip ir kitais metais, 
vyko ir “Lito” bendrovės metinė 
konferencija. Ja domėjosi suva
žiavę “Lito” bendradarbiai, šėri- 
ninkai, investuotojai ir kiti ta 
proga atvykę atostogautojai. 
Konferencijos paskaitininkų tar
pe buvo Saulius Anužis iš Det
roito, Gasparas Kazlauskas iš Ca- 
lifomijos, Bronius Nainys iš Chi
cagos, “Lito” prezidentas Vytau
tas Vebeliūnas ir Wall Street fi
nansų ekspertas Howard Stei- 
mer. Paskaitos buvo įdomios, 
sukėlusios nemažai klausimų ir 
diskusijų.

Šalia paskaitų ir seminarų, 
abiejų suvažiavimų dalyviai 
turėjo progos pabendrauti Mar
co Island pajūry, bendrose 
vaišėse ir ekskursijose. Iš viso 
buvo suvažiavę apie 130 asmenų 
ir turbūt nei vienas nesigailėjo 
pasisėmęs naujų žinių ir pra
leidęs kelias dienas Floridoj, ra
mioj ir saulėtoj Meksikos įlankos 
pakrantėj.

Alg. Š.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče

liūnų šeima savo mirusiam sūnui 
ir broliui prisiminti skiria kasme
tinę

yra to-

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

kios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1,000 premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, anglų ar 
kita kalba), veiklą, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių gru
pei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezenta
vusiam lietuvius ir Lietuvą vie- 
nerių metų bėgyje;

2. 1987 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyre
sniųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1988 sausio 31 (pašto 
antspaudas):

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 

gantiškai ir meistriškai. Tai tikrai 
gražus pensininko dienų įpra
sminimas.

Linkiu mielajam Edmundui 
kuo sėkmingiausiai triūsti ir su
kurti dar daug tokių paveikslų, 
ypač daug lietuviška tema, (p J,)

Po 25 dol. — W. Žukauskas, 
Ft. Lauderdale, Fla., dr. E. 
Lenkauskas, Cleveland, Ohio.

20 dol. — A. Tamošaitis, Hia- 
leah, Fla.

18 dol. — M. Petrikas, So. 
Farmingdale, N.Y.

Po 15 dol. — K. Jurkevičius, 
Wethersfield, Conn., T. Slikas, 
Woodhaven, N.Y., E. Vydas, 
Kennebunkport, Maine, D. 
Uzas, Maspeth, N.Y., V. Inčys, 
Woodside, N.Y., G. Valiulis, 
Waterbury, Conn., C. Harris, 
Worcester, Mass., K. Bružas, 
Homewood, III., R. Juralis, W. 
Hartford, Conn., J. Krištolaitis, 
Cleveland, Ohio, V. Kavolius, 
Elizabeth, N.J., I. Banaitienė, 
Woodhaven, N.Y., M. Žiedonis, 
New Haven, Conn., S. Liaukus, 
Huntington, Conn., J.Tamašau
skas, Teųuesta, Fla.

12 dol. —J. Dačys, Norwood, 
Mass.

11 dol. — V. Tumas, Nor- 
wood, Mass.

Po 10 dol. — E. Minkūnas, 
VVoodhaven, N.Y., J. Gruodis, 
Monticello, N.Y., I. Ramanau
skas, Daytona Beach Shores, 
Fla., J. Babilius, So. Pasadena, 
Fla., V. Čečetienė, New York, 
N.Y., D. Vaičekauskas, Rich- 
mond Hill, N.Y., A. Grybau
skas, Bridgeview, III., E. Budel- 
slds, Schiller Park, III., dr. B. 
Preikštas, Oakhurst, N.J., V. 
Volertas, Delran, N.J., J. Zaron- 
slds, Cleveland, Ohio, M. Liau- 
ba, Cincinnati, Ohio, F. Milas, 
Florai Park, N.Y., kun. prof. A. 
Rubšys, Bronx, N.Y., dr. D. 
Harmon, Falls Church, Va., B. 
Čikotas, Alexandria, Va., J. Vi
gelis, Cherry Hill, N.J., M. Shu- 
lin, Lakewood, N.J., S. Džiu
gas, Chicago, III., J. Arlauskas, 
Chicago, 111., J. Botyrius, Ridge- 
wood, N.Y., J. Laucevičius, 
Woodhaven, N.Y., L. Gudelis, 
Cos Cob, CT, Mrs. Arminas,

premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki 1988 kovo 1 ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premijos 
įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmeriys ar viene
tai siūlomi raštu,/nurodant tik
sliai premijai Tinkamumo moty
vus, ir siunčiama adresu: Euge
nijaus Kriaučeliūno premijos ko
misija, 13400 Parker Road, 
Lockport, 111. 60441.

SUKAKTYS, 
SUKAKTĖLĖS...
Dabar visokių sukakčių mada, 
Gimtadienių, vedybų ir 1.1, pro

ga.
Tik spėki baliavoti,
O kitą rytą pagirioti...
Vėliau spaudoj aprašymus skai

tai.
Gražias nuotraukas matai.
Atšventė 80 m. senukas ar se

nutė,
O nuotraukoje bernelis, mergelė 

jaunutė...
O man gera krūva metų suėjo,

Deja, nieks manęs nepaminėjo!
Ir nuotrauką iš studentavimo 

laikų radau,
Ir linių apie save parinkau.
Buvau aš mergina šauni, 
Net ir pasėnus dar grali. 
O kiek piknikuose kugelių 

piau
Kiek cepelinų padariau.
Bet nieks nesusiprato balių pa

daryti
Ir spaudoje mane 

aprašyti...

ke-

graliai

Užmiršta 
sukaktuvininkė. 
Huntington Beach, CA.

Waterbury, Conn., A. Urbelis, 
Richmond Hill. N.Y., A. Šilba
joris, Richmond Hill, N.Y., D. 
Kojelytė, Vilią Parėk, III., A. 
Juodvalkis, Chicago, Ūl., V. Sa
baliauskas, Colonia, N.J., V. 
Budnikas, Elizabeth, N.J., S. 
Bučinys, Dayton, Ohio, K. Šu
kys, Bratenhill, Ohio, A. K. 
Lawler, Westminster, Md., A. 
Radžius, Baltimore, Md., V. 
Laugalis, Niantic, Conn., S. Le- 
vanas, Waterbury, Conn., M. 
Shirka, Lerington, Mass., J. Pli- 
kun, Worcester, Mass., A. Če
pulis, Philadelphia, Pa., A. Gai- 
liušis, Philadelphia, Pa., M. Ma- 
cunas, Valley Stream, N.Y., M. 
Nearman, Wįlliamsville, N.Y., 
dr. D. Surantas, Rockford, 111., 
A. Tamkus, Juno Beach, Fla.,
H. Yantosh, Rahavvay, N.J., S. 
Karaška, Delanco, N.J., J. Vir
balis, Cleveland, Ohio, kun. V. 
Katarslds, Dayton, Ohio, J. Na
vikas, E. Hartford, Ct, V. Vė
bra, Durham, Conn., P. Matu
lis, Shrewsbury, Mass., K. Pau
lauskas, Mansfield, Mass., J. 
Gliaudą, West Covina, Calif., V. 
Guobaitis, Edgefield, S.C., D. 
Campė, Highland, Md., J. Bur- 
len, Bowie, Md., V. Kamaitis, 
Sutton, Mass., A. Kupčinskas, 
Walpole, Mass., dr. J. Žukas, 
Baltimore, Md., V. Rutelionis, 
Rockville, Md., B. Vilčinskas, 
New Britam, Conn., M. Juodai
tis, Nonvalk, Conn., G. Balan
da, Warren, Mich., J. Pikūnas, 
Detroit, Mich., dr. S., Kungys, 
Clifton, N.J., V. Vilkutaitis, Cle
veland, Ohio, S. Gruzdąs, Quin- 
cy, Mass., A. Puzinas, San Ma- 
teo, Calif.

