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“TARYBINĖS RESPUBUKOS” 
AR OKUPUOTOS VALSTYBĖS?

oooooooooeooooooot

Savaitės 
. Įvykiai

Izraelio kariuomenė, remia
ma tankų ir malūnsparnių, puolė 
palestiniečių partizanų bazes 
pietiniam Libane. Partizanai at
sakė raketom ir automatinių 
ginklų ugnim. Sirijos kariuo
menė į kautynes neįsivėlė.

Britanijos ir Prancūzijos pasi
tarimai Bendrai pasigaminti iš 
oro šaunamą branduolinę raketą 
padarė pažangos.

Valst. sekr. Shultz būdamas 
Įsitikinęs, kad tik turimi bran
duoliniai ginklai išsaugojo iki šiol 
taiką, paragino Europos sąjungi
ninkus susikurti jų pačių bran
duolinius ginklus taikai ir toliau 
užtikrinti.

Filipinuose vyko 6 pietryčių 
Azijos valstybių galvų konferen
cija dėl artimesnio ūkinio ben
dradarbiavimo. JAV, pra
laimėjusios Vietname, iš karinių 
varžybų toj srity pasitraukė, pa
likdamos sarungtyniauti Sov. S- 
gą ir Kiniją. Konferencija paragi
no Vietnamą pasitraukti iš Kam
bodžos.

OPEC valstybės savo konfe
rencijoj nutarė palikti ligšiolines 
aliejaus gamybos kvotas ir tas 
pačias kainas, t_y. 18doL už sta
tinę.

Arabų jaunimas Izraelio oku
puotuose žemėse yra pasidaręs 
žymiai sąmoningesnis irkaringe- 
snis. Dabartinėse, jau ilgiau kaip 
savaitę trunkančiose demonstra
cijose jis ne tik mėto akmenis Į 
Izraelio autovežimius, bet, pro
vokuodami Izraelio karius, apsi
nuogina krūtines ir šaukia: 
“Užmuškite mus ar pasitrauki
te!” Per demonstracijas buvo 
nušauti 8 ir sužeista per 20 pale
stiniečių.

Graikų ortodoksų Bažnyčios 
galva Siaurės ir Pietų Amerikai 
arkivyskupas Lakovas pradėjo 
vadovauti pastangom sumažinti 
tarp Graikijos ir Turkijos iškilu
sius priešiškumus.

Tūkstantis čekoslovakų, ne
paisydami oficialaus draudimo. 
Prahoj surengė demomnstraci- 
jas J.T. Žmogaus teisių dienai 
paminėti.

Izraelis pasirašė su JAV susi
tarimą, pagal kurį per 10 m. 
Izraeliui yra suteikiamos tokios 
pat teisės, kaip ir Nato nariam. 
Pagal susitarimą Izraeliui sutei
kiama ne tik karinių, bet ir finan
sinių lengvatų ūkiniam sunku
mam ryšium su modernaus 
lėktuvo Lavi gamybos sustabdy
mu nugalėti.

Dešimtys tūkstančių ispanų, 
protestuodami prieš Zaragoza 
mieste baskų teroristų Įvykdytą 
bombos išsprogdinimą, kurio 
metu žuvo 11, jų tarpe trys vai
kai, ir buvo sužeista 34 žmonės, 
surengė tylias demonstracijas.

Nato valstybių užs. reikalų 
ministeriai pritarė JAV ir Sov. 
S-gos pasirašytai sutarčiai dėl 
brand. ginklų Europoj panaiki
nimo ir paragino JAV senatą su
tartį patvirtinti.

Valst. sekretorius Shultz, 
lanbkydamas Nato valstybes, ra
gino jas sustiprinti apsiginglavi 
mą konvencionaliais ginklais.

Meksika nuvertino savo valiu
tą 22 proc. Dabar JAV dolerio 
vertė yra 2200 pesos.

Nikaragvos vyriausybė ati
dėjo tarp jos ir partizanų per 
tarpininką vykstančių pasitari
mų antrąjį ratą.

KAM TARNAUJA
VILNIAUS VYSKUPIJOS VALDYTOJAS?
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 71
(Tąsa iš praeito numerio)

Pokalbio metu valdytojas išsi
tarė, kad “politika — tai partijos 
ir valdžios reikalas, o kunigai turi 
melstis”. Tuo metu, kai iš kun. 
A. Gutausko buvo atimtas regi
stracijos pažymėjimas, politika 
jis neužsiėmė, tad už ką buvo nu
baustas?! Šiuo metu valdytojas 
kun. A. Gutauskas važinėjo po 
užsienį, jo pasisekimų galima ra
sti ateistinėje spaudoje (bažnyti
niai kanonai draudžia bendra
darbiauti ateistinėje spaudoje). 
Ar valdytojas laikosi šio dėsnio, 
pareikšto korespondentui, kad 
kunigui politika ne pakeliui?

Kai beveik visi stojantys į Ku
nigų seminariją ir joje besimo
kantys yra vienaip ar kitaip sau
gumo terorizuojami ir kai yra 
viešas kun. Roko Puzono pareiš
kimas kuriame yra smulkiai 
aprašoma šio kišimosi pro
cedūros, sukrečia valdytojo kun. 
A. Gutausko teiginys, kad 
nežinąs faktų apie civilinės 
valdžios kišimąsi Į kandidatų ku
nigystei priėmimą. Visiems Lie
tuvoje yra žinoma, ko pašalinės
jėgos reikalauja iš kandidatų ir užgaunantį Jėzaus ir Jo Motinos kauskio 100 metų gimimo sukak-, riai po pamaldų jaunimas įteikė 
kas galutinai nustato jų skaičių, Marijosgarbę'raŠtu pareiškė tis. Apie prof. S. Šalkauskogyve- gėlių, ir tikintieji iš kitų Lietuvos
nulemia priėmimą — rektorius 
ar įgaliotinis.

Užklaustas apie nuteistus ku
nigus Alfonsą Svarinską ir Sigitą
Tamkevičių, valdytojas teisinosi 
negaląs daug ką pasakyti, nes tei
smas vykęs Kaune. Iš tiesų tei
smas vyko Vilniuje ir sukėlė di
delę sensaciją. Pagrįstai tikintie
siems ky la klausimas, kaip kun. 
A. Gutauskas galėjo nežinoti 
apie beveik savaitę vykstantį tei
smą, kai kas rytą tikintieji rinkosi 
melstis Į Aušros Vartus ir tik po 
to važiavo prie teismo rūmų?

Valdytojas pasididžiavo, kad 
aukštieji dvasininkai gyvena ne 
taip blogai: važinėja po užsienį, 
pamato Romą, Liurdą, Nai- 
borį... Tai viena medalio pusė, 
o kur kita?!

Pokalbio pabaigoje kun. A. 
Gutauskas parodęs odiniais ap
darais Įrištą ir valstybinėje spau
stuvėje ant gero popieriaus 
spausdinta maldyną (ar mišiolą). 
Reiktų žinoti, kad geras popie
rius — ne tarybinis, tai Vatikano 
dovana, gi odiniai viršeliai — ne 
valstybinėje spaustuvėje uždėti, 
bet privačiai.

Jeigu tikrai šiandieninį 
Bažnyčios gyvenimą Lietuvoje 
gerb. valdytojas mato tokį koks 
jis nupieštas jo interviu, tai kaip 
ignoruojant akivaizdžią realybę 
galima vaisingai tvarkyti 
Bažnyčios reikalus?

Bedievių leidimai remontui 
vieną ar kitą bažnyčią, tai tik an
traeilis dalykas mažai tepaleng- 
vinantis Evangelijos skelbimą 
šių dienų bedievinamoje Lietu
voje. Jei nebus tikinčiųjų, kuo 
virs suremontuotos bažnyčios?

Norėjo sulaikyti 
nuo šventimų

Kaunas. 1986 m. pavasarį 
RRT įgaliotinis Petras Anilionis 
pareikalavo Kauno Tarpdiece- 
zinės Kunigų seminarijos dijako- 
nui Edmundui Atkočiūnui sulai
kyti kunigystės šventimus. 
Priežastis — dijakonas E. At
kočiūnas mokslo metais nelankė 
tarybinės Konstitucijos paskai
tų. Tik dėka kunigų reakcijos ir 
Telšių vyskupo Antano Vaičiaus

pastangų įgaliotinis savo reikala
vimą atšaukė.

Kalinio Petro Pauiaičio 
laidotuvės

Kretinga. 1986 vasario 19 
Kretingoje mirė Petras Paulaitis 
35 metus iškalėjęs sovietiniuose 
lageriuose. Per laidotuves ant jo 
karsto artimieji uždėjo trispalvį 
— tautinį kaspiną. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. L. Sarkau- 
skas.

Kretingos klebonas kun. B. 
Bumeikis (nors laidotuvėse ir 
nedalyvavo) buvo iškviestas į 
Vilnių pas įgaliotinį P. Anilionį 
aiškintis dėl a.a. P. Pauiaičio lai
dotuvių. Telšių vyskupas Anta
nas Vaičius buvo priverstas raštu 
garantuoti kad tokie “nusikalti
mai” nesikartos.

Atsisakė žurnalo
Kaišiadorys. Kaišiadorių vy

skupijos vyskupas Vioncentas 
Sladkevičius, po to, kai “Tary
binės moters” žurnalas išspau
sdino V. Balkevičiaus straipsnį 
“Šventoji šeimyna”, ciniškai 

žurnalo redakcijai atsisakąs 
minėto žurnalo prenumeratos.

Paminėjo Bažnyčios

Prezidentas Reaganas gruodžio 10 Baltuosiuose Rūmuose pasirašė proklamaciją, skelbcfr 
mas tą dieną Žmogaus Teisių diena. Jiy priminė susirinkusiems, kad pasimatyme su Got 
bačiovu didesnė diskusijų dalis buvo skiriama žmogaus teisėms ginti. Iš k.: ambasadorių 
Armando Valladares, Rebecca Asrate iš Etijopijos, Anatoly Koryagin iš Rusijos, Dan 
Choumouk iš Ukrainos, Vytautas Skuodis iš Lietuvos, George Calciu iš Rumunijos, Min 
Khuc iš Vietnamo, Marta Baltodano iš Nikaragvos, Chaw Kue iš Laos, Rebecca Range - 
Baltųjų Rūmų pareigūnė, ambasadorius Richard Schifter, Aldo Zuccolillo iš Paragvajaus 
Maximo Pacheco iš Čilės. Baltųjų Rūmų nuotr.

AR KGB SUREDAGAVO 
HENRIKO JAŠKŪNO STRAIPSNĮ?

Birželio 6 d. Tiesoje buvo iš
spausdintas buvusio politinio ka
linio Henriko Jaškūno pareiški
mas, kuriame apšmeižiami kaž
kurie į Vakarus emigravę jo buvę 
nelaisvės draugai, ypač lietuvis 
Jonas Simokaitis ir rusai Kuzne- 
covas bei Ginzburgas. Paryžiuje 
leidžiamas rusų laikraštis Ru- 
skaya Mysl apie tai išspausdino 
straipsnį, kuriame rašoma, kad 
Jaškūno prasimanymai itin nu
stebino jį gerai pažinojusius bu
vusius kalinius. Šiemet emi
gravęs ir dabar Paryžiuje gyve
nantis Simokaitis telefonu susi
siekė su Jaškūnu Lietuvoje ir pa

siteiravo ar jis tikrai yra parašęs, 
ką vilniškė Tiesa atspausdino', 
Jaškūnas atsakė, jog jis nieko pa
našaus nėra rašęs ir jokių ne
laisvės draugų pavardžių nėra 
minėjęs, o tiktai išreiškęs savo 
nuomonę apie naująją Gorbačio
vo politiką. V isa kita buvę be jo 
žinios įterpta. Jaškūnas dabar 
siekiąs, kad straipsnis botų ati
taisytas.

Ruskaya Mysl nuomone. Va
karuose sunku spręsti, kaip so
vietinis saugumas apgavo ar pa
laužė Jaškūną. Aišku tik viena, 
kad sovietinei propagandai ne
pakanka savo autoriteto

provincijos įkūrimo sukaktį
Telšiai, 1986 birželio 12 Te

lšių Katedroje buvo paminėta 
Lietuvos Bažnytinės Provincijos 
Įkūrimo 60-ties metų Įkūrimo 
sukaktis. Minėjime dalyvavo: 
vyskupai — L. Povilonis, V. 
Sladkevičius, R. Krikščiūnas — 
valdytojas prelatas K. Dulksnys, 
daug kunigų ir didelė minia tiki
nčiųjų, ypatingai jaunimo.

Pamaldų metu buvo meldžia
masi už mirusius Telšių vysku
pus, Kurijos darbuotojus, Semi
narijos dėstytojus. Po pamaldų 
Telšių Katedros jaunimas sveiki
no savo vyskupą A. Vaičių jo 
amžiaus 60-čio ir vardo dienos 
proga.

Iškilmių pabaigoje galingai ir 
kartu labai jautriai nuskambėjo 
Maironio “Lietuva brangi, mano 
Tėvyne...”

Paminėjo prof. 
St. Šalkauskį

Vilnius. 1986 gegužės 17 Vil
niuje Šv. Mikalojaus bažnyčioje 
buvo minima prof. Stasio Sal- 

rūmą jo asmenį ir veiklą dviejuo
se pamoksluose kalbėjo kun. Va
clovas Aliulis. Minėjime dalyva
vo prof. S. Šalkauskio žmona ku-

Ar Lietuva, Latvija ir Estija 
— “tarybinės respublikos,” ar 
okupuotos buvusios nepriklau
somos valstybės? Vasario 16-tos 
išvakarėse The New York Times 
redaktoriui šiuo klausimu išsa
mų laišką pasiuntė amerikietis 
tarptautinės teisės žinovas Will- 
iam Hough III, kurio studija 
apie Pabaltijo valstybių teisinę 
padėtį pereitais metais išėjo iš 
spaudas.

Nurodydamas, jog kai kuriuo
se Times straipsniuose Lietuva, 
Latvija ir Estija vadinamos “ta
rybinėmis respublikomis”, laiš
ko autorius pareiškia, kad toksai 
terminas netiksliai agta^ra jų da
bartinę teisinę ir politinę padėtį. 
Toks terminas, rašo jis, Išreiškia 
Maskvos požiūrį.” jog Estija, 
Latvija ir Lietuva 1940 m. 
rugpjūtį savanoriškai įsijungė į 
Tarybų Sąjungą”. Tačiau šis ter
minas nesutampa su vyraujančia 
Vakarų ir Azijos valstybių pozici
ja, kad Pabaltijo valstybės 1940 
metų birželio mėnesį užpuolė ir 
okupavo Tarybų Sąjunga. Neso
vietinis pasaulis teigia, kad So
vietų Sąjunga mėgino įteisinti 
savo agresiją 1940 m. liepos 
mėnesį pravešdama apgaulingus 
rinkimus į Pabaltijo valstybių 
“liaudies seimus”, tie ‘marijone-

miestų.
Panašus minėjimas buvo su

rengtas ir Kauno Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje.

šmeižtams skleisti, prireikia bu
vusių politinių kalinių vardų. 
Bet šmeižtai yra siūti baltais 
siūlais, rašo rusų laikraštis. Var
gu galima tikėti, kad buvęs poli
tinis kalinys, iškalėjęs beveik 22- 
jus metuš, apšmeižtų buvusius 
nelaisvės draugus. /

Paryžiaus rašų laikraščio 
žiniomis, Henrikas Jaškūnas da
bar sieksiąs emigruoiti į Vaka
rus.

(Elta)

— Iš Argentinos į Australijon 
vykstantį pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą numatyti šie atsto
vai: H. Aglinskas, D. Aglinskas, 
A. Gaidimauskaitė, O. Levana- 
vičius, D. Rastauskaitė, A. Ra- 
s tau skaitė ir N. Ruplėnas.

tintai seimai” netrukus, nubalsa
vo už įsijungimą į Tarybų Sąjun
gą

Hough primena Times redak
toriui tame dienraštyje 1940 
metų liepos 20 d. išspausdintą 
vedamąjį, pavą£įntą “Rusų sti
liaus demokratija”, kuriame 
buvo pasmerkti Tarybų Sąjun
gos smurto veiksmai prieš Pabal
tijo valstybes. Tada Times taip 
rašė: “Tokiais savo rinkimais Pa
baltijo valstybėse, Stalinas vėl 
pralenkė Hitlerį. Šį sykį Krem
liaus valdovas surežisavo de
mokratiją iškraipantį farsą, kurio 
nuogas cinizmas viršija bet kurį 
liūdnai pagarsėjusį Hitlerio 
plebiscitą.” Anot laikraščio, “tuo
se vienos partijos kandidatų rin
kimuose Pabaltijo valstybių pi
liečiai nedaugiau norėjo balsuo
ti, kaip ir mūsų piliečiai, jeigu 
jie būtų patekę į panašias aplin
kybes. Pabaltiečiai buvo išsiko
voję savo laisvę iš Rusijos bolše
vikinės revoliucijos chaosui 
siaučiant. Daugiau kaip 20 metų 
jie gyveno nepriklausomybėje ir 
taikoje... Nuostabu ne tai, kad 
daugelis balsavo tuose nešva
riuose ir labiausiai pasigailėti
nuose iš visų rinkimų, bet tai, 
kad kai kurie iš viso išdrįso ne
balsuoti.”

Taip pasmerkdama Sovietų 
Sąjungos veiksmus, rašo Hpugh, 
Europa išreiškė savo vieningą 
nusistatymą. Todėl dauguma pa
saulio valstybių, pasiremdamos 
tarptautinės teisės nuostatais, 
atsisakė ir tebeatsisako pripažin
ti Pabaltijo valstybių užgrobimą. 
Jų tarpe yra Jungtinės Amerikos 
Valstijos, Britanija, Kanada, Au
stralija, Prancūzija, Vokietijos 
Federalinė Respublika, Airija, 
Islandija, Portugalija, Italija, 
Graikija, Danija, Norvegija, 
Lichtenšteinas, Liuksemburgas, 
Kolombija, Brazilija, Vęnecue- 
la, Urugvajus, Paragvajus, Kosta 
Rika, Panama., Meksika, Filipi
nai, Pietų Korėja, Kinijos Liau
dies Respublika, Taiwanas, 
Šveicarija, Trinidadas ir Tobago, 
bei Vatikanas. Pabaltijo atsto
vybės ir toliau veikia Įvairiose 
pasaulio šalyse. VVashingtone, 
Otavoje, Londone, Romoje ir ki
tose sostinėse pabaltiečių diplo
matai išduoda Pabaltijo pasus. 
Tūkstančiai pabaltiečių su tais 
pasais reguliariai gauna vizas ir 
teisų įvažiuoti į daugelį Euro
pos, Afrikos, Azijos ir Pietų bei 
Vidurio Amerikos šalių. Tebega
lioja ir Pabaltijo valstybėmis su
tartys su jas pasirašiusiomis val
stybėmis. JAV Valstybės de
partamento sąrašuose Estija, 
Latvija ir Lietuva išvardintos 
tarp tų valstybių, kurių piliečiai 
turi teisę gauti įvažiavimo vizas.

Hough pabrėžia, jog ir patys 
pabaltiečiai savo tėvynėse nepri
pažįsta tarybinės okupacijos 
teisėtumo. Jis išvardina daugelį 
jų pasipriešinimo pavyzdžių, 
įskaitant 1979-ais metais pa
skelbtą atvirą laišką, pasmer
kiantį Molotovo-Ribbentropc 
paktą. Anot Hough o tarptautinė 
teisė ir vyriausybių elgsena 
rodo, kad Pabaltijo valstybės ir 
toliau egzistuoja, nors jos ir pa
vergtos. Dienraštis The New 
York Times turėtų nevartoti ter
mino “tarybinės respublikos", o 
vadinti šias šalis 'Tarybų Sąjun
gos okupuotomis Pabaltijo val
stybėmis", ar tiesiog, Estija, 
Latvija ir Lietuva — užbaigia 
savo laišką amerikietis tarptau
tinės teisės žinovas.

(Eha)
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Savaitės 
įvykiai

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje, lapkričio 28 - 29 
įvyko pinnosios dailės kūrinių 

Pietų Jemeno teismas nu- varžytinės — aukcionas. Tokių 
varžytinių iniciatoriumi buvo 
Lietuvos kultūros fondas, 
norėdamas paremti ypač jaunuo
sius dailininkus, padėti meno 
kūriniams pasklisti visuomenės 
tarpe ir surinkti lėšų Vilniaus se
namiesčiui restauruoti. 53 daili
ninkai pateikė 177 kūrinius — 
tapybos, grafikos darbų, akvare
les, vitražus, skulptūras. Par
duota 79 darbai ir už juos gauta 
l>eveik 23 tūkstančiai rublių ir iš 
jų maždaug 5 tūkstančiai įplaukė 
j fondo sąskaitą Vilniaus sena
miesčio atnaujinimui. 'Pirmuoju 
aukcionieriumi buvo muzikas 
Vytautas Kernagis. Jaunos daili
ninkės D. Ivanauskaitės lino 
raižiniai “Obelis” ir “Vaikystės 
sodas” susilaukė didelių 
varžybų, o brangiausiai įvertin
tas dailininko V. R. Vaitiekūno 
paveikslas “Natiurmortas su me
diniu avinėliu”. Jo pradinė kaina 
buvo 735 rubliai, o parduota už 
1750 rb. Daugiausia nupirkta J. 
Teišerskytės-Stoškienės darbų 
— 14 akvarelių iš “Senojo Vil
niaus” ciklo. Keletą vertingų 
darbų įsigijo Lietuvos muziejai. 
Prieš varžytines išstatytus paro-

baudė už akių bu v. krašto prezi
dentą Ali Nasser Mohammed al- 
Hassani ir 34 jo šalininkus mirti 
už ten 1984 m. vykusias tarp val
dančiosios partijos grupių kauty
nės, kurių metu žuvo 4,300 žmo
nių. Nuteistieji yra gavę prie
glaudą Jemene.

Nikaragvos gynybos ministe- 
ris Humberto Ortega Savedra 
pareiškė, kad vyriausybė yra su
planavusi padidinti krašto armiją 
iki 600,000 vyrų ir ją apginkluoti 
iš Sov.' S-gos gausimais tankais, 
lėktuvais ir artilerija. JAV dėlto 
įspėjo Sov. S-gą ir paragino ją 
sustabdyti veržimąsį į Centrinę 
Ameriką.

Panamos karinis valdovas 
gen. M anų ei Antonio Noriega, 
keršydamas JAV ųž kaltinimus 
verčiantis narkotikų prekyba su
teikė Sov. S-gos Aeroflot linijos 
lėktuvam teisę nusileisti Pana
mos aerodromose ir sovietų lai
vam teisę naudotis Panamos sau
saisiais dokais.

The Bank of Boston korpora
cija, neturėdama vilties atgauti 
Pietų Amerikos valstybėm duo
tų paskolų, 200 mil. dol. nurašė

kvalifikuoti psichologai ir 
inžinieriai programuotojai su 
elektroninės skaičiavimo techni
kos pagelta padės artimiau susi
pažinti vienišiems žmonėms, 
kurie interesuojasi vedybomis. 
Manoma, kad Lietuvoje gyvena 
408 tūkstančiai vienišų, išsisky
rusių, netekusių gyvenimo drau
go vyq ar moterų ir kuriems 
daugiau kaip 30 metų. Kompiu
terių pagelba bus didesnės gali
mybės susirasti pageidaujamą 
gyvenimo draugą, pagal special
iai paruoštą programą, kurioje 
tilps žmogaus savybių skalė. 
Klientai turės nurodyti savo 
duomenis ir jų pageidaujamo 
asmens savybes. Užpildant an
ketą reikia atsakyti į 276 klausi
mus. Duomenis saugos metus, 
o kas norės galės pratęsti paieš
kas. Mokestis už patarnavimą 21 
rublis, o jei per metus nepavyks 
“elektroniniam piršliui” surasti 
pageidaujamo sutuoktinio koo
peratyvas išmokės 15 rublių 
kompensaciją. Tokios “piršly- salėje 12:30 vai. popiet. Rengi

mo komitetas, pirm. Jonas Pe
tronis, Rimtautas Dabšys, dr. 
Rolandas Giedraitis, Vladas Gi- 
lys, Vincas Juodvalkis, Albinas 
Markevičius, Liucija Mažei
kienė, Antanas Mažeika, Julija

PREMIJA.
JAUNUMUI

bos yra populiarios kituose kraš- -
tuose ir jų paslaugomis naudojasi VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Ląrkfteld Itete, Km 
Estiios ir Latvijos gyventojai Northporth, N.Y. 11731. ToL 818 8684748. Nteuų telefonus vakaraisEstijos ir Latvijos gyventojai. m VortM> Lito gf»m:
- KUipėdo. joreivysto mo- «»—<■ "* *»• T* ™ 441 *

kraštotyrininkais vadovaujami 
V. Žulkaus įvykdė žvalgomąją 
povandeninę archeologijos ek
spediciją Platelių ežere. Tarp Pi
lies salos ir Šventorkalnio bei Pi
lies ir Veršlių salų aptiktos dvi 
senovinės prieplaukos, rasta 
medžio konstrukcijų, plytų iš XV 
a., trys skobtiniai luotai iš XV- 
XVI a., XIX a. pabaigos rogės. 
Vienas luotas ištrauktas ir per
duotas Klaipėdos jūrų muziejui. 
Iškeltos ir rogės.