Po 8 dol. — J. Sakaitis, Au- 
burn, Mass., B. Skardžius, Wa- 
shington, D.G., K. Aras, St, Pe
tersburg, ’Fla., B. Stidzfnskas, 
Hellertown, PA, F. Laukaitis, 
Lynbrook, N.Y.

6 dol. — A. Fedronas, New 
Hyde Park, N.Y.

Po 5 dol. — V. Norkus, Great 
Matulionis,Neck, N.Y., A.

Plattsburgh, N.Y., A. Janus, 
Centerville, Mass., A. Ketura
kis, Brockton, Mass., V. Šaulys, 
Kinnelon, N.J., J. Ramas, Metu- 
chen, N.J., Z. Stanaitis, Monro- 
via, Calif., J. Dabužinskas, 
Woodhaven, N.Y., P. Evans, 
Massapeąua Park, N.Y., A. Du
bauskas, Cambridge, Mass., 
J.Matioška, Centerville, Mass., 
E. Sadonis, Verona, N.J., J. Bin- 
zas, Newark, N.J., J. Skobeika, 
Kensington, Conn., R. Dalan- 
gauskas, NewBritam, Conn., R. 
Bork, Woodhaven, N.Y., St. 
Modzeliauskas, Ridgewood, 
N.Y., S. Skobeika, Richmond 
Hill, N.Y., A. Šeduikis, Brock
ton, Mass., S. Račys, Milton, 
Mass., M. Miliauskas, New 
Kensington, Pa., A. Vaičiulis, 
West Mifflin, Pa., M. Ramonas, 
Brooklyn, N.Y., I. Garankštis, 
Jericho, N.Y., V. Dapšis, Glen- 
dale, Calif., J. Zeidat, Oceansi- 
de, Calif., M. Kulis, Whiting, 
N.J., H. Bitėnas, Elizabeth, 
N. J., J. Tamašauskas, Worce- 
ster, Mass., S. Marcinkevičius, 
Shrewsbury, Mass., V. Burnei- 
ka, Hartford, Conn., Sisters of 
Jesu Crucified, E. Hartford, 
Conn., A. Merkelis, Great 
Neck, N.Y., E. Vainius, E. 
Northport, N.Y., J. Garla, Juno 
Beach, Fla., J. Pupninkas, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. Kli
mavičius, Wells, Me., J. Olkovi- 
kas, Manchester, N.H., K. Re- 
meza, Richmond Hill, N.Y., N. 
Shumbris, Bayside. N.Y., E. Ci
bas, Milton, Mass., B. Kovas, 
Norwood, Mass., K. Urbšaitis, 
St. Petersburg, Fla., K. 
Gimžauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., T. Klova, Brooklyn. 
N.Y., N. Gudelis, Richfield. 
Springs, N.Y. V. Sužiedėlis, 
Brockton, Mass.„ Č. Kiliulis. 
Lezington, Mass., S. Zeberta- 

(nukelta j 10 ps/J



10 • DARBININKAS • 1987 gruodžio 18, N r. 48 1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI — W»7

PADĖKA
Uetuvių Katalikų Religinė 

Šalpa nuoširdžiai dėkoja visiems 
asmenims ir organizacijoms, ku
rios įsijungė j liendrų Religinės 
Šalpos ir New Yorko Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos suorganizuotą 
aukų vajų paremti Skuodžių šei
mų ir padėti jiems įsikurti Ame
rikoje. Dauguma aukų buvo su
rinkta Richmond Hill gimnazi
joje prieš Čiurlionio koncertų, 
kurį rengė Laisvės Žiburio radi
jas ir per koncerto pertraukų. 
Štai aukotojai:

Po $100: Adams šeima, vysk. 
Paulius Baltakis, Tadas Klimas, 
kun. Jonas Pakalniškis.

Po $50: Aušra ir Anatolijus 
Garbauskai, Vita ir Vidmantas 
Matusaičiai, Viktoras Milukas, 
A. Uknevičius, Irena ir Aleksan
dra Vakseliai.

$45: Antanas ir Rima Gu-
daičiai.

Po $30: S. ir P. Ix*v<*ckiai. B - 
rutė ir Jonas Mikalauskai. Vytau
tas Vaičiulis.

Po $25: Astra ir Kęstutis Bile- 
riai. J. ir A. Daniliauskai. Jadvy
ga Kregždienė. Aleksandra ir 
Petras Matiekūnai.

Po $20: Anonimas. Ona Ba
rauskienė. Rimas Bitėnas, V. 
Budnikas, Raymond Graudis. 
Živilė Jurienė. V. Kilnis, Edvar
das Leleiva, kun. Kazimieras 
Pugevičius. Gediminas Rajec
kas. K. Sipaila, VI. Vasikauskas. 
M. Vilkas.

Po $10: Kazys Bačauskas, Sta
sys Čepas, Ed. Karmazinas. Si
gitas Liaukos, Antanas ir Birutė 
Lukoševičiai, Marytė Min- 
ciūnas, Vytas Nakutavičius, Ele
na Ruzgienė, Vytautas Vaikutis, 
Ramutė Žukaitė.

Po $5: Liucija Jankauskaitė. 
Alfonsas Kantakevičius, Kazi
mieras Skobeika.

Aukojo šios organizacijos: 
New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga $200. Lietuvos vyčių 
110-ji kuopa $50.

Salia jau minėtų organizacijų.
aukojo šie asmenys New Yorko 
Fronto Bičiulių vardu. $300: dr. 
R. Somkaitė. po $50: dr. X 
Bražėnaitė-Paronetto, \\ tautas

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECLALYBĖS

SCHA.LLER&WEBER
AU REČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite - įsitikinsite!

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGUSH, 468 PAGES)

Parašyta J. Pažino, A. Geručio, «L Jakšto, A. Budraofcio ir St 
Lozoraičio, (vadas R. Seeiey. Šešta laidą, paašalai Išlolato. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, MudofeoUeai tfk anglų 
kafcą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Btvdų Broakfya, M.Y. 
11207.

Užsakau **Llthuanla 700 Yoars” už 18 dąL Pąrsluntknaa — 
poatagal doL
Vardas, pavardė------------------------------------------ ........... ------—

Piestas, valstHa. Zlp
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New Yorke: 1654 2n<Hve. (8546 SL) — TR 9-3047 
Astorlioie: ZB-zo Stany Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 2597 HMsMe Avė. — 3434li«
E. Northport, L I.: 25M Lark Field Rd. 516 757-0601 
Frenklin Sq., L. I.; 981 Hevnpstead Tpke. — 437-7677

White Ptalne, N. Y., TtuChnee Pitt —
200 Hamitton Avė.-Td.: 914-249-0226

Farmingtoa, Conn: Hans and Frta Dell 
270 Fermlngton Ava. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Maln St — 
TaL:2S3 7444857

Ncnvood, Haas.: Maat and Wursthaus—101 Central St
Tai: 617 790-2995

Wayna, MJ.: 1234 WMowbrook MaM—
Tei.: 201 785-0542

INTERNATIONAL
RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

DARBININKUI PAREMTI
AUKOJO

iš 9 psl.)

viėius, Parlin, N.J., S. Skruo- 
dys, Jersey City. N.J.,1 Nlaza- 
las, Hartford. Conn..]. Jen- 
nings. Berlin. Conn.. A. Buivy
das. Carlisle. Mass., S. Eiva, 
Brockton, Mass., H. Miklas. 
Great Neck, N.Y., C. Ahenber- 
gas, Elmhurst. N.Y., E,Slivin- 
skas, Indialantic, Fla., A. Griga
liūnas. Miami, Fla.. N. Llano- 
maitis, Boston. Mass., E. Vali u- 
konienė, So. Boston, Mass., S. 
Klevas, Richmond Hill. XY., 
K. Mitinąs, Fremont Center, 
X.Y., J. Andrevvs, Innerness. 
Fla.. V. Mamaitis, Sumy Hills, 
Fla., E. Senkus, Aston, N.Y., 
1. Wanat, Ozone Park.N.Y.. O. 
Pūkiną, Westw(x>d. Mass.. A. 
s. i rilius, Roslindale. Mass., P. 
Bizauskas, New Britam Conn., 
C, Shimku-s, \Vest Hartford, 
Conn.. A. Kazlauskas. Phila-

Maželis, pats L. F. B. Yorko
sambūris; po $25: Al. Balsys, F. 
ir A. Ignaičiai, dr. Regina Saldai- 
tienė; po $20: P. Butkus. _A. Sa
balis; po $15: p. Bobelis.

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė...................................................................—

Miestas, valstija, Zip........................................................—-

J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat ditnos 
ekskursijos j Panevėžį ir į Druskininkus.

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
1 5 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJ E

15 dienų — Lietuva ir Suomija

Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas 
Gruodžio 28 - sausio 10 — $1.499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

D i* orošturus ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, MA 02166 
(617) 965-8080

delphia. Pa., S. Varnas, Ma- 
speth, N.Y., E. Remėza, Hollis 
Hills, N.Y., G. Tattan, VVinclie- 
ster, Mass, A. Petrutis, Hyanni- 
sport, Mass., U. Bradūnas, Wa- 
terbury^Conn., V. Stašaitis, Ne
dingtoji, Conn., prel. J 
Balkonas, P.A., St. Petersburg, 
Fla., L. Tiškus, Clearewater, 
Fla., P. Zuyus, Maspeth, N.Y., 
A. Kiveta, Staten, įsi., N.Y., M. 
Ziaugra, Sharon, Mass., J. Bur- 
dulis, Worcester, Mass., S. Sa
liamonas, Hartford, Conn., F. 
Jasys, New London, Conn., R. 
Masiulionis, Buffalo, N.Y., V. 
Solomonas, Centerport, N.Y., 
M. Puskarskis, Chicago, 111., S. 
Kuprys, Riverside, Iii., B. Karo
sas, Quincy, Mass., V. Tumelis, 
Linden N.J., K. Sragauskas, De- 
troit. Mich., R. Boris, Bloom- 
field, Hills, Mich. dr. G. Skučas, 
Fairfax, Va, A. Vaivada, 
McLean, Va., A. Jalinskas, West 
Hartford, Conn., A. Barvicks. 
Scottville, Mich., A. Dargis,

Tucson, Ariz., J. Puteris, Toron
to, Ont., kun. C. Batutis, Dar- 
by, Pa., M. Stanaitis, Racine, 
Wisc., B. Jakniūnas, Silver 
Spring, Md., P. Kiškūnas, Lewi- 
ston, Me., E. Silgalis, Baltimo- 
re, Md., P. Kliorys, Cleveland, 
Ohio, G. Eluhow, Arlington, 
Va., B. Steponis, Seven Hills, 
(>hio.

4 dol. —O. Maciūnas, Wood- 
haven, N.Y.

Po 3 dol. — A. Birutis, Rich
mond Hill, N.Y., L. Jurevičius, 
Linden, N.J., I. Stučius, Rich
mond Hill, N.Y., H. Dousa, 
Watertown, Mass., K. Bačau
skas, VVoodhaven, N. Y.

Po 2 dol. —A. Miciūnas, New 
Britain, Conn., J. Savickas, Na- 
shua, N.H., A. Sarpalius, Hart
ford, Conn., B. Krokys, Phila- 
delphia, Pa.

Po 1 dol. — A. Liepinaitis, 
Kew Gardens, N.Y., D. Bu- 
račas, Baltimore, Md., A. Kecio; 
ris,.Carinei, N.Y.

Mieliems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja Darbininko ad
ministracija.

KNYGOS ŠVENTINĖMS DOVANOMS

A. Balašaitienės, Skeveldros, 
romanas, 10 dol.

J. Gliaudos, Ganytojas ir vil
kai, 11 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 
romanas, 4 dol.

K. Pažėraitės, Svetimi vėjai. 5 
dol.

A. Gustaičio, Pakelėje ’ 
pažadėtųjų žemę, eilės, 10 dol.

S. Ylos, Jurgis Matulaitis, 5 
dol.

A. Maceinos, Orą et labora, 
10 dol.

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

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

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

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvą sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens Ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti Iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS Į G.T.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS MILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
- rr._

Nr. 8804/FIM

Nr. 8805/SP

Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M

Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls,
4 Buenos Aires birželio 7-18
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės - 
16 - birželio 3
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d.^ birželio 13-29.
Lietuve f^d. rM^skrra'Ki,-biržeho 
14-16 ~
Pabalti jis; Klaipėda ►,’ilnius 5 d.,
Ryga 2 d., Tali- H eis i-kis 2 d.,
ir 2 dienos l^^yuepos 3
Lietuva 10 a., Helsinkis
3 d., liepos 14-2\€r
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18 — 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas3d. rugpjūčio 15-31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest)
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

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

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVĖ NU E 

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

WE DELJVKR 
296-4130

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

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau dabar galima užsisakyti 
VISA kredito korteles. Jos bus gražios, lietuviškos ir patogios visiem, kurie nori naudotis 
šiuo praktišku patarnavimu.

Dėl informacijų apie VISA kortreles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centraa: 86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tol. (718) 441-8799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite, Waterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sodai Security indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupęs ir certtfikatus, negu idti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bsnkinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.090

KASOS Įstaiga Richmond HM veikia ėdHaa dienas savaitėje: pkmedMeis Ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7-30 v.vM antradieniais, trsčladleniaia Ir panktadtonMs nuo 9 
Iki 5 v.v„ iefcadlsnlals nuo 9 Iki 2 vai. popiet _

Apie paskolų ir csrtlflkatų pakMtanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Por telefoną art>e paštu Jums bus sutelktos vėliausios Mformecljoa.
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bus Kultuos Židiny. Šaunų balių 
tenai ruošia Maironio lituani
stinė mokykla ir New Yorko Lie
tuvių Atletų Klubas. Visi vaikų 
tėvai, dėdės ir tetos, bičiuliai ir 
pažįstami, tėveliai ir seneliai 
kviečiami iš anksto viens kitų pa
siraginti ir užsisakyti baliui sta
lus pas Darbininko skelbime iš
vardintus asmenis.