S. L. K.

Los Angeles
Inž. Vytautas Čekanauskas, 

Lietuvos gen. garbės konsulas, 
sausio 17 bus pagerbtas specialiu 
minėjimu-banketu jo konsula- 
rinės tarnybos dešimties metų 
sukakties proga. Banketas vyks 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos

MEMORY GARDENS, 101 58th SL, 8. St Petersburg, Ha. 33707.813 345 
.9393

JUOZO ANORIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Ineome Tax pildymas. (staiga vokia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Kml, 89 -11 Jamalca AvoM Woodhaven, N.Y. Totef. 847-2323 
(namų totef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlūšio Idljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom.

vėmė Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Slw B.B Baklng Co. LIMuvUka Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43 - 04 Junction Btvd., Carona, Ouoons, 
N.Y. 11368. Totef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akelių brokeris, dirba su Thomson McKIr- 
non Securlties Ine., One State SL Maža, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodtties, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

į nuostolius ir sudarė 430 mil. 
dol. atsargos kapitalą galimiem 
busimiem nuostoliam padengti. 
Beto, korporacija pažadėjo 
neimti procentų už likusią pa
skolą. kuri iš viso siekė 1 bil. dol.

Belgijos parlamento rinkimus 
laimėjo kraštą valdanti partijų 
koalicija, kuriai vadovauja min. 
pirmininkas VVilfried Martens, 
ir išrinko iš 212 parlamento narių 
110 atstovų.- T

° Pagal Teisingumo def^rta- 
mento duomenis 1986 m. 3.2 
mil. amerikiečių buvo arba įka
linti ar sąlyginiai paleisti iš 
kalėjimų.

Neoficialus Sov. S-gos Žmo
gaus teisių sąjūdis yra suskilęs 
dėl bendradarbiavimo su sovie
tine valdžia. Seminaro organiza
torius Lev M. Timofejev mano, 
kad sąjūdis turėtų siekti kon
struktyvaus bendradarbiavimo 
su visom sovietų grupėm, net ir 
su komunistų partija, o neoficia
laus “Glasnost” žurnalo redakto
rius ir leidėjas Sergei O. Grigor- 
jants yra įsitikinęs, kad sovietinė 
vyriausybė sąjūdžiui yra abso
liučiai nereikalinga.

Naujasis Japonijos min. pir
mininkas Noboru Takeshita pa
tikino 6 pietryčių Azijos valsty
bių konferencijos dalyvius, kad 
Japonija nerems valstybių kari
nio ginklavimosi, liet padės jų 
ūkiam ugdyti.

Haiti karinė vyriausybė, atsi
liepdama į gyventojų protestus, 
pasky rė naują prezidento rinki
mų komisiją ir paskelbė naujus 
prezidento rinkimus sausio 17.

Nužudyto Egipto prezidento 
Abdel Nasser sūnus Khalid prik
lausė pogrindžio organizacijai, 
kuri dalyvavo teroristiniuose 
veiksmuose, nužudydama du 
Izraelio diplomatus ir planuoda
ma nužudyti JAV ambasados pa
reigūną.

doje kūrinius aplankė apie pu
santro tūkstančio žmonių.

— Klaipėdoje, prie civilinės 
metrikacijos sky riaus yra įkurtas 
“Santakos" kooperatyvas, kur

ABRUČIAI

ATVYKO
JAMSUKĄ ~

I
S. m. liepos 23 d. buvę politi- 

niasi kaliniai, Vytautas Abrutis 
ir jo žmona Edita Abrutienė su 
13-mečiu sūnumi Aidžių atvvko 
į JAV.

1979 metais Abručiai atsisakę 
sovietų pilietybės, padavė 
prašymą emigruoti į JAV. 1980 
m. balandžio mėn. kratos metu 
jų bute rasta antikomunistinės li
teratūros. Gegužės mėinesį 
Abrutis nuvyko Maskvon susi
tikti su užsienio koresponden
tais, kur jis buvo suimtas. Nu
teistas, jis išbuvo ZVz metų 
kalėjime. Jam grįžus iš kalėnji- 
mo, po kratos jų bute Edita 
Abrutienė buvo suimta ir nuteis
ta 4 m. griežto režimo stovykla 
ir dviem metam nutrėmimo. 
Būdama Mordavijos (moterų) 
stovykloje, ji labai aktyviai 
reiškėsi su Jadvyga Bieliauskie
ne, ukrainiete Irina Ratušins- 
kayja ir kitomis politinėmis ka
linėmis, siuntė prezidentui Rea- 
ganui sveikinimą jį perrinkus 
prezidentu, rašė protesto laišką 
Aukščiausiam Prezidiumui, ir 
kt. Abrutienė išleista š. m. 
gegužės mėnesį, metais anks
čiau iš nutrėmimo, nors ji atsi
sakė pasirašyti malonės prašy
mą.

Abručių kelionę iš Lietuvos 
tvarkė International Rescue 
Committee. Šiuo metu juos glo
boj3 jU giminaitė Washingtone.

Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam sūnui 
ir broliui prisiminti skiria kasme
tinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos yra to

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

5. Premijai asmenys 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, III. 60441.

Petronienė, Rūta Šakienė, Al
fonsas Tumas.

Akt. Juozas Kaributas Los 
Angeles Pensininkų klubo pir
mininkas, buvo operuotas. Ope
racijai pavykus, veiklusis visuo
menininkas baigia atgauti prara
stas jėgas.

Dr. Jonas Jurgilas, sulaukęs 
81 m. amžiaus, sunkios ligos iš
kamuotas, mirė lapkričio 21. 
Išėjęs penšijouT su
žmona persikėlė gyventifrran£e 
Santa Fe, Calif., arčiau dukros 
Jovitos, kuri taip pat yra medici
nos daktarė. Po gedulingų pa
maldų Šv. Kazimiero bažnyčioje 
dr. J. Jurgilo palaikai buvo pa
lydėti į Forest Lawn kapines. 
Velionį daktarą dėl jo nuoširdu
mo, draugiškumo ir rūpesčio 
savo pacientais visi mylėjo ir 
gerbė.

Edvardas Bartkus, sulaukęs 
tik 69 m. amžiaus, po sunkios 
širdies operacijos mirė lapkričio 
24. Velionis buvo giliai tikintis 
žmogus ir susipratęs lietuvis. Jis 
priklausė prie Lietuvos vyčių, 
Šv. Vardo draugijos ir Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos komite
to. Jis ne tik patarnavimu, dar
bu, bet ir gausiomis aukomis 
rėmė savo parapiją. Palaidotas 
šalia žmonos Elenos, kuri mirė 
prieš trejus metus. — L. Z. K.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “UetuvoSAtaimlnl- 
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. Ii WNYM1330 AM. Pirmėd. 
6-7 vai. vak. Ii WSOU89.5FM. Dr. J. J. Štokas, Direkt, 234Sunlft 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Ii WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton,MA 02402. Tel. 
617-586-7209i>!:

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildytflhpasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Hlghland Birt., Brdčktyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1987 -1988 metam.

Vardas Ir pavardė

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

Režisierių ir teatralų pasitarimo dalyviai. Pasitarimas įvyko spalio 31 Chkagoje. Jį 
surengė JAV LB Kultūros Taryba.

PETICIJA SOVIETAMS
Dviejų kongresmanų asisten

tai gruodžio 10 nuvyko į sovietų 
ambasadą Washingtone su 5,416 
parašų turinčia peticija, kurioje 
prašoma, kad kun. Alfonsas Sva
rinskas ir kun. Sigitas Tamke- 
vičius būtų paleisti iš lagerio, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras.

Saugumo sumetimais kongre- 
smano John Miller asistentas 
Sam Kaplan ir kongresmano Ed- 
ward Feighan štabo narė Ann 
Satchwill nebuvo priimti sovietų 
ambasadoje, bet nukreipti į ne
toli esantį Madison viešbutį, kur 
buvo apsistojusi sovietų delega
cijos dalis. Ten buvo paliktos pe
ticijos kartu su Gorbačiovui 
adresuotu Miller ir Feighan ly
draščiu, kuriame prašoma, kad 
generalinis sekretorius
peržiūrėtų ne tik kunigų bylas 
bet ir valdžios nusistatymą prieš 
religiją Lietuvoje.

Šį peticijos vajų pradėjo Stu
dentų Ateitininkų Sąjunga. 
Daugiausia parašų surinkta Cali- 
fomijos ir Illinois valstijose.

Kongresmanai Miller ir Fei
ghan yra Lietuvos katalikų reli
ginės laisvės grupės Atstovų 
rūmuose pirmininkai.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ..

asolipo 

MEMOBIALS
fift 86 80 ST MIDDi.E \ II.I.ACE, Ųl EE\S X Y 

l’IIONES (7I8» 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — S 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

_ + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES>
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

(LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 768 - 3300
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Kalėdos, Kalėdos!
Kalėdos jau čia — pati 

didžiausia ir gražiausia metų 
šventė. Kaip pasipuošė visi na
mai, krautuvės, miestai. Kiek 
daug muzikos, šventiškos nuo
taikos.

Ir mūsų lietuviškose šeimose 
tegu būna Kalėdos didelė ir pa
kili šventė. Papuoštame savo na
mus, prie eglutės padėkime do
vanas savo artimiesiems. Pasik
viestame ir kitus, kurie neturi 
kur pabuvoti švenčių metu. Pa
sidalinkime su jais džiaugsmais 
ir dovanomis.

Gražus ir lietuviškas paprotys 
yra bendros šeimos kūčios. Kai 
laušisime paploteles iš visos šir
dies palinkėkime viso gero savo 
artimiesiems, mylimiesiems šei
mos nariams. Prie stalo prisi
minkime ir tuos, kurių nėra 
mūsų tarpe. Lietuvoje buvo 
gražus paprotys palikti vieną vie
tą. patiestą bet neužimtą. Ta 
tuščia vieta primena visus, kurie 
yra iš namų išklydę, išvežti j 
tremtį, j Sibirą, patys iškeliavę j 
kitus kraštus.

Prie stalo sėdėdami, pasida
lindami gėrybėmis, neužmirški
me ir padėkos maldos. Juk visa 
ateina iš Viešpaties rankų, mūsų 
gėrybės ir dar sveikata. Tai pa
lenkę galvas ir nusižeminę, 
padėkokime Viešpačiui už visa 
gera, ką esame gavę per šiuos 
metus.

Prie kūčių stalo pasikviestame 
ir tuos, kurie yra vieniši, kurie 
neturi savo šeimos, savo artimų
jų. Ir su jais pasidalinkime pa- 
plotėle ir kūčių valgiais. Tada 
bus mūsų džiaugsmas didesnis 
ir pačios šventės prasmingesnės.

Aplankykime savo parapijos 
bažnyčią. Per metus kartais gal 
sunku ten nueiti, tai dabar 
skubėkime visi j Bernelių 
mišias. Skubėkime su savo šei
mos nariais ir su dovanomis. 
Kalėdos juk ir yra meilės ir dova

nų šventė. Tegu būna apdovano
ti ir mūsų parapija ir mūsų kuni
gai-

Jau esame kalbėję, kad šve
nčių proga neužmirškime lietu
viškojo jaunimo, savo vaikų. 
Jiem visada nuperkame įvairių 
dovanų, drabužių, saldainių. 
Prie tų dovanų prijunkime lietu
višką knygą, lietuviško laikraščio 
prenumeratą. Tikrai vaikams 
studentams yra gera dovana laik
raščio prenumerata. Laikraštis, 
lankydamas visus metus, visada 
primins, kad tai artimųjų dovana 
Kalėdų švenčių proga, primins 
ir lietuviškus reikalus, palaikys 
lietuvybę.

Švenčių metu aplankome savo 
artimuosius bičiulius, nunešame 
jiems dovanų. Ir čia prisiminki
me, kad pati brangiausia dovana 
yra lietuviška knyga, laikraščio 
prenumeratą, koks nors lietuviš
kas suvenyras.

Šventės duoda progos pagal
voti ir apie save, savo gyvenimą, 
tik prisiminkime savo praeitį, 
kas nutiko per tuos metus ir 
padėkokime Dievui už visa gera, 
ką esame gavę. Pasiryžtame, kad 
ateinančiais metais būsime gere- o 
sni, tvarkingesni,. Pamirškime 
visą blogį, nesinetiokime nei py
kčio, nei rūstybės, nes tai apsun
kina mus. Mūsų gyvenimas juk 
yra duotas ne pykčiui, bet daryti 
gera kitiems, tik tokių būdu 
mūsų aplinka bus šviesesnė ir 
geresnė.

Savo skaitytojams, bendradar
biams, rėmėjams linkime kuo 
gražiausių, nuotaildngiausių Šv. 
Kalėdų. Tegu gimęs Kūdikėlis 
džiaugsmu pripildo Jūsų širdis. 
Linkime ir lietuviškom organiza
cijom, visuomenės veikėjam, 
kad šios šventės atneštų dar di
desnį pasiryžimą dirbti Lietuvos 
labui. Atsiminkime, tik mūsų 
visų triūsu, visų mūsų darbu ir 
visų mūsų malda išlaikys Lietuvą

Apie šį vasaros operos teatrą, 
įrengtą sename romėnų mau
dyklių pastate, buvau daug 
girdėjęs. Daug pasakojo Tėv.

DIDINGAS OPEROS PASTATYMAS ROMŽNŲ PIRTY
OI _ PAULIUS JURKUS tras- Prieš dar yra 22 me- liaf, Toaca—5

’ trų erdvė. Scenos grindys iŠkel- leto8^ J

a.Čia minimas maudykles pa- lumoje — 7,S0 metro. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Dar- statė imperatorius Antonius Ca- t 
bininko redaktorius. Jis studija- racalla. Maudyklės iškilmingai 
vo Romoje ir vasaros metu ne 
kartą lankė šį teatrą, matė Kristaus gimimo. Romėnai pa- 
įspūdingus ir grandiozinius “Ai- skui maudykles vadino pagal im- 
dos” operos pastatymus.

Apie romėnų pirtis teko skai
tyti, teko ir mokytis, kai buvo 
dėstoma Romos imperijos istori
ja. Tai nebuvo mūsų laikų pirtys. 
Tai buvo didelė ir sudėtinga 
įstaiga, kur Romos politikai, di
dikai, intelektualai maudėsi, 
poilsiavo, filosofavo, sprendė 
valstybės reikalus. Čia buvo 
daugybė įvairiausių maudyklių 
— kambarių kambariai ir ben
dros maudyklės, gimnastikos 
salės, posėdžių salės, poilsio 
salės ir kambariai, bibliotekos.

Vasarą Romos klimatas yra ka
rštokas, tai patogu tokioje pirtyje 
praleisti visą dieną, kol atvėsta 
oras. Malonu ten užsukti, nes tai 
buvo ir žinių centras. Čia sueida
vo visi įtakingieji Romos pi
liečiai.

gyva ir sulauks nepriklauso
mybės.

Pasitikime šventes su didele 
meile visiems ir pakilia nuotaika, 
nes štai gimė Išganytojas, kuris 
įprasmina visų mūsų gyvenimą.

Caracalla maudyklių griuvi’ šiai. Tarp tų dviejų aukštųjų apgriuvusių sienų ir yra 
įrengta didžiulė scena. Apšvietimui panaudoti tie patys bokštai. Artistų kambariai 
įrengti šonuose. Dekoracijos sandėliuojamos gilumoje už arkų.

buvo atidarytos 216 metais po

peratoriaus vardą — Antonia- 
nae. Pastatą dar praplėtė vėlesni 
imperatoriai — Heliogabalus ir 
Alexander Servus. Maudyklėse 
galėjo maudytis 1,600 žmonių 
tuo pačiu metu. gera garsinė sistema.

Romos imperijai žlugus, gotai 
537 sunaikino didįjį Romos van
dentiekį, apgriovė ir pačias mau
dykles. Taip pamažu didieji mau
dyklių pastatai nyko ir griuvo. Jų 
meno paminklus išvežiojo į kitas 
vietas. Liko tik milžiniški 
griuvėsiai.

Įkuriama vasaros opera
Romos meno vadovams atėjo 

mintis šiuos milžiniškus 
griuvėsius panaudoti ir įkurti va
saros operos teatrą. Taip ir pa
darė — įkūrė teatrą, kuris jau 
nuo 1937 metų vasaros metu 
stato grandiozines operas. Tai 
yra Romos operos vasaros sezo
nas.

Tarp dviejų aukštų mūrų 
griuvėsių yra pastatyta didžiau
sia scena pasaulyje. Scenos dydis 
— 1500 kvadratinių metrų. Jos 
gylis yra 31 metras, plotis 51 me-

Publikai susėsti įrengė kėdes. « nnmtar fcmr Yosta aėn 
Ir jųeflių'eilės
Pirmoji eilė yra iškelto 2,80 me- .’Šato saiitl
trų no žemės, o paskutinė — bilietus? , 
10,20 metrų nuo žemės. Nuo Pnkhtame kaali-
scenos iki paskutinės eilės «. rLn^,1[r ,».
kėdžių yra 100 metrų, tai didžiu- ^faZk
lis plotas. Čia' lengvai sutelpa ...
6000 žiūrovų, kurie gerai mato T . . ’ ė-

Prie scenos orkestrinė yra irgi 
erdvi, čia sutelpa 120 muzikan
tų.

Didelė scena savaime skatina - . ..............
pastatyti tokias operas, kur ma- vidutinį bilietą — Dress Cfanęte. 
sinės scenos, didelis judėjimas. 
Mėgstamiausia yra “Aidos” ope
ra. Ji statoma kasmet. Čia Rada- 
mes po pergalės įžengia su 
didžiausiu triumfo — važiuoja 
arkliai, eina net drambliai.

• Šių metų repertuaras

Šių metų repertuaras buvo 
nedidelis: Aida, Tosca ir baletas 
Spartacus, muzika Aram Kha- 
chaturian. Sezonas prasidėjo lie
pos 1 ir baigėsi rugpiūčio 14. 
rugpjūčio 7 gastroliavo Bavarijos 
valstybinės operos orkestras ir 
choras ir atliko Beethoveno De
vintąją simfoniją.

Aidos operos buvo 9 spektak- 

mokama doleriais. Bilietas buvo 
berods, 04d. Tai viena Rge-

litan operoje 40 dėl. sumoki už 

brangieji oimetai Metropolitan 
operoje siekta šimtinės.

Viešbučio valdininkas Rėpė 
tokią ir toki* valandą būti ^ri
telėje prievfeibučio durų. Mus 
paims specialus autobusas. .. .

Tikrai Ui buvo labai patogu, 
nereikėjo rūpintis transportadja 
nežinome mieste. Septintą 
valandą reikėjo jau būti prie 
viešbučioduaų. Nes jau buvome 
gavę bilietus, ir tą valandą atvy
ko autobusas - Patikrino mūsų bi
lietus ir liepė sėsti į autobusą. 
Paskui vežė prie kito viešbučio, 
kur taip pat rinko keleivius. Ir 
prie kito. Prisipildė autobusas, 
h* tada nulisigsvome gatvėmis 
pro senosios Romos griuvėsius, 
pro Didįjį Cirką ir sustojome 
prie garsiu Caracalla maudyk
lių.

Judėjinas prie operos
Šoferis sus tojo prie šaligatvio. 

Vadovas tuojL suskaitė mus, Įdek 
, čia žmonių važiuoja, ir kiekvie

nam bilietuką su autobas4 
numeriu MQsą autobuso nume
ris buvo 5. Jsate gerai įsidėmėti 
autobusą, jo numerį, nes čia su
stoja labai daug autobusų. ' 
spektaklio visiem kuo greičiau 
susirinkti.

Maudyldiig milžiniški 
griuvėsiai tar buvo apšviesti va
karinės nul&s. Aplinkui paritas 
ir platūs takai. Pilna žmonių, 
reikėjo eiti irž ty griuvėsių. Ten 
buvo scena rr suolai žiūrovams. 
Prie tako visokiausių stalų stale
lių, kur pardavinėjo saldainius, 
šokoladu mineralinį vandenį.
Pardavinėja ir operos leidinį, be 
kurio čia tikrai pasimestom.

(nukelta į 4 psl.)
i-

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

Savarankiškumas vedė į išdi
dumą. Stoikui buvo svetima lai
kyti save dvasios beturčiu ir ieš
koti malonės šalia savęs. Užtat 
žmogus, vargų skandinamas ir 
nebepajėgdamas būti savaran
kišku, buvo skatinamas savano
riškai išeiti iš pasaulio — nu
sižudyti.

Stoicizmas buvo labai populia
rus tarp valdžios žmonių. Tam 
tikru požiūriu, jis buvo tortingo 
žmogaus gyvenimo filosofija, nes 
tortingam yra kur kas lengviau 
būti savarankišku negu vargšui.

Apaštalas Paulius ir stoiciz
mas. Atrodo, kad apštalas Pau
lius susidūrė su stoicizmu kaip 
su religijos pakaitalu. Stoikai ne
jautė jokio prieštaravimo tarp 
savo filosofinės religijos ir viešo
jo — net cezario — kulto. Mat 
jiems cezario kulto poreikiai 
buvo tik pasaulio Sielos, arba 
dieviškosios Ugnies, apraiškos.

Tuo tarpu kitos tuometinės re
ligijos, misterijų ar filosofinės,

> - --—*

ROMOJE 15

nors ir nuvertino mitologinius 
Olimpo dievus, stokojo pasaulio 
Sielos garbinimo. Epikūrėjiečiai 
paneigė ir atvirai priešinosi mi
tologiniams dievams, anot jų, 
Olimpo dievų bijoti — garbinti 
nereikia, nes jų nėra.

Aplamai, filosofai nekovojo 
prieš liaudies religiją. Mat buvo 
tikima, ked religija daro liaudį 
pavaldžia. Liaudis neturėjo 
įgūdžių duomėtis filosofine iš
mone, o religija nors ir nebuvo 
tikru jos opijų, bet vis dėlto 
gelbėjo ją nuo dorovinės sui
rutės.

Kol kosmopolis — “pasaulis- 
miestas” buvo laikomas įkūnytu 
pastovioje Romos imperijoje, tol 
apaštalui Pauliui buvo sunku pa
siekti žmones, kurie gyveno įsi
tikinimu, kad žmogaus būtis yra 
vispusiškai savarankiška. Stoici
zmas davė savo sekėjų gyveni
mui dorovinį turinį ir kryptį. 
Būdamas perdėm žmoniškas, 
paremtas žmogaus savarankišku

mu, jis darė antgamtį-anapusiš- 
kąjį dievą nereikalingu. Tačiau 
stoicizmas buvo doroviškas.

Apaštalas Paulius aptaręs 
žydų ir pagonių padėtį prieš 
Dievą —'Kūrėją ir Atpirkėją — 
laiške Romiečiams, drįsta teig
ti "...yisi yra nusidėję ir stokoja 
Dievo garbės” (Rom. 3,23). 
apaštalas Paulius neigė žmogaus 
savarankiškumą prieš Dievą ir 
skelbė tikėjimą Jėzumi Kristumi 
(1 Kor 1, 24).

Apaštalo Pauliaus Roma
Šiuolaikinis Romos miestas 

yra judrus ir triukšmingas pasau
linis didmiestis. Jame daug kur 
kyšoja krikščioniškoji Roma su 
gausybe šventovių barokinio sti
liaus kupolais. Pagoniškoji Roma 
yra išlikusi tik griuvėsių salelėse: 
Foro Romano, Circo Massimo, 
Colosseo, Terme di Caracalla, 
Via Appia antica...

Labiausiai mane domina pa
goniškoji Roma, nes čia galiu 
atrasti vietas, statinius ir aplin
ką, liudijančius apaštalo Pauliaus 
gyvenimą: Mamertinum
kalėjimą, San Paolo ir Arenula 
šventovę, San Paolo foori le Mu- 
rea baziliką, Tre Fontane abati
ją, San Sebastiano katakombas... 
Pagoniškoji Roma buvo apaštalo 
Pauliaus Roma. Pagoniškosios 
Romos likučiai suartina su apaš
talu.

Pagonis Romos gyventojas. 
Jis buvo ir patricijus, ir pilietis, 
ir vergas. Tačiau jį aptarti yra 
lygiai sunku kaip ir šiuolaikinį 
žmogų. Atrodo, kad yra kur kas 
lengviau atpažinti helenistinio 
pasaulio kontūras, — politinę są
rangą, visuomeninį bei religinį 
domesį, gyvenimo poreikius, — 
negu pavienio žmogaus siekius, 
lūkesčius, baimes.

Dalinai iš' apaštalo Pauliaus 
laiškų žinoma, ką jis skelbė apie 
Jėzų Kristų ir kaip jo skelbimas 
buvo priimtas. Be abejo, dau
giau žinome apie jo sėkmę negu 
apie jį lydėjusius nepasisekimus.

Pagoniškoji Roma. Šventoji gatvė su Gemini-Dvynukų šven
tovės ir Vaidilučių ugnies aukuro likučiais. Šv. gatvė veda 
link Tito vartų. Nuotr. kun. A. Rubšio

Mat apaštalas Paulius rašė laiš
kus tiems, kurie buvo priėmę jo 
skelbimą. Iš laiškų galime bent 
šiek tiek pažinti sunkenybes, ku
rias turėjo pakelti pats apaštalas 
bei naujieji krikščionys ir aptarti 
romėną..

Helenistinį romėną aptarti 
sunku, nes ir “romėnas” yraatsa- 
ji sąvoka. Anuomet, kaip ir 
nūdien, gyveno atskiri vyrai ir 
moterys, — “romėno” kaip tokio 
nebuvo. Atskiri žmonės ap
sprendė kaip turėjo būti skelbia
ma Žinia apie Jėzų Kristų. Ji 
turėjo būti patraukli, nes su ja 
buvo kreipiamasi į vyrus ir mote-

ris, pasimetaisius ir bešaknius 
pasaulinėje valstybėje. Daugu
mas jų neturėjo nieko bendro su 
Romos religija, bet imliai metėsi 
į gausybę kudtią ir prietarų, va
dovavosi padrika dorove gyveni
me.