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

Prel. dr. V7. J. Martusevičius 
iš Philadelphijos, atnaujindamas 
Darbininko prenumeratų, laik
raščiui stiprinti atsiuntė 50 dol. 
Nuoširdus ačiū dosniam spaudos 
palaikytojui.

Saulių kuopos literatūros 
konkursui yra atsiųsti ne 7, bet 
9 veikalai. Vertinimo komisija 
dabar juos skaito. Ta vertinimo 
komisija yra: Kazys Jankūnas, 
Paulius Jurkus, Zigmas Raulinai- 
tis. Komisijos posėdis bus sausio 
mėn. gale.

A. Butas iš Falls Chureh, Va., 
su prenumerata atsiuntė 50 dol. 
aukų, tuo paremdamas savo laik
raštį. Laitai ačiū dosniam 
rėmėjui.

Irena Čade iš Amherst, 
Mass., kaip eilė kitų skaitytojų, 
atsiųsdama Darbininko prenu
meratos mokestį, atsiuntė 50 
dol. aukų. Ačiū labai už talkų.

Kun. V. Radvina iš Cloverda- 
le, Calif., yra labai uolus lietu
viškos spaudos mecenatas. Jis 
nesigarsina spaudoje savo dar
bais, bet pastoviai palaiko lietu
višką spaudą, kuri yra vienas iš 
stipriausių lietuvybės išlaikymo 
ramsčių. Nuo 1983 metų jis 
mūsų laikraščiui siuntė po šim
tinę. Tą pūtį padarė ir šiemet, 
atnaujindamas prenumeratą. 
Nuoširdžiai dėkojame ištver
mingam spaudos mecenatui.

Bemice Andrisunas iš Hot 
Springs, Ark., jau daugel metų 
yra Darbininko palaikytoja, bet 
šiais metais ypatingai dosniai 
parėmė mūsų laikraštį ir prenu
meratos atnaujinimui atsiuntė 
175 dol. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja spaudos gera
darei.

Vytautas Gružas iš St. Peter- 
sburg, Fla., šiemet atsiuntė net 
du kartu daugiau nei praeitais 
metais, būtent — 110 dol. 
Nuoširdus ačiū dosniam spaudos 
rėmėjui.

A. A.
DR. JADVYGA URBANAVIČIŪTĖ

Apie tai praneša draugams ir pažjstamiems

sunkiai sirgusi, gruodžio 13 atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Po atsisveikinimo M. Šalinskienės šermeninėje ji 
bus palaidota gruodžio 16 iš Apreiškimo parapijos

Liūdinti Marina Raulinaitienė

DR. JADVYGAI URBANAVIČIŪTEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Marinai ir Zig
mui Raulinaičiams ir prisimename ją maldose.

Alfonsas ir Donata Sumuštai

PADĖKA

JUOZAS VILPIŠAUSKAS
mirė lapkričio 5.

Esu dėkinga visiems draugams ir pažjstamiems, 
kurie aplankė velionį koplyčioje, išreiškė savo užuo
jautos jausmus žodžiais ar raštu, aukojusiems Tautos 
Fondui, Kultūros Židiniui ir už mišių aukas.

Ypatingai nuoširdi padėka vysk. P. Baltakiui, 
OFM, apsilankiusiam koplyčioje ir šv. mišių auka pa
gerbusiam mano vyrą.

Dėkui Tėv. Leonardui Andriekui, OFM, Tėv. Anta
nui Prakapui, OFM, kun. Danieliui Staniškiui už apsi
lankymą koplyčioje. Didelis ačiū klebonui kun. J. Pa
kalniškiui už sukalbėtą rožančių.

Didelis ačiū šaulių organizacijai, ypač K. Bačaus- 
kui ir A. Sakalui, stovėjusiems garbės sargyboje su 
vėliavomis. Nuoširdi padėka K. Miklui, vadovavusiam 
atsisveikinimo vakarui, taip pat B. Nemickui, A. Vekse
liui, E. Stakniui Ir A. Samušlul už jautrius žodžius pri
simenant suglaustai velionio veiklą. Ir ypatingas ačiū 
už tautiną vėliavą, kuri puošė jo karstą. Ji man buvo

Vera McCinty iš Edison, 
N.J., seniai jau remia lietuviškų 
spaudų ir šiemet su pranmnera- 
ta atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. Jonas Zuromskis iš Lo- 
well, Mass., su prenumerata at
siuntė 40 dol. aukų lietuviškai 
spaudai paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. The© Palis iš Pittsburg, 
Calif., per kelerius paskutinius 
metus dosniai paremia lietuviškų 
spaudų. Kaip ir anksčiau, taip ir 
dabar atsiuntė 100 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū žymiam spaudos 
rėmėjui.

Vitas Marcinkevičius prisimi
nimui mirusio tėvo Antano ir sc*- 
sers Dalytės Marcinkevičių Dar
bininko spaudai paremti paauko
jo 25 dol. Nuoširdus ačiū mūsų 
geradariui.

Bronius Strikaitis iš Los An
geles, Calif., irgi yra iš tų, kurie 
dosniai remia lietuvišką spaudą. 
Šiemet mūsų laikraščio palaiky
mui jis atsiuntė 50 dol. Nuošir
dus ačiū.

Vincas Lietuvninkas iš Eliza
beth, N.J., atjaučia lietuviškos 
spaudos rūpesčius. Peniai ir šie
met jis atsiuntė po 50 dol. prenu- 
merantos atnaujinimui. Dėkoja
me spaudos rėmėjui.

Lietuvos Atsiminimų radi
jas, vadovaujamas dr. J. Stuko, 
ruošia ekskursiją f gamtos grožiu 
žavingą Aliaską. Ekskursantai 
išskris 1988 rugpjūčio 21, sek
madienį, į Vancouverį, Kanadą. 
Ten įlips į liuksusinį “Regent 
Star” laivą ir 7 dienas ir naktis 
plauks Aliaskos pakraščiais. Lai
vui pasiekus Anchorage miestą, 
bus apsistojama vienų parų. 
Grįžtama rugpjūčio 29. Kaina 
1945 dol. asmeniui, du kambary
je. Keliautojas, netrukus at
siuntęs 200 dol. užstato, gauna 
50 dol. nuolaidą.Kelione rūpina
si Hplidaze agentūra: 810 Bel- 
mar Plaza, Belmar, N.J. 07719. 
Tel. 201 280 - 1120.

Kun. Jonas Pakalniškis, 
Apreiškimo lietuvių parapijos 
klebonas, Brooklyn, N.Y., ne tik 
užsakė nemažų skaičių Darbi
ninko egzempliorių savo 
bažnyčios lankytojams, bet ir su 
asmeniška prenumerata atsiuntė 
50 dol. Nuoširdus ačiū dosniam 
spaudos palaikytojui.