NuoJtraanMe J Romi
Savostmdijines keliones vi

suomet pradedu Romoje. Iš Ro
mos, lypiao laiptų viršūnės, 
žvalgiausi po Romos imperijos 
platybes. Pati senovinė Roma 
mane supažindino su potremti- 
niu Judaizmu ir Naujojo Teste* 
menfo -ipmštalo Pauliaus laiš
kų istorinio fonu. Ir šį kartą isto
rijos laiptais nulipu į krikščio
nybės Įkalą -- Jeruzalę. . ,,

Geroji Naujiem—Evangelija 
gimė judczrpr^— tarp judėjų, 
mažutėje htelenisttnio pasaulio 
dalyje, Biinastt>je peniem mvi- 
to. Rom Imperijos teisėtvarka 
ir vietoji nuomone laiKejtKiejus 
bendruomeme, kuri nesiduoda 
suliejam na kttomis imperijos 
tautomis.

Judėją kratau — Palestina 
buvo cėsten Naujienos ghn- 
n ne. jucmamat trovo
neiemraiio pmsttiiio priesin* 
gybė. Geroji Naujiena — Evan
gelija gimė ir buvo paskelbta 
kultūrų snHrtyje.
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mišių metu. Iš k. kun. L. Kemėšis, kun. K. Butkus, OFM, kun. L Mikalauskas, prel. 
dr. V. Balčiūnas, kun. J. Staškus, prel. dr. P. Gaida, prel. dr. J. Tadarauskas, kun. 
A. Babonas, kun. A. Simanavičius, OFM, kun. J. Liauba, OFM, kun. K. Simaitis. 
Nuotr. St. Dabkaus

DIDIEJI DIEVUI IR TĖVYNEI DARBININKAI
Kultūrinis lietuvių gyvenimas 

Mississaugoje, Ont., slenka la
bai paprastai, kasdieniškai: 
‘'Tėviškės Žiburiai” kas savaitę 
lanko skaitytojus, parapijos 
bažnyčioje visi susirenka pamal
doms, salėje vyksta įvairios 
kultūrinės programos. Rodos ki
taip ir būti negalėtų. Bet dauge
liui tautiečių yra nežinomi to 
veikimo, to didžiojo darbo 
veikėjai.

Visai nelauktai šie metai iškėlė 
metinių iškilmes: prel. dr. Prano 
Gaidos 50 metų kunigystės ir 
kun. Jono Stoškaus kunigystės 
25-mečio. Si bendra metinių 
šventė buvo iškilmingai pa
minėta rugsėjo 27 Mississaugoje 
— Anapilyje (gretimai Toronto). 
Iškilmingose mišiose, dalyvavo 
17 kunigų iš Kanados ir. JAV,

OPERA ROMĖNŲ

(atkelta iš 3 psl.)

Bet praeiti visur galima gana 
lengvai. Tvarkdariai tuoj nuro
do, kur sukti. Mes sėdėjome be
veik centre kokioje septintoje 
eilėje. Tikrai tai buvo gera vieta. 
Įeiti ir iš savo eilės išeiti gana 
lengva, nes suskirstytas mažom 
sekcijom. Tarp eilių tarpai 
platūs. Tai patogu ir judėti ir lai
svai sėdėti.

Scena be uždangos
Operos pradžia buvo 9 v. Kai 

atsisėdome į savo vietas, jau nuo 
scenos krašto į publiką švietė di
deli prožektoriai. Jų buvo gana 
daug. Ta akinanti šviesa ir buvo 
scenos uždanga, nes nieko ne
galėjai matyti, kas dedasi ant 
scenos. Ateidamas galvojai, kaip 
jie pakeis dekoracijas, kai nėra 
uždangos, ar iš viso bus dekora
cijos.

Buvo ir sudėtingos, veikalui 
pritaikytos dekoracijos, jom 
buvo panaudoti mūrų griuvėsiai. 
Įvestos naujos dalys, šalia jų gi
lumoje matėsi griuvėsių siluetai, 
lyg kokie milžinai iš pasakų ša
lies.

Iš abiejų scenos pusių buvo 
aukšti mūrai. Ten buvo įtaisyta 
apšvietimo sistema, garso siste
ma.

Didingas pastatymas
Kas charakteringa buvo šiam 

pastatymui? Tai jo didingumas, 
puikios dekoracijos, didžiuliai 
chorai. Kai veiksmas vyksta 
šventykloje, gieda kokio šimto 
vyrų choras. Visi aprengti pui
kiais Egipto kostiumais. Ir kaip 
jie ten gieda! Ir moterų choras! 
Kai susijungia abu chorai, kas 
tada per dainavimas.

Opera pasikviečia geriausias 
pasaulio jėgas. Ir čia Aidą daina
vo Leoną Mitchell, Radames — 
Ermanno Mauro, abu iš Metro- 

vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir 
apie 800 tikinčiųjų. Kai kurie iš 
jų buvo atvykę iš Winipego, 
Montrealio, Kingstono, pietinio 
Ontario ir JAV. Gaila, kad vysk. 
P. Baltakis dėl ankstesnių įsipa
reigojimų galėjo atskristi tik po
rai valandų ir turėjo grįžti į New 
Yorką.

Kun. dr. Sldlandžiūnas pa
moksle paryškino kunigo, kaip 
Kristaus įgaliotinio, veiklų laiko 
bėgyje tarp žmonių, juos keliant 
į dvasines aukštumas. Kristus 
pats veikia per kunigus, kad jo 
galia apsireikštų mūsų kūnuose 
ir būtų viena Dievo tauta, kata
likiška Bendrija, popiežius, vy
skupai, kunigai ir pasauliečiai, 
kad kunigas, kaip rašė pal. arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, su
degtų savo darbuose kaip žvakė

PIRTYJE

politan operos, operos dirigen
tas Julius Rudei, irgi iš New Yor- 
ko.

Kai grįžo Radames iš karo, tai 
į sceną įlėkė su dviem baltais žir
gais kariškame vežime. 0 kiek 
kareivių, tarnų, tamelių, kiek vi
sokiausių šviesų. Labai įspūdin
ga finalinė operos scena su savo 
didingais mūrais, požemiais.

Pertraukos metu
Pertraukos metu visi išsijudi

na iš savo vietų. Dauguma bėga 
nusipirkti suvenyrų, atsigerti, 
užvalgyti. Toje minioje girdi vi
sokiausių kalbų. Kalba ir vokiš
kai, angliškai. Daugiausia buvo 
italų. Visi švariai apsirengę. Ir 
lietuvių buvo nemaža grupė, bet 
mes buvom išsisklaidę, ne vie
noje vietoje. Italai mėgsta atsi
nešti ir savo krepšelius su užkan
da ir gėrimais.

Grįžtame
Opera baigėsi apie 1 vai. nak

ties. Tu žmonių daugybė tuoj pa
sipylė per išėjimus, ir parkas 
tuoj buvo pilnas žmonių Ir mes 
skubame į autobusą.

Greit jį suradome. Ir kiti tik 
skuba, tik lipa. Autobusas pil
nas. Vadovas dar suskaito, kiek 
čia asmenų sėdi autobuse. Buvo
me visi. Tada uždarė duris ir nu
važiavome.

Grįžome vėl tokiu pačiu 
būdu, kaip atvažiavome. Nuo 
viešbučio, prie viešbučio. Tai 
tikrai geras būdas, kad autobusai 
vežioja turistus, kitaip čia pasik
lystum. Mes buvome pirmieji, 
įlipę į autobusą, dabar buvome 
paskutinieji. Visi džiaugėmės, 
kad teko pamatyti tokį puikų 
operos spektaklį Romoje vasaros 
teatre.

Naktis. Jau liepos pirmoji se
niai pasibaigė, o liepos 2 juk mes 
išvažiuojame. Grįžtame atgal. 
Tai reikia pakuotis!

(Bus daugiau

prie altoriaus.
Vysk. P. Baltakis, OFM, pa

skelbė Popiežiaus raštą, kuriuo 
kun. dr. P. Gaida pakeliamas 
garbės prelatu nuo 1987 liepos 
3. Jis atliko atitinkamas apeigas. 
Jonas Andrulis ir Vytautas Ta- 
seckas buvo Popiežiaus apdova
noti Pro Ecclesia et Poontifice 
medaliais, kuriuois vyskupas 
jiems įteikė.

Po mišių visi pripildė gražiai 
išpuoštą didžiąją Anapilio salę, 
kur buvo iškilmingos vaišės. Prie 
garbės stalo scenoje buvo 38 
dvasiškiai, visuomenės veikėjai, 
įvairių organizacijų atstovai, 
žymesni svečiai. Vaišių metu 
apie 30 sveikintojų, žodžiu bei 
raštu džiaugėsi, gyrė jubiliatus, 
linkėjo bei įteikė dovanas.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės kultūros komisijos paskir
tą 1,000 dol. dovana prel. dr. P. 
Gaidai, kaip “T.Z.” redaktoriui, 
kurią dovanojo Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvas, 
įteikė kooperatyvo pirm. dr. S. 
Čepas. Prelatas šią dovaną 
pažadėjo perduoti lietuvių-ar- 
chyvo-muziejaus statybai Anapi
lyje.

Kun. Jonas Staškus, prieš 25 
metus įšventintas kunigu Romo
je, vikaras Toronto Sv. Jono Kri
kštytojo parapijoje, klebonas 
Delhi, Londone, Ont., ir Lietu
vos Kankinių parapijoje Missis
saugoje nuo 1980. Visur jau
natvės energija skleidęs Kristaus 
mokslą, gražiai organizavęs pa
rapijų veiklą, prisidėjęs prie lie
tuvių visuomeninių darbų. 
Padėkos žodyje: “Gražu būti ku
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nigu, džiugu prisidėti prie lietu
viškos veiklos, ačiū Dievui už su
teiktą kunigo dovaną. Steng
siuosi ateinančią kartą vesti Die
vo ir Lietuvos kebu.”

Jam parapijos darbe, talkina ir 

taryba. Už ilgą ir rūpestingą pa
rapijai darbą parapijos klebonas 

apdovanojo 600 metų Lietuvos 
krikšto medaliais. Jis rūpinasi 
Toronto-Mississaugos lietuvių 
šeštadienine mokykla kartu su 
Prisikėlimo parapijos klebonu;

tuvių Bendruomenės valdomų 
organų narys, Lietuvių katalikų 
centro valdybos narys, Pasaulio 
lietuvių katalikų Kunigų Vie
nybės pirmininkas, išleidęs porą 
religinių maldynų.

Prel. dr. Pranas Gaida gimė 
1914 sausio 26 Bajprų k., Želvos 
v., Ukmergės aps. Baigęs Kėdai
nių gimnaziją, įstojo į Kauno ku-
nigų seminariją ir Vytauto 
Didžiojo univesrsiteto Teologi
jos-Filosofijos fokultetą. 1937 
baigęs aukštąjį mokslą, buvo 
įšventintas kunigu. Šveicarijos 
Freiburge įgijo teologijos dakta
ro laipsnį. 1945 Belgijoj Louvai- 
no universitete gilino filosofijos 
studijas. 1950 atvyko į Kanadą ir 
Mont-Laurier kunigų seminari
joj dėstė filosofiją. 1952 per
sikėlė į Torontą ir dirbo vietos 
katalikų parapijoje, o nuo 1954 
pagelbėjo dr. A. Šapokai reda
guoti “Tėviškės Žiburius”. Nuo 
1961, dr. A. Šapokai mirus, kun. 
dr. P. Gaida perėmė “T. Ž.” re
daktoriaus darbą. Jis, dar būda
mas Kėdainių gimnazijoje, 
pradėjo rašyti “Žvaigždutei”. 
Bendradarbiavo Ryte, XX 
Amžiuje, Židinyje, Naujojoje 
Romuvoje, Drauge, Aiduose ir 
kitur. ‘ '

Dar gimnazijoje būdamas su 
draugu V. Mankeliūnu iš vo
kiečių kalbos išvertė Tihamer 
Totho veikalą ‘ Jaunosios sielos 
auklėjimas”, kuris 1935 buvo iš
leistas. Prel. Pranas Gaida yra 
autorius šių knygų: Išblokštasis 
žmogus —1951, Milžinas, didy
sis, šventasis — 1954, Didysis 
nerimas — 1961, Nemarus mir
tingasis — 1981. Lithuanians in 
Canada — 1967 yra kelių auto
rių, bet prelato redaguota.

Prelatas nuolat matomas 
bažnyčioje su įdomiais pamok
slais, o retkarčiais ir su paskaita 
visuomeniniuose susirinkimuo
se.

Prelatas dėkodamas už sukak
ties minėjimo suruošimą, pa
stebėjo, kad tas naujas prelato 
drabužis nebuvo lauktas ir jam 
netikėtas. Žiūrėdamas į praeitį, 

jis geriau pastebi dieviškos Ap
vaizdos didžius planus, kurie pa
prastą žmogų pakelia kitur vyk
dyti jo valios. Jis mėgsta žurnali
stiką, nes tai yra apaštalavimas 
ne mažam būreliui, bet tūksta
nčiams tautiečių, kurie skaito 
tuos straipsnius.

Tuo pačiu laiku tenka truputį 
paminėti ir popiežiaus Pro Ec
clesia et Pontifice medaliais ap
dovanotuosius. Jonas Andrulis 
gimė 1923 kovo 25 Leonavo k., 
Nemakščių v., Raseinių apsk. 
Nuo 1958 Kanados Lietuvių ka
talikų kultūros draugijos, kuri 
leidžia “Tėviškės Žiburius”, val
dyboje, o dabar eina reikalų 
vedėjo pareigas. 1958 - 62 To
ronto lietuvių mokyklos mokyto
jas, o 1963 - 78 m. mokyklos 
vedėjas, kai mokykloje buvo 600 
su viršum mokinių. 1965 - 77 Ka
nados LB švietimo komisijos vi
cepirmininkas, dabar Lietuvos 
Kankinių parapijos tarybos pir
mininkas, Anapilio sodybos ben
drovės steigėjas ir valdybos na
rys, o dabar pirmininkas. Nuo 
gimnazijos laikų dalyvauja ateiti
ninkų organizacijoje.

Vytautas Taseckas gimė 1924 
sausio 2 Radviliškyje. Jis baigęs 
Rokiškio gimnaziją, įsigijo mo
kytojo teises Šiaulių mokytojų 
kursuose. Mokė Zarasų apskrity
je. Išeivijoje mokytojavo 1948 - 
52 Bradforde, Anglijoje. 1952 - 
1970 Toronto šeštadieninės mo
kyklos mokytojas, 1969 - 1977 
Toronto aukštesniųjų lituanisti
nių kursų vedėjas ir K. L. B. 
Švietimo k-jos narys. Nuo 1969 
buvo Prisikėlimo parapijos tary
bos narys, rūpinęsis jaunimo ir 
stovyklavietės reikalais, o nuo 
1978 parapijos tarybos pirminin
kas. Šiais metais yra Kanados lie
tuvių katalikų centro pirminin
kas.

Dažnai būną, kad visuomenės 
veikėjai pagerinami ar daugiau 
apie juos sužinoma plačiau, kai 
jie išlydimi į amžinybę. Labai 
džiugu, kad šiais metais yra pa
gerbti dar aktyviai veikiantys.

V. Matulaitis

— Joniškyje įvyko “Interna
cionalinės draugystės šventė”, 
kurioje dalyvavo meno saviveik
los kolektyvai iš Baltarusijos, 
Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Vyko atski
rų kolektyvų pasirodymai ir bai
giant šventę buvo bendras kon
certas.

— Žeimelyje, kultūros na
muose, buvo atidaryta šešių 
kūrėjų dailės paroda, kurioje iš
statyta 44 paveikslai. Prieš paro
dos atidarymą buvo surengtas 
liaudies muzikos vakaras, kuria
me dalyvavo V. Janulevičiūtė- 
Povilonienė ir Vilniaus skaičiavi
mo mašinų gamyklos folklorinis 
ansamblis "Jievaras”.

X X

I
EILĖRAŠČIAI IŠ LIETUVOS 
Visi parašyti švenčių proga

Man jūs kaip tie Tegu iš tėviškės
Rūpintojėliai Atklydę
Anapus jūrų — Šie žodžiai bus
vandenų — Tarytum gėlės!
Nešu jum rūtą Su meile jums
Tėviškėlės, Skinu aš jas.
Ir jūsų sveikint 
Ateinu. Tegu pakvimpa

Šį šventą vakarą
Gimtos pievos.
Tegu suošia

Prie Kūčių stalo Baltija
Nervinas gal Sapnuose jūsų
uzsioaivos — kaip gyva.
Te mus sujungs 
Balta plotkelė Tegu širdy
Ir meilė šaliai gyvena Dievas
Lietuvos ir mūsų meilė

-o- Lietuva.
Su metais 
Mes dažnai palydim Lai prakartėlės
neišsakytą Kūdikėlis
sielos getą, Atneš Motus
neišsipildžiusias Džiugius,
svajas— Laimingus!

LIETUVIŲ LITERATŪRI
NĖ KRITIKA TREMTYJE II 
DALIS. Vladas Kulbokas. Išlei
sta Veronikos ir Vlado Kulbokų 
lėšomis. Spąudė Vlado Vijeikio 
spaustuvė 1987 m.

Antroji dalis, kaip pažymi au
torius, nusitęsė dėl persikėlimo 
sąlygų ir atitrūkimo nuo šaltinių, 
kurie labai svarbūs tokios knygos 
rašymui. Šioje dalyje, kad ir ne
pilnoje, apžvelgiama 1973 -1986 
metų kritika, pasirodžiusi mūsų 
perijodiniuose leidiniuose.

Knygoje surinkta trijų kartų: 
vyriausiosios kartos 19 autorių 
pasisakymai, viduriniosios —14 
autorių ir jauniausiosios — 20 
autorių. Yra ir trumpas žvilgsnis 
į literatūrą okupuotoje Lietuvo
je.

Lietuvių literatūros studijo- 
zams ir mėgėjams ši knyga yra 
labai vertinga ir būtina tiek čia 
gyvenantiems, tiek okupuotoje 
Lietuvoje besidomintiems išei
vijos literatūriniu gyvenimu.

LIETUVOS MEDICINOS 
ISTORIJA. Medicinos mokslas, 
gyventojų medicininio ir sociali
nio aprūpinimo istorinė ir doku
mentinė apžvalga. Parašė dr. 
Juozas Meškauskas. Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos lei
dinys 1987 m. Spausdinta 
“Draugo” spaustuvėje, Chicago, 
IL.

Tai pirmoji mūsų raštijoje me
dicinos ir socialinio aprūpinimo 
istorija, kur taip kruopščiai su
rinkta tuo klausimu daug 
medžiagos.

Šiame 814 psl. leidinyje yra 
trys pagrindiniai skyriai su dau
gybe poskyrių, kuriuose yra išsa
miai išdėstyta ne tik istoriniai 
faktai ir medicinos vystymosi rai
da Lietuvoje, bet ir paduota 
daug statistikos davinių, aprašy
ta medicinos fokuiteto įstaigos, 
fakulteto skyriai ir katedros, me
dikų draugijos studentų medikų 
organizacijos bei korporacijos.

Plačiai aptarta medicinos ir so
cialinio aprūpinimo veikla.

Yra atskiri skyriai ar straip
sniai įvairių sričių specialistų, 
talkinusių šiam leidiniui.

Leidinys gana gausiai iliu
struotas. Patalpinta medicinos 
fakultetą baigusiųjų ir aukotojų 
sąrašai, nuotraukų rodyklė, var
dynas.

Gerai, kad leidinio pradžioje 
yra knygos santrauka anglų kal
ba, kas įgalina ir kitataučius susi
pažinti su Lietuvos medicinos 
praeitimi.

X X X X X X 
t
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JUBILIEJAUS IŠKILMĖS CHICAGOJE
(Tąsa iš praeito numerio)

Šių metų lapkričio 27-28 Chi
cagoje įvyko Amerikos Lietuvių 
R. Katalikų Federacijos kongre
sas. Jo programa buvo įglausta į 
keturias dienas trukusį Lietuvos 
Krikščionybės jubiliejaus minė
jimą. Iš vienos pusės tai pri
traukė žmonių iš tolimesnių 
miestų, iš kitos — dalyvių dėme
sys buvo atitrauktas iš šventiškų 
jubiliejaus aukštumų į dienos 
realybę.

Kongreso programa trumpai. 
Penktadienį, lapkričio 27, po 
vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, 
invokacijos pirmajame posėdyje 
valdybos nariai padarė praneši
mus ir įvyko pirmasis simpoziju- 
mas. Po to dalyviai važiavo į Šv. 
Jurgio seniausių lietuvių parapija 
pamaldoms, kurios buvo skirtos 
už pašaukimus. Ta tema pamok
slų pasakė kun. dr. P. Stravin
skas. Po pamaldų visi grįžo į Jau
nimo Centrų pietų.

Popiet antrame posėdyje pra
nešimus padarė organizacijos: 
ateitininkai — Juozas Polikaitis, 
Kunigų Vienybė — kun. dr. V. 
Cukuras, Chicagosbei NevvYor- 
ko skyrių atstovai ir Dainavos

mos lietuvių gyvenime žadina 
Federacijų pakelti bures. Kon-* 
grėsė buvo kalbama daugiau 
apie ateitį, negu praeitį.

Iš pranešimų. Fed-jos pirm, 
adv. Saulius Kuprys pranešė, 
kad Federacija yra priimta į 
Amerikos Katalikų Konferencijų 
kaip pilnateisė korporacija. Tai 
suteikia jai tam tikrų teisių ir pri
vilegijų, pav. tax-exempt statusų 
ir kt.

Federacija prieš ketvertų 
metų pradėjo leisti mėnesinį 
žurnalų anglų kalba “The Obser- 
ver”, kuris dabar turi 200 skaity
tojų ir beveik išsilaiko iš prenu
meratos (admin. J. Baužys). Yra 
atgaivintas katalikiškos akcijos 
frondas, surinkta apie 18,000 
dol. (ižd. Br. Polikaitis).

Pirmajame simpoziume “Fe
deracijos poveikis į krikščioniškų 
bendruomenę” buvo kalbama 
apie galimybes paveikti ben
druomenę. Algis Kazlauskas 
kalbėjo apie tikėjimo stiprinimų 
ir reagavimų į naujus reiškinius, 
kun. dr. Vyt. Bagdanavičius, 
MIC, apie mūsų jaunosios inte
ligentijos ir Federacijos vado
vybės interesų ir santy kių pasi-

NEW BRfTAiN, CONN.
Nuo senai veikiantis lietuviš

kas Gintaro Klubas (Amber 
Club) paliko tų pačių valdybų ir 
ateinantiems metanu. Valdybos 
pirmininkas —— Antanas Yankau- 
skas, vicepirm. — Aleksas No
reika, sekretorius — Juozas Ba
lčiūnas, iždininkas — Jonas Va- 
gabavich, patikėtiniai (trustees) 
— Adomas Sadauskas, Juozas 
Leiberis ir Eugene Schmidt.

Kaip kasmet — taip ir šiemet 
— Įdubę veiks bufetas: gruodžio 
24 ir Naujųjų Metų išvakarėse 
— gruodžio 31.

Kviečiami arčiau ir toliau gy
venantieji lietuviai apsilankyti 
Įdubę ir pasižmonėti. Klubas ne
toli nuo lietuviškosios Šv. An
driejaus parapijos bažnyčios.

Draugiškas nuomonių pasikeitimas Katalikų Federacijos kon- Juozas Balčiūnas
grėsė: vysk. Paulius Baltakis, OFM, vysk. Antanas Deksnys 
ir buvęs Federacijos pirm. Juozas Laučka.

___________________  riai — Ramunė Kelečienė, Vida 
~~______ Jonušienė, Morkus Šimkus, Bi-

AMERIKOS LIETUVIV rutė Skorubskienė.
Administracija: protokolų irTARYBA INFORMUOJA gen. sekr. pareigas — Stasys

Dubauskas, ižd. — Daina Dani-

Inž. Gr. Lazauskas—Amerikos 
Liet. Tarybos pirmininkas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

valdyba posėdyje lapkr. 20 nauju

mo projektus Illinojaus, Wiscon- 
sino, Michigano, Ohio, Tennes- 
see ir New Yorko valstijose. Taip 
pat Kanadoje ir Anglijoje. 1971

levičjūtė-Dumbrienė.
Iždo globėjai: Vyt. Abraitis, 

dr. Alg. Budreckis, Kostas Bur
ba, Vyt. Jucius.

LIŠ VISURJ
—Lietuvių Bendruomenės li

teratūros premija (3000 dol.) 
bus skiriama už 1987 metais iš
leistų grožinę kūrybą arba už 
betkada parašytus rankraščius. 
Vertinimo komisija: Vincas Ake
laitis — koordinatorius, Rita Ba
lytė, Balys Gaidžiūnas, dr. Julita 
Kavaliūnaitė, Viktoras
Mariūnas. knygas (po penkias) 
ir rankraščius siųsti Vinco Ake
laičio adresu: 18204 Canterbury
Rd., Cleveland, Ohio 44119. 
Kūriniai turi būti nusiųsti verti
nimo komisijai iki 1987 m. galo.

— JAV LB Kultūros taryba
stovyklos direktorius dr. A. Da- 
mušis.

Po to vyko antrasis simpoziu
mas ir diskusijos..