Dr. Marija Šveikausldenė iš 
Bostono, Mass., daugelį metų 
vadovavusi labai naudingam tei
sinių patarimų skyriui Darbinin
ke, atsiuntė 50 dol. auką laik
raščiui stiprinti. Didelis ačiū lie
tuviškos spaudos rėmėjai.

Prof. dr. Jokūbas Stukas iš 
Watchung, N.J., ne tik infor
muoja Darbininko skaitytojus 
per Lietuvos Atsiminimų radijų, 
bet spaudos palaikymui atsiuntė 
ir 50 dol. aukų. Ačiū lietuvybės 
ir lietuvių spaudos rėmėjui.

A. Bliudžiaus prenumeratų ir 
aukų spaudai paremti atsiuntė su 
juo kartu Los Angeles, Calif. gy
venus T. Grikinas. Dėkojame 
abiems spaudos bičiuliams.

Vincas Lazauskas iš Baltimo- 
re, Md., daugelį metų uoliai au
kojus spaudai, tų pačių gerų valių 
parodė ir dabar atnaujindamas 
prenumeratų ateinantiems me
tams ir pridėdamas 50 dol. Ačiū 
ištikimam spaudos bičiuliui.

■■■■■--------------- Į----------_■

JAUNIMO SĄJUNGOS KONCETRAS K. ŽIDINYJE
■■ . . ■ ' > t ■*T \ /

dymas palydėtas vieneto daino- netas. Tik tegu nebūna toks laik
inis.

Skaidrės dviem prožektoriais 
buvo parodytos iš visų buvusių 
penkių kongresų, parodymas ir 
būsimasis kongresas, Australijo
je, Australijos miestai, žmonės, 
gamta. Koncertas ir buvo skirtas 
paremti šį jaunimo kongresų. Tai 
tokia reklaminė vaizdų pynė la
itai tiko. Vaizdai iš kongresų 
buvo įterpti tarp įvairių dainų. tų naujų plokštelė. Sėkmės! 
Palangoje buvo rodomi piešiniai 
vaizdai, kurie simlMilizavo Lie
tu vų.

Džiaugiamės, kad NY Jauni
mo Sąjunga rodo tokią veiklą — 
gruodžio 5 Kultūros Židinyje su
rengė koncertą ir šokius. Rengi
nys pareikalavo daug triūso, — 
reikėjo suburti eilę žmonių įvai
riems darbams. Šį faktą vertina
me teigiamai, nes tokiu būdu 
jaunimas pratinasi prie visuome
nino darbo, ugdo socialinį lietu
viškumų.

Didelis pasirengimas

Jie dirbo savarankiškai, visur 
ieškodami, jaunatviškos formos 
— atspausdino savitus gražius 
bilietus, elegantiškų programų, 
prie programos pridėjo lapų, kur 
surašyti visi talkininkai. Spau
sdintai atlikti rūpestingai ir sko
ningai.

Kas ta “Aš čia gyva”?
Visiem kilo klausimas, kas ta 

“Aš čia gyva”. Tai buvo abstrak
cija. Ar tai koks dainos vienetas, 
ar kokie vaidintojai? Kiek ten da
lyvauja žmonių? Niekas negalėjo 
išaiškinti tos mįslės. Nebuvo ir 
nuotraukos spaudoje.

O reikėjo vienetui nesibijoti 
reklamos, nes vienetas yra ver
tas dėmesio.

Tvarkoma scena ir salė
Su įkarščiu visą popietę rengė 

salę ir scenų koncertui. Salėje 
ant sienų buvo pakabinti skydai 
su lietuviškais ornamentais. Sce
noje pirma pianinų pastatė cen
tre, jo kairėje ir dešinėje įvedė 
mikrofonus. Įtaisė mikrofonus 
ir piano viduje ir šalia jo.

Salės gale buvo elektroninis 
instrumentas, kurio laidai pasie
niais atėjo iki scenos ir įsijungė 
į bendrų garsiakalbį.

aptvarkė ir šviesas, jas galėjo 
paštiprmti, pritemdyti, apšviesti 
kokį kampų. Scenoje taip pat pa
statė didelį ekranų skaidrėm ro
dyti. Salėje tom skaidrėm rodyti 
buvo padėti du prožektoriai.

Dėmesys Jaunimo Sąjungos 
kongresams

Pirmiausia ir užsižiebė 
prožektoriai ir ekrane parodė 
“Aš čia gyva” plokštelės viršelį. 
Toliau buvo rodomos skaidrės iš 
praėjusių jaunimo kongresų. Ro-

bis, tegu dažniau pasirodo su il
gesne ir įvairesne programa. O 
jiem dainuoti tikrai verta. Ir ki-

sikviečia juos. Verta jų paklausy
ti.

linkime vienetui sėkmės. 
Dainuokite su tuo dideliu entu
ziazmu, suraskite naujų ritmų, 
naujų motyvų, kad vėl pasidary-

vėliava Jums primena jo attiktus darbus už Tėvynę 
Lietuvą'’.

Ačių draugams Ir pažįstamiems, palydėjusiems j 
bažnyčią Ir j amžinojo poilsio vietą, taip pat apsilankiu-

Ačiū visiems. Dovanokite Jeigu ką praleidau, bet 
ne iš blogos valios.

Liūdinti imona dr. Ona Vilpišauskienė 
ir duktė Auksė Budreckienė su šeima

Julius G. Shukys iš Richmond 
Hights, Ohio, yra vienas iš dide
snių spaudos mylėtojų ir 
rėmėjų. Jis jau ketvirti metai 
savo laikraščiui atsiunčia per 50 
dol. Šiemet atsiuntė 53 dol. La
bai dėkojame ir gerbiame tokius 
spaudos draugus.

Irena Mogenis iš Elizabeth, 
N. J., ištikima Darbininko 
rėmėja per daugelį metų pasi
stengė savo auką padidinti ir at
siuntė 50 dol. Ačiū jai širdingai.

V. Kuzmickas iš VVaterbury, 
Conn., pratęsdamas ateinančių 
metų Darbininko prenumeratų, 
atsiuntė 50 dol. Dėkojame pa
stoviam rėmėjui už daugelio 
metų dėmesį.

Anthony Young iš Mattapan, 
Mass., šiemet atsiųsdamas pre
numeratos mokestį, įglaudė 50 
dol. čekį. Ačiū už paramos spau
dai pakėlimų.

Romualdas Zulabas iš Silver 
Spring, Md., kaip ir pereitais 
metais, su prenumeratos moke
sčiu atsiuntė 50 dol. Ačiū nenuil
stamam spaudos bičiuliui.

Joseph Glebauskas iš South 
Dennis, Mass., nuoširdus Dar
bininko rėmėjas jau iš anksčiau, 
dabar savo paramų padidino ir 
atsiuntė 50 dol. Ačiū ilgamečiui 
rėmėjui.

Vincentas Plečkaitis iš New 
Haven, Conn., yra vienas iš tų, 
kurie vertina lietuviškų spaudų. 
1988 m. prenumeratai atsiuntė 
50 dol. Labai ačiū už aukų.

A. Bartys iš Ringvvood, N.J., 
dosnus Darbininko palaikytojs 
per daugelį metų su prenumera
ta atsiuntė 50 dol. Nuoširdus 
ačiū spaudos bičiuliui.