Kitą rylų trečiasis posėdis 
vyko Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje. Lietuvos vyčių 
pirm. P. Petrauskas kalbėjo apie 
vyčių veiklų. Buvo trečiasis sim
poziumas, padaryta posėdžių 
santrauka ir išrinkta nauja valdy
ba. 12 vai. visi dalyviai nuvyko 
į Marijos Gimimo bažnyčių, kur 
vyko iškilmingos jubiliejaus pa
maldos už Lietuvą.
t- n-n-ni orsn 7»rn srrr'.i/-Kongrese dalyvavo apię^ 70 

asmenų: vysk. Paulius A. Balta
kis, OFM, vysk. A. Deksnys, 
vienuolijų viršininkai, organiza
cijų atstovai, Dalyvių tarpe 
matėsi buvę Federacijos pirmi
ninkai Juozas Laučka. dr. Justi
nas Pikūnas, dr. Adolfas Da- 
mušis, Stasys Pieža, Antanas Ru
dis.

Tokius suvažiavimus-kongre- 
sus Federacija šaukia kas treti 
metai. Federacija įsisteigė 
Scrantone, Pa., 1906 m. Ji ap
jungė visas lietuvių katalikų in
stitucijas, parapijas, organizaci
jas. Ji buvo pajėgiausia lietuvių 
organizacija Amerikoje. Tik 
įsikūrus Lietuvių Bendruome
nei, Federacija dalį funkcijų per
leido jai. o pati pasitraukė į 
užnugarį. Krikščionybės jubilie
jus ir išky lančios naujos proble-

keitimų keičiantis visuomenei. 
P. Ąžuolas pasiūlė du konkrečius 
projektus: įsteigti palaimintojo 
Jurgio Matulaičio institutų, jo 
idėjom nešti į gyvenimų, pa
našiai kaip vengrų Cardinal 
Mindzenty Foundation, ir su
sirūpinti moraline ir materialine 
parama vyskupui, skirtam laisva
jame pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams.

Antrame simpoziume “Lietu
vių katalikiškųjų vienetų išlaiky
mas besikeičiančioje Bažnyčio
je” buvo kalbama apie religinių 
reikalų aptarnavimų (kun. A. 
Saulaitis, SJ, ir dr. Linas Sidrys), 
Loreta Stukienė vaizdžiai papa
sakojo kaip buvo atgaivinta para
pija Newark, N.J. ir Algis 
Regis, kaip atgautos lietuviškos 
pamaldos Sv. Kryžiaus parapijoj 
Chicagoje.

Newarke eita derybų keliu, 
remiantis faktais ir statistika. 
Chicagoje protesto keliu. Abu 
metodai davė gerų rezultatų. 
Diskusijose užsiminus, kad 
Amerikos hierearchija stengiasi 
eliminuoti tautines parapijas, 
vy sk. Baltakis paaiškino, kad da
bar ši tendencija yra pasikeitus. 
Vyskupai yra įsipareigoję tau
tinėms mažumoms padėti, ir jis 
nežino jokio atvejo, kad būtų bu
vus uždaryta parapija, kol yra ti
kinčiųjų ir kunigas jiems aptar
nauti.

ALT pirmininku vienbalsiai iš
rinko inž. Grožvydų Lazauskų. 
Inž. G. J. Lazauskas, kaip Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros atstovas, ALT valdyboje dir
ba nuo 1977 metų, eidamas prot. 
sekr. ir gen. sekretoriaus parei
gas. Šiuo metu jis yra Sandaros 
laikraščio redaktorius, Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų S-gos 
pirmininkas, Vliko Tarybos na
rys, anksčiau redagavęs žurnalo 
Sėjų ir techn. leidinius: Techni
kos pasaulį, Inžinieriaus kelių, 
Technikos žodį.

R jo profesinės veiklos 
pažymėtina, kad mechanikos, 
tekstilės ir industrijos specia
lybės inžinierius G. J. Lazauskas 
dirbo Lietuvos, Vokietijos ir JAV 
tekstilės pramonėje, pasiekda
mas įmonės vedėjo pareigas. Pa
staruoju laiku Wilson Sporting 
Goods Co., kaip korporacijos in
dustrijos inžinierius, atliko me
talo, medžio, plastikos, tek
stilės, odos ir spaustuvinių įmo
nių naujus ir įmonių pertvarky-

- 1981 redagavo Industrial Ma
nagement žurnalą. Be to, kartu 
su prof. dr. John Būras, DePaul 
univ., redagavo kitus Industrial 
Management Society leidinius. 
Išėjęs į pensiją, kuri laiką dirbo 
konsultantu.

Pasiskirstė pareigomis
Amerikos Lietuvių Tarybos 

valdybos nariai pareigomis ir 
darbais pasiskirstė taip: „

Pirmininkas ir koordinatorius 
— G. J. Lazauskas.

Vicepirmininkai;,. visuomeni
niams reikalams — dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, teisiniams ir poli
tiniams reikalams — adv. A. Do
ro an skis, ryšiams su respubliko
nais — Kazimieras Oksas,

Miestų poravimas tarnaus 
Sovietų propagandai

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. inž. Gr. Lazauskas pa
siuntė raštus visiems Madison, 
Wis. miesto tarybos nariams, 
primindamas, kad Sovietų pa
stangos suporuoti Madisoną su 
Vilniumi tetarnaus tik Maskvos
propagandai. Kaip nenorėtume 
poruotis su nacių valdomu mies
tu, taip neturi būti poravimosi 
su komunistų pavergtu Vilniu
mi, kol Lietuva bus laikoma ko- 
lonialirpo eksploatavimoprie- 

•sspaudoje. Maskva Lietuvą'oku
pavo jėga, laužydama tarptauti
nius pasižadėjimus ir nepriklau
somybę garantuojančią sutartį.

Katalikų Federacijos kongreso prezidiumas: dr. Justinas 
Pikūnas, Emilie Prose ir Juozas Laučka.

Katalikų Federacijos kongreso metu vyko simpoziumas apie 
tikėjimo persekiojimą okupuotoje Lietuvoje. Jame dalyvavo 
Sibiro tremtinys Povilas Vaicekauskas, prof. Vytautas Skuodis 
ir Lietuvių Informacijos Centro Washingtone vedėjas Vikto
ras Nakas.

Trečiajame simpozijume 
“Mūsų atsiliepimas į tikėjimo 
persekiojimų Lietuvoje”. Vikto
ras Nakas, Lietuvių informacijos 
centro vedėjas Washingtone 
(Religinės Šalpos padalinys) — 
kalbėjo apie sėkmingas pastan
gas įtraukti senatorius ir kongre- 
smanus į specialias grupes lietu
vių teisėms ginti okupuotoj Lie
tuvoj ir kitus darbus. P. Vil- 
pišauskas, buvęs Sibiro kalinys, 
kalbėjo apie religijos padėtį Lie
tuvoje ir Vytautas Skuodis nu
rodė keliolika veiksmingų būdų 
padėti lietuviams tėvynėje. Gai
la, laikas neleido šiais klausimais 
išsikalbėti.

Dr. J. Pikūnas ir dr. A. Da- 
mušis susumavo pokalbių mintis 
ir surašė eilę įpareigojimų valdy
bai. Jų tarpe: įsteigti Pal. Jurgio 
Matulaičio institutų, sudaryti 
tam tikrų vienetų aktualiesiems 
klausimams apsvarstyti ir kt.

Į valdybų išrinkti: Saulius Ku
prys, dr. A. Darnusis, Rimas Do- 
manskis, Mary’ Juzėnas, Algis 
Kazlauskas, Grasilė Meiluvienė 
ir Br., Polikaitis.

Suvažiavimui vadovavo prezi
diumas: dr. J. Pikūnas, Emilie 
Pros, Juozas Laučka; sekretoria
vo A. Zailskaitė, Grasilė Meilu
vienė ir Mary Kinčius. Buvo iš
spausdinta kompiuterių apipavi
dalinta brošiūra su programa ir 
sveikinimais — skelbimais, iš 
New Yorko kongresą sveikino 
Ateitininkai, Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų valdyba. 
Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija, Lietuvių Pranciškonų 
spaustuvė, Tautos Fondas ir Ma
rytė Šalinskienė.

P Ąžuolas

ryšiams su demokratais — Stan
ley Balzekas, politiniams reika
lams — Viktoras Naudžius, fi
nansiniams reikalams — Petras 
Buchas, ūkio reikalams — My
kolas Pranevičius, bendriems 
org. reikalams — Povilas P. Dar
gi s.

Valdybos nariai: sekretoriato 
padėjėja — Irena Blinstrubienė, 
bendriems reeikalams — dr. 
Vyt. Dargis, sekretoriato talki
ninkė — Vanda Gasparienė; na-

Gausu informacijų 
apie Lietuvą

Pasaulio Pabaltiečių Taryba 
leidžia platų apžvalginį periodinį 
leidinį “Baltischer Pressespie- 
gel”. Adresas: 67240 Gries pres 
Strassburg, France, P.0. B. 20. 
Čia perspausdinama daugybė iš
karpų iš įvairios pasaulio spau
dos vokiečių, anglų, lenkų, ispa
nų, suomių ir kitomis kalbomis.

(nukelta į 6 psl.)

Sveikiname visus lietuvius tėvynėje ar svetur, kenčiančius 
sovietiniuose kalėjimuose, lageriuose ar nutrėmime.

'Praėjusieji metai savo įvykiais ir pasireiškimais okupuotoje 
Lietuvoje ir svetur iškalbiai byloja pasauliui apie lietuviy valiy ir 
ryžty būti laisvais ir nepriklausomais, Tą lietuviy tautos teisę 
išryškino ir patvirtino Europos ‘Parlamentas bei Europos Tarybos 
‘Parlamentinė Tsamblėja savo igSy-ais metais priimtomis rezo
liucijomis.

Savo veiklai Europoje sustiprinti Vyriausias Lietuvos Išlai
svinimo ‘Komitetas, ‘Pasaulinė Latsvyjy Latviy Sąjunga ir‘Pa- 
saulinė Esty Taryba įsteigė Strasbourge, ‘Prancūzijoje, informa
cijos biurg.

Liaujiįvykiai reikalauja visy mūšy pasiryžimo bei pasišven
timo ir toliau siekti Lietuvos suvereniniy teisią atstatymo.

Tad su viltimi visi junkimės, kas darbu, raštu, žodžiu ar 
aukoj šiy šventy laisvės kovy.

VYREUISILIS LIETUVOS IŠLlGSVI.NIMC)
S rtOMT'ETTS

gruodžio mėnesį kreipėsi į visus 
Amerikos lietuvius laiškais 
prašydama, kad tarp kitų kalėdi
nių dovanų neužmirštų paremti 
ir Kultūros tarybą savo auka, ku
rią galima nurašyti nuo moke
sčių.

— Atstovais iš Ohio į Pasaulio 
lietuvių jaunimo šeštąjį kongresą 
išrinkti Indrė Ardytė, Ramūnas 
Balčiūnas, Vija Bublytė ir Tau
ros Bublys.

— Aktorė Ann Jillian - Jūra
tė Nausėdaitė, "ptfeš* "dvejus 
mettiš pėrgyvenūši'kfūtų vėžio 

^Opetamją, stengdamasi suteikti 
drąsos moterims panašioję situa
cijoje, vaidina autobiografinia
me filme ‘The Ann Jillian Sto
ry”, kuris bus transliuojamas per 
TV NBC kanalą sausio 4, pirma
dienį, 9 vai. vak.

— Amerikos ir Kanados lietu
vių chorams JAV LB Kultūros 
taryba kaip kalėdinę dovaną yra 
išsiuntusi tris premijuotas dai
nas. Šios dainos sukurtos išeivi
jos jaunųjų kūrėjų.

— LB Auksinio Kranto apy
linkės naujai išrinkta valdyba pa
reigomis pasiskirstė taip: pirm. 
Ona Liutermozienė, sekr. Ma
rija Bajorūnienė, vicepirm. inž. 
Andrius Malko, ižd. Jonas Pas
kųs, nariai Emilija Zubrickienė 
ir Ona Raudaitienė.

ŠVENTU :KžlCT‘DU /‘R JdETlį

proga. Lietuviy ‘Tondo vadovybė sveikina narius ir talkininkus, 
spaudos ir radijo redaktorius bei bendradarbius ir visy lietuviy 
visuomenę, linkėdama ‘Dievo palaimos asmeniniame gyvenime ir 
ištvermės lietuviško darbo baruose.

‘Pavergtieji broliai ir sesės yra parodę nepaprastu pasta ūko- 
jimy ir ryžty kovoje už tikėjimy, žmogaus teises ir Lietuvos laisvp

Tegul Tukščiausias laimina tautos didvynšky kovyj kurty 
jungiasi rasų lietuviškoji išennjd, siekdama bendro tikslo — -Lie
tuvos valstybinės nepriklausomybės.

Tebūna Naujieji .Metai mūšy vdčiy ir lūkesčiu išsipildymo 

metyi.