Darbininko 1988 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas lapkričio 10. Spalvotame 
viršelyje — prisiminimas iš Lie
tuvos krikšto 600 metų sukakties 
i' palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio iškilmių Romoje. Kas 
norėtų gauti daugiau kalendo
riaus egzempliorių prašomas 
kreiptis į administraciją, pride
dant bent 4,dol. auką už kiekvie
nų kalendorių. Ypatinga padėka 
skaitytojams, kurie, suprasdami 
sunkią lietuviškos spaudos 
padėtį, už kalendorių prideda ir 
stambesnę auką. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Estradinių dainų pynė
Koncerto pradžioje ir pa

aiškėjo, kas ta “Aš čia gyva”. 
Tai dainuojantis vienetas, iš
leidęs to vardo plokštelę. Ir dar 
įdomiau — jie visi pusbroliai, 
muzikalūs, pamėgę dainų. Jų va
dovas Darius Polikaitis, kuris ir 
sukūrė šio vakaro dainas. Salia 
jo dainavo Linas Polikaitis, An
drius Polikaitis, Vidas Neverau- 
skits.

Dainos sujungtos į pynę. Kai 
viena baigiasi, piano palyda per
veda į antrų. Dainas daugiausia 
veda Darius Polikaitis. Kai kiti 
trys stovėjo kairėje piano, dainas 
palydėjo pianinu, kai perėjo visi 
į dešinę, tada Darius Polikaitis 
ir Vidas Neverauskas grojo gita
romis. Paskui vėl grįžo prie pia
nino.

Dainas sukūrė Darius Polikai
tis. Sukurta šiuolaikiniame 
estradinės muzikos stiliumi, kur 
pabrėžiamas ritmas, melancho
liška ilgesinga nuotaika.

Dainų tekstam panaudojo lie
tuvių poetų kūrinius.

Pradėjo — Jau saulutė 
leidžias. (Programoje įrašė, kad 
žodžiai A. Vaičiulaičio. Tai yra 
gerai žinoma liatidiesdaina, savo 
charakteriu artima poeto Antano 
Vienažindžio dainom.)

Toliau buvo panaudoti šių 
poetų tekstai: J. Tysliavos — 
Skrajūnas, A. Pačkausko — Lie
tuvaitės akys, K. Bradūno — 
Švilpynė.

Visi vyrukai dažnai stovyklavo 
Dainavoje, tai Darius Polikaitis 
parašė gana ilgą dainų apie Dai- 
navų, ir žodžius ir muzikų.

A. Vaičiulaičio — Vėjo vaikas, 
A. Gustaičio — Aukštielninkas, 
iš Lietuvos žodžiai — Neverkit 
kanklės. Daugiausia buvo paim
ta iš Bernardo Brazdžionio poe
zijos — Tik po audros, Klajūnai, 
Keleiviai, Bisui dar pridėjo vie
nų dainelę apie meilę.

Koncertas užsitęsė apie 1 vai. 
ir 20 minučių. Rengėjai įsegė po 
gėlytę į atlapą, o Jolita Gudai
tytė, Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkė, visiems padėkojo už pui
kų programos atlikimą.

Po to buvo šokiai, kuriems 
grojo brolių Kezių orkestras, 
buvo lietuviško maisto, veikė au
strališkas baras, loterija, parda
vinėjo plokštelę “Aš čia gyva”.

Jaunimo atsilankė nemažai. Ir 
tikrai tai buvo gražus ir žvalus 
jaunimas, kuriuo galima tik pa- 
sidžiaugti. Vyresniųjų galėjo būti 
kur kas daugiau. Iš viso koncerte 
buvo per 150 žmonių.

Apatinėje salėje stalai buvo 
gražiai papuošti gėlytėm. Ten 
irgi vakarojo publika, šnekučia
vosi, valgė.

Gražu, kad susidarė toks vie-

NY Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai dėkojame, kad atvežė šių 
grupę j Kultūros Židinį. Ir Jauni
mo Sąjungai linkime kuo geriau
sios sėkmės suburti visų lietuviš
kų jaunimų. (p.j.)ffl*

Australijos lietuvių 
radijo programos

Adelaidės lietuvių radijo pro
gramos vedėjas Leonas Gerulai
tis lapkričio 29 per Laisvės Var
po radijų informavo apie Austra
lijos lietuvių radijo programas. 
Ten veikia septynios lietuvių ra
dijo programos. Jos perduoda
mos ne iš komercinių radijo 
stočių kaip dauguma šiame kraš
te lietuvių radijo programų, bet 
iš valstybinių, pusiau valstybinių 
ar visuomeniniu pagrindu suor
ganizuotų radijo stočių.

Lietuvos radijo programų dar- 
lx> sųlygos ten yra skirtingos nuo 
tų sųlygų, kuriomis veikia lietu
vių radijo programos šiame kraš
te. Materialiniu požiūriu ten 
lengviau tvarkytis, bet su
varžymų čia turime mažiau.

Saulių įnašas s

Jono Vanagaičio šaulių kuopa 
Bostone surinko ir pasiuntė Vil
niaus šaulių rinktinės Kanadoje 
statomo paminklo žuvusiems už 
Lietuvois laisvę fondui 395 dol. 
Tai gražus šauliško solidarumo 
pavyzdys, kuriuo galėtų pasekti 
kitos organizacijos.

Norint pasiekti gerų rezulta
tų, neužtenka rūpintis tik vietos 
reikalais, bet reikia remti visus 
savo organizacijos padalinių 
svarbesnius užmojus. Jono Va
nagaičio šaulių kuopos pirminin
ku jau daugelį metų yra Stasys 
Augonis, uolus įvairių lietuviškų 
darbų talkininkas ir rėmėjas.

RENGINIAI

Gruodžio 30, 3 vai. popiet 
kun. Antanas Baltrušūnas aukos 
padėkos mišias Sv. Petro bažny
čioje, švęsdamas kunigystės 50 
m. sukaktį. 6 v. v. Lantana — 
pagerbimo banketas.

Sausio 10 Brocktone komp. J. 
Gaidelio 5 metų mirties sukak
ties minėjimas. 10 val.Sv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioj mišios. Po jų parapi

jos salėje minėjimas. Rengia pa
rapijos choras.

LAISVĖS VARPAS sekmsdis- 
niais 9.00 -10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 99.0. Vedėja* — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (917) 599- 
7209.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Matų proga sveikina 
savo mielus klientus

MTMM

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, INC.

393 We*t Broadway, South Boston, Mass. 02127 
ToL (817) 288-8784

Aldona Adomonienė, Albina RudtKMilanė Ir 
bendradarbiai s,
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Tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujiesiems 
metams linkime ketvirtadienio ir penktadienio parengimų 
talkininkams, Lietuvių Kultūros Fondo vadovybei ir nariams 
bei visiems mūsų vienuolyno ir Kultūros Židinio gera
dariams.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Kultūros Židiny šį savaitga
lį: gruodžio 19, šeštadienį, 10 
vai. r. Maironio mokyklos eglutė 
mažojoje salėje; vakare 7 v. 
didžiojoje salėje skautų tradi
cinės kūčios.

Apreiškimo parapijos salėje 
gruodžio 20, sekmadienį, 12 vai. 
bendros kūčios. Rengia Liet. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa.

Tradicinės skautų kūčios bus 
gruodžio 19, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pranešti 
Ž. Jurienei — 441 - 7831 arba 
A. Katinienei — 846 - 1210.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 19. šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku perrūdi
ją bus transliuojama Giuseppe 
Verdi opera “II Trovatore . Pa
grindiniai solistai: Joan Suther- 
land. Livia Budai, LucianoPava- 
rotti, Leo Nucci. Diriguoja Ri- 
chard Bonynge. Gruodžio 26. 
ateinantį šeštadienį. 2 vai. po
piet bus transliuojama irgi G. 
\ erdi opera La Traviata Pa
grindiniai solistai: AnnaTomovva 
Sintow, Sherrill Milnes.

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

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
1987 metus, tai Darbininko 
(arba Bridges — anglų kalba) 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas, 15 
dol. Bridges — 10 dol. užsakyki
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

New Yorko žinių dar yra 11 
puslapy.

Tradicinios jaunimo šokius 
rengia NY Jaunimo Sąjunga 
gruodžio 25, Kalėdų dieną. 8 v. 
v. Kultūros Židinyje. Visas jau
nimas iš anksto kviečiamas.

Kelionę į Pietų Ameriką 1988 
balandžio 20 organizuoja “Laiš
kai Lietuviams” žurnalas, bus 
aplankyta Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis į American Tra- 
vel Service Bureau, 9727 So. 
VVestem Avė., Cbicago, 111. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

Romas Dovydaitis iš Dalton, 
Pa., apmokėdamas Darbininko 
prenumeratą, atsiuntė 50 dol. 
Labai ačiū patvariam aukotojui.

KEARNY, N.J.
Mokyklos eglutė

New Jersey Dr. Vinco Kudir
kos lietuvių kalbos mokyklos 
mokytojai ir tėvai kviečia apy
linkės lietuvius gruodžio 19, šį 
šeštadienį, 11 vai. ryto apsilan
kyti mokyklos rengiamoje 
Kalėdų eglutėje Sopulingosios 
Dievo Motinos lietuvių parapi
jos mokyklos patalpose. Schuy- 
ler Avė. ir Bergen Avė. kampas 
(du blokai nuo parapijos 
bažnyčios).

Programoje pasirodys mokyk
los mokiniai ir Kalėdų senelis. 
Ypatingai kviečiami tėvai su mo
kyklinio amžiaus vaikais apsilan
kyti ir susipažinti su lietuviškos 
moky klos aplinka.

Moky kla taip pat praneša, kad 
ateiantį rudenį yra planuojama 
naujos klasės lietuviškai nekal
bantiems vaikams ir suaugu
siems. — A. S.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, 
iš Santa Barbara, Calif., švenčių 
proga nuoširdžiai sveikina savo 
bičiulius ir pažįstamus, ypač 
LMK Federacijos nares, ir linki 
visiem laimingų Naujųjų Metų. 
Ta proga skiria auką Darbinin
kui.
Aleksandras ir Irena Vakseliai 

linki daug džiaugsmo ir laimės 
Šv. Kalėdose ir Naujuosiuose 
1988 Metuose visiems drau
gams, pažįstamiems ir bend
radarbiams. Vietoje asmeninių 
sveikinimų atvirukų siunčia auką 
Darbininkui — spaudai paremti.

RENGIAMA 15-oji DAILĖS PARODA
Tradicinė dailės paroda, skirta 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pagerbti, rengiama ir 
1988 metais sausio 30 ir 31 die
nomis Kultūros Židinyje. Tai 
bus jau 15-oji dailės paroda.

Ją rengia LB N Y apygardos 
valdyba. Ateinančiais metais bus 
minima 70 metų sukaktis, kaip 
buvo paskelbta Lietuvos neprik
lausomybė. Tai ši paroda bus 
pati didžiausia, apimanti įvairias

meno sritis. .
Paroda paverčiama ir meno 

l>ei literatūros švente. Sekma
dienį rengiamas literatūros vaka
ras su koncertine dalimi. Po lite
ratūros vakaro uždaroma parinla 
ir skelbiamos premijos.

Dailininkai, kurie nori daly
vauti šioje parodoje, prašomi re
gistruotis pas LB apygardos pir
mininką Aleksandrą Vakselį — 
telefonas 718 - 846 - 3246.

Liet. Kat. Motery Sąjungos 29 kuopa gruodžio 20, 
sekmadienį, po 11 vai. mišių, Apareiškimo parapijos 
salėja ruoštai

BENDRAS KŪČIAS
Tradiciniai kūčių valgiai, bendras giedojimas,—vado
vauja parapijos choras Ir jo dirigentas VIKTORAS RA* 
LYS.

Bus galima įsigyti kalėdinių plotkelių.
Pelnas skiriamas parapijos naudai, įėjimo auka 

— 5 dol.

VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI

Inž. Pranas Gvildys, uolus 
sportininkas ir sportinės veiklos 
organizatorius, perėmė Mairo
nio lituanistinės moky klos vado
vavimą, jos administravimą.

Marytė Kuncienė-Matulai- 
tytė yra atvy kusi iš Buenos Ai
res, Argentinos, pas savo tėve
lius dr. Aleną ir Antaną Matu
laičius. Atvyko su dukrele prieš 
Padėkos dieną ir čia išbus visą 
gruodžio ir sausio mėn.

Septyni jaunuoliai iš Anglijos, 
keliaudami į jaunimo kongresą 
Australijoje, gruodžio 15 vienai 
parai buvo sustoję New Yorke. 
Čia juos globojo LB NY apygar
dos valdyba.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininką, pridėdami spaudai 
paremti auką. Siųsdami sveikini
mo tekstą, nelaukite paskutinių 
dienų prieš šventes, nes tada 
Jūsų artimieji nebespės gauti 
laikraščio su Jūsų sveikinimu lai
ku.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms artėjant, skaitytojai 
kviečiami sveikinti savo draugus 
ir pažįstamus per Darbininką, 
atsiunčiant pageidaujamą tekstą 
ir aukų spaudai paremti.

HIRING! Government jobs 
— your area. Many immediate 
openings vvithout vvaiting list or 
tęst. $15,000 - $68.000. Gali 
(602) 838 - <8885. Ext. 6057.

Ekskursiją į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir S te 
buklingą Medjugorie vietą 1986 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. VVestem Avė., Chica- 
go. III. 60643, Tel. 312 238 - 
9787.

Kalėdinių meniškų atvirukų 
v ra išleidę ir skautai akademikai. 
Jų yra keturių rūšių. 10 atvirukų 
su persiuntimu tik 9 dol. Galima 
gauti ir Darbininko administra
cijoje.

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

Išnuomojamas vienam asme
niui trijų kambarių butas Rich- 
mond Hill šiauriniame rajone, 
prie gero susisiekimo. 
Leidžiama įsidėti oro vėsintuvą. 
Skambinti savaitgaliais visą die
ną, darbo dienomis po 7 v.v. — 
718 441 - 5846. Pageidaujama 
dirbantis vyras.

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas pirmame aukšte prie |>at 
Highland Parko, Gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450 
dol. Skambinti 5:30 - 9:30 vai. 
vak. 827-2272.

Margarita Samatienė iš Wa- 
shingtono, DC, sveikina savo 
bičiulius ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujųjų Metų visiems. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Irena ir Jonas VilgaHai, iš 
Great Necko, N.Y., nuoširdžiai 
sveikina savo draugus ir pažįsta
mus švenčių proga ir linki lai
mingų Naujųjų Metų. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Paulius, Kristina, Aldona ir 
Tadas Savickai siunčia Kalėdi
nius sveikinimus ir linkėjimus 
Naujiems Metams.

Henrikas ir Elena Andruškos 
sveikina savo gimines, draugus 
bei pažįstamus su Šv. Kalėdomis 
ir linki visiems sveikų ir laimin
gų Naujųjų Metų.

Kazimieras ir Kastytis 
Jankūnai linki giminėms, drau
gams ir pažįstamiems tyro 
Kalėdų džiaugsmo ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Elzbieta ir Jonas Kudirkai 
sveikina Mariją Šulskienę ir jos 
šeimą, gyvenančius Californijo- 
je, su Šv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais. Linki jiems sveikatos ir 
Dievo palaimos, geros sėkmės 
1988 metuose.

Antanas Masionis sveikina 
Tėvus pranciškonus, Darbinin
ko redakciją ir administraciją, vi
sus savo draugus bei pažįstamus 
ir linki visiems palaimintų 
Kalėdų švenčių ir sveikų bei 
sėkmingų Naujųjų Metų.

Kultūros Židinio administra
cija sveikina Kultūros Židinio 
narius, aukotojus, rėmėjus, ket- 
virtadienio-penktadienio bingo 
darbuotojus, Lietuvius Pranciš
konus ir Darbininko administra
ciją Šv. Kalėdų proga ir linki lai
mingų Naujųjų Metų.

Sieninis kalendorius 1988 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais, papuoštas spalvotų vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos klubo, gaunamas ir Dar
bininko Administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama ar tai lietuvių 
rašytojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Auksė ir Rimas Vaičaičiai 
sveikina draugus bei pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki sėkmės 
Naujuose Metuose. Švenčių 
proga skiria auką Darbininkui.

Lie tuvių Atletų Įdubas svei
kina sportininkus, klubo narius, 
rėmėjus, bingo darbuotojus, 
Lietuvius Pranciškonus ir Dar
bininko administraciją Šv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujųjų Metų. Bingo darbuoto
jams reiškia gilią padėką už jų 
pasiaukojimą ir ištvermę per eilę 
metų talkinant pravesti bingo 
žaidimus.

Kazimieras Skobeika sveikina 
savo draugus ir bičiulius Šv. 
Kalėdų proga, linki linksmų šve
nčių ir laimingų Naujųjų Metų. 
Būkite visi sveiki, darbštūs, 
kūrybingi ir vieningi! Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos sveikina savo draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga, 
linki daug džiaugsmo šventėse. 
Naujieji Metai tegu būna laimin
gi ir sėkmingi visiems. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Albina ir Vladas Balsiai, ank
sčiau gyvenę New Yorke, o da
bar St. Petersburge, Fla., svei
kina gimines, draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis ir Naujai
siais 1988 metais. Vietoje sveiki
nimo kortelių skiria auką Darbi
ninkui paremti.

Liudas Špokas sveikina drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga per Darbi
ninką ir linki visokeriopos 
sėkmės. Vietoj atvirukų siun
tinėjimo skiria auką spaudai pa
remti.

John Gelgota iš Brooklyn, 
N.Y., sveikina Darbininką bei 
savo pažįstamus su Šv. Kalėdo
mis ir Naujaisiais Metais. Savo 
mėgiamam laikraščiui skiria 
auką.

J. Kregždienė ir dukros svei
kina draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir naujųjų Metų proga, 
linkėdamos daug Užgimusio 
Kūdikėlio malonių.

Antanas ir Danutė Bobeliai 
nuoširdžiai sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Kalėdų šve
nčių proga ir linki laimingų 1988 
metų. Vietoj asmeniškų kortelių 
siuntinėjimo skiria auką lietuviš
kai spaudai paremti.

Kun. Pranas L Jarasbka svei
kina visus savo draugus, gerada
rius Šv. Kalėdų proga. Gyvuoki
te sveiki ir linksmi Naujuose 
1988 Metuose. Sunny Hills, Fla.

Joana ir Antanas Vaičiulaičiai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
su Kalėdų šventėm ir linki 
jiems laimingų ateinančių metų.

Gertrūda Valaitienė iš Great 
Neck nuoširdžiai sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdom ir linki gražių, svei
kų ir laimingų Naujųjų Metų.

Uknevičių šeima sveikina 
draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga ir linki Dievo pa
laimos sekančiais metais.

Ignas Kazlauskas, Great 
Neck, N.Y., Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga sveikina visus 
lietuviškos spaudos darbuotojus, 
tėvus, mokytojus ir visus geros 
valios lietuvius, dirbančius pa
vergtos mūsų protėvių žemės 
Lietuvos labui, jos išlaisvinimo 
vilties palaikymui ir saugoja
nčius lietuvių jaunimą nuo tau
tinės mirties — nutautėjimo.

Danutė ir Stasys Biručiai 
sveikinas visus artimuosius, 
draugus ir pažįstamus su Šv. 
Kalėdomis ir linki sveikų ir lai
mingų Naujų Metų. Skiria auką 
Darbininkui ir Kultūros Židi
niui.

Elena Legeckienė visiems lin
ki linksmų švenčių ir laimingų, 
sveikų ir malonių 1988 metų.

Aušrą ir Anatolijus Gaižau
skai su Viktorija ir Antanu Šv. 
Kalėdų proga sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami daug laimės ir džiaug
smo ir visų norų išsipildymo 
Naujuose 1988 metuose. Vietoj 
kortelių skiria auką Darbininkui.

Aleksandras Daunys linki 
draugams ir pažįstamiems malo
nių švenčių ir laimingų Naujų 
metų.

Antanina ir inž. Pranas Ur- 
bučiai sveikina ir linki gražiausių 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų visiems giminėms, drau
gams ir bičiuliams. Vietoj sezo
ninių kortelių rašymo aukoja 
mūsų spaudai paremti.

Vita ir Vidmas Matusaičiai 
nuoširdžiai sveikina draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linki sveikatos ir ramybės Nau
juose Metuose.

META/

NAUJI METAI
KULTŪROS ŽIDINYJE

**********************
IŠVAKARIŲ BALIŲ RENGIA

MAIRONIO MOKYKLA ir 
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Pradžia gruodžio 31, 9 vai. vakare.
Pabaiga 1988 metais 

įėjimo auka 30 dol. asmeniui 
šilta vakarienė, šampanas, šokly muzika 

gros modemus lietuvių orkestras

Stalus prašoma Iš anksto užsisakyti pas:

ŽIVILĘ JURIENĘ - 718 - 441 - 7831
AUŠRA GARBAUSKIENĘ - 516 - 694 - 2471 
VITĄ MATUSATRENĘ - 201 - 994 - 1229 
GIEDRĘ STANKŪNIENĘ - 203 - 661 - 2654

- ŠIEMET VISI NAUJUS METUS SUTINKA KULTŪROS ŽIBINY -