LIETUVIŲ FO.Y D* U

— Clevelando lietuvių, lat
vių, estų ir pabaltiečių žydų at
stovai gruodžio 7 rinkosi prie 
miesto rotušės keldami balsą, 
kad būtų atšauktas Ribbentropo- 
Molotovo paktas, atidaręs gali
mybes Maskvai okupuoti Pabal
tijį. Viktoras Stankus, vienas iš 
organizatorių, pareiškė, kad 
prieš pabaltiečius ir žydus tuose 
kraštuose tęsiasi Maskvos prie
spauda vis kaip to pakto padari
nys, kad neigiamai veikia į pa
saulio taiką.

— LB St. Petersburgo apy
linkės valdyba nutarė Darbinin
ko leidimą paremti 25 dol. auka. 
Valdyba linki visam Darbininko 
personalui linksmų Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų. Ad
ministracija dėkoja.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Alfonsas Puslys, West Ha- 
ven, Conn. Užsakė kitiems; St. 
Racys. Milton, Mass. — Eilėn 
Baltūsis, So. Boston, Mass., An
tanas Šaduikis, Brockton. Mass. 
— Gintaras Subatis. Quincy. 
Mass., V. Katinas, Richmond 
Hill, N.Y. — K. Katinui, 
Fleischmans. N. Y. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiem 20 dol me
tams.

I
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

ties minėjimas nuo signataro 
prof. Prano Dovydaičio mirties.

Daug informacijos apie Lietuvą, 
net ir perspausdinami puslapiai 
iš angliškosios ELTOS.

Balsai apie Lietuvą 
didmiesčio spaudoj

Milijoninį tiražą turintis “Chi- 
cago Tribūne” lapkričio 8 iš
spausdino prel. J. Prunskio laiš
ką, kuriame pabrėžiama, kad 
jungmas Chicagos ir Kijevo kaip 
seseriškų miestų yra nepriimti
nas, tarnaus tik sovietinei propa
gandai, kol Ukraina, Lietuva, 
Latvija, Estija bus laikomos ko- 
lonialinėje okupacijoje, kol 
Maskva ves grobuonišką karą Af
ganistane, kol lageriuose laikys 
kovotojus dėl laisvės.

Dienraštis “Chicago Daily 
News” savo lapkričio 6 d. nume
ryje išspausdino prel. J. Pruns
kio laišką, pažymint}, kad Gor- 

. bačiovas savo kalboje Komunis
tų partijos centro komitete pasi
sakė prieš Stalino nusikaltimus 
prieš žmogaus teises, bet ne
minėjo Stalino nusikaltimų-prieš 
tautas, ypač įvykdytas okupuo
jant Lietuvą, Estiją, Latviją.

ganizuota ryšium su revoliucijos 
70 metų sukakties minėjimu So
vietų Sąjungoje. Konferencija 
praėjo vadovaujantis mintimi — 
Maskva džiūgauja revoliucijos 
sukaktimi, o mes liūdime 70 
metų komunistų nešamos vergi
jos ir vykdomo genocido sukak
tyje.

bis Christophe Dolbeau atsiuntė privačiai 
Amerikos Lietuvių Tarybos hra-

ričk> 2 d., kur rašo: “Šia proga 
pakartotinai dėkoju už man ma
loniai atsiųstus dokumentus, ku-

kad
išvežant prof. Dovydaitį sanda-

trošku. Jokio langelio. Dovydai

Vergijos ir genocido 
sukaktis

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirm. Kazimieras Oksas, ku
ris yra ir Pavergtų Tautų Tarybos 
pirmininkas Illinois valstijoje, 
vadovavo Chicagos. miesto cen
tre, Oxford viešbuty, sušauktai 
spaudos ir tautinių grupių vado
vų konferencijai, kuri buvo suor-

Teisingumo departamentas 
apie OSI bylas

JAV lietuvių respublikonų 
pirm. Kazimieras Oksas, kuris 
yra ir ALT vicepirmininkas, savo 
organizacijos vardu kreipėsi į 
Teisingumo departamentą, at
kreipdamas dėmesį į netikslu
mus OSI bylose. Spalio 19 gavo 
atsakymą, pasirašytą Mark M. 
Richard, kuris yra generalinio 
prokuroro deputy assistant. 
Mark M. Richard pranešė, kad 
Teisingumo departamente yra 
svarstoma pravesti įstatymą, ku
ris padary tų tas bylas sprendžia
mas kriminaliniu procesu JAV 
teismuose. Laiške pažymima, 
kad nei nacių, nei komunistų 
karo nusikaltėliai neturėtų rasti 
prieglobsčio JAV-se. Mark M. 
Richard pažymi, kad tūkstančiai 
pabėgėlių iš Rytų Europos, at
vykę vengdami komunistų prie
spaudos, daugiausia yra ištikimi 
piliečiai padorūs žmonės, pa
tys buvę persekiojimų aukomis. 
Pagaliau Mark M. Richard tvirti
na, kad tos bylos jokiu būdu ne
sančios prieš JAV ilgametę poli
tiką nepripažinti Baltijos valsty
bių inkorporavimo į Sovietų Są
jungą.

mes orą, bet ir tą vietą užleisda- 
__ _____ _____________» mas kitiems. Buvo didelis altru- 

mano darbe“. C. Dolbeau taipgi istas. Gavęs duonos gabalėlį, da
linosi su kitais, nusilpusiais. Per 
kratą pas jį rado maldaknygę. 
Dovydaitis pareiškė: “Geriau 
gyvybę atiduosiu, bet šito neati
duosiu“. Jo pagailėjo ir paliko 
rožinį ir maldaknygę. Lageryje 
buvęs kunigas po slaptų, mišių 
įduodavęs prof. Dovydaičiui da
linti Eucharistiją. Kai prof. Do
vydaitis sukniubo iškankintas 
šalčio ir bado, arčiau buvusių pa
prašė: “Perduokite žinią lietu-

nalo “Ecrits de Paris. Revuedes 
Question Actuelles”, kur iš
spausdintas jo aktualus straips
nis “Aux avant-postes de lOcci- 
dent: la Lithuanie” (Vakarų 
avanpostas;— Lietuva). Čia su
glaustai nupasakojama Lietuvos 
praeitis, nepriklausomybės at
kūrimas, laimėjimai laisvėje. In
formuojama apie pravestą žemės 
reformą, ekonominę ir kultūrinę 
pažangą, politinį gyvenimą, oku- _ viams, kad nors mano kūnas liks 
pacijų sunkumus, pabrėžiamas 
laisvės ilgesys, išryškinama Ka
lantos ir kitų auka, suminimi 
sąžinės kaliniai kaip kun. Sva
rinskas, kun. Tamkevičius. Už
baigiama N. Sadūnaitės ryžtingu 
žodžiu teisme, skelbiant, kad nei 
kalėjimai, nei lageriai neatbai
dys nuo kovos prieš priespaudą.

INTERNATIONAL
RITA PAUPERIENĖ, jetaigoe vedėja

Sibiro taigoje, savo širdim, savo 
dvasia būsiu su jumis”.

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių J Lietuvę sezo
no.

— ; ,? ' / ' •

JONO MEKO 
DIENORAŠTINIAI FILMAI

"Midst the various ftim categories, there's the possibility of Film Journal 
and/Or Dianos. Jonas Mekas has cornered this shelf of filmic imagination. 
A number of film-makers have biographed the daily living situations of their 
being; būt none have chronided the details, come what may, day'by day 
aeross years, as has Jonas." — Stan Brakhage \,

(187.1) 62 minutės. VHS kasetė $90.

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

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

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. PARADI8E NOT YET LOŠT
(1*79) *0 minučių. VHS kMetė, $90.

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

$. LOŠT LOŠT LOŠT

Lięfuvių išeMų/DP gyvenimas Bruktyne. Santariečiai — jauni, liekni, 
idialiBtai... Maironio — pavasario saulė prašvito meiliai — mokykla —

Niujorkas — sniegas — menas — ė, kaip laikas bėga per akis — nupūs

Visus keturios filmus (VHS kaselėse), galima gauti H:

LITHUANIAN COOKERY

už 10 doi. Persiuntimas

Brooklyn, N.Y. 11207.

Vasario Šešioliktai
Stasys Pieža, buvęs dienraščio 

“Chicago Herald American re
daktorius, paprašytas Amerikos 
Lietuvių Tarybos, parašė anglų 
kalba sąlanką, kuri bus dalinama 
Vasrio 16 minėjimuose, rengia
muose ALT skyrių. Panaši? są
lanką lietuvių kalba parašė iš 
Lietuvos pasprukęs prof. dr. Ka
zys Ėringis. Ši sąlanka taipgi bus 
skleidžiama Vasario 16 d. A.LT 
minėjimuose.

Prof. Dovydaičio minėjimas 
Kaune

Šveicarijoje buvo gautas tele
foninis pranešimas, kuris buvo 
persiųstas Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kad Kaune, Karmelitų 
bažnyčioje, įvyko 45 m. sukak-

ALT santrumpa
Mūsų kalbininkų sprendimu 

Amerikos Lietuvių Tarybos — 
ALT—santrumpa turi būti rašo
ma Altas, kaip Vlikas, Balfas, Al- 
vudas, nes ALT paskutinė prie
balsė kieta ir reikalauja galūnės 
“-as”. Tolęį sprendimą priėmė ir 
Amer. Liet. Tarybos valdyba.

PENKI 
ĮSAKYMAI 

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

1. Negalvok!
Jei taip atsitiko, kad 

galvojai, tai —
2. Nekalbėk!
Jei taip atsitiko, kad pakalbė- , 

jai, tai —
3. Nerašyk! ‘ ’
Jei taip atsitiko, kad įrašei, 

tai —
4. Nepasirašyk!
Jei taip atsitiko, kad pasira

šei, tai —
5. Nesistebėk!

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 ; 

pažadėtąją žemę, eilės, 10 dol.
S. Ylos, Jurgis Matulaitis, 5 

dol.

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

Bdexter PARK
PHARMACY (Įl 

Wm. AnuUA B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

296-4130

Remkime Tautos Fondą k 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje.

Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuofede- 
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

pa-

A. Maceinos, Orą et labora, 
10 dol.

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

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
lydi, 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 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 J G.T.

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

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

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M

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 15d., Maskva2d., gegužės - 
16-birželio 3

- Lietuva 10 d., Maskva 1 d;, Leningradas 
ld.', Amšferdatoa.$3 <f.;melitf 13-29.
Lietuva 10d., Maskva T ff.įbifželio 
14-16
Pabaliljis;Klaipėda ^/ilnius 5 d.,
Ryga2d., Tabv Helsinkis 2d., 
ir 2 dienos ’ ybepos 3
Lietuva 10 a., Ma<^i., Helsinkis 
3 d., liepos 14-2
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., I ^ningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31. 
LietUVa9d., MaskvaŽd., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest)
5 d.< rugsėj - spalio 7.

9d., Maskvažd., rugsėjo20- 
spalio2.

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

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 66 - 01 1141h St, Rlchmond HIH, N.Y. 11418 
Tai. (718) 441-6799

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

Aktyvas: 65 milijonai (fotonų

KASA palankiom eęlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ak vaiky fondus k

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINIS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $106.060

Apie pe$koM| ir certHIketų pelOkanų paaiketthnua prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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KETURI VIENAVEIKSMIAI
liūdna, viskam supantis ketu
riuose vienaveiksmiuose, kaip 
vargonų muzikai skambant 
bažnyčios skliautuose.

Taigi, apžvelgti lieka tik pa
liečiant du vienaveiksmius — 
O’Neill Hughie ir John Lazarus 
Babel Rap (Babelio bokšte pasi
kalbėjimas).

Hughie kalbama apie vien
gungį, gyvenantį Manhattano 
nuskurusiame viešbutyje — 
“hell’s Idtchen”. Erie, vaidinimo 
protagonistas, pasakoja apie Hu
ghie, viešbučio budėtojui, (Ken 
McLaughlin). Erie, kurį vaidina 
P.T., Robertson (puikus, jaunas 
aktorius), vaidinimo veiksme 
atrodo visai neegzistuoja, bet jo 
vietoje stovi miręs draugas Hu
ghie.

Kontrastai tarp neegzistuoja
nčio ir mirusio Hughie dramoje, 
dar labiau išryškėja Arūno Čiu- 
berldo ir Steve Gunderson vie- 
naveiksmyje Babel Rap, Linda 
Pakri režisuotame vyksme tarp 
“Rūkoriumi” ir “Darbininku” 
pavadintais veikėjais. Vaidini
mo eiga,xvy stosi aukščiausiame 
Babelio 'į^kšto aukšte. Aktoriai 
juokingi, jų gyvenimas juokin
gas, o pats pastatymas — dvejos 
kopėčios pastatytos viduryje 
salės, ant kurių užsilipę aktoriai, 
dėvintys statybos darbininkų 
“hard-hats”, sukelia labai juo
kingų situacijų (kuriai karts nuo 
karto net pats Dievas komentuo
ja — perkūno griausmės formo
je), Senojo Testamento perspek
tyvoje. Ar egzistencinis gyveni
mas juokingas? Kas atsakys?

Žinoma tik tiek, kad Linda ir 
Arūnas vėl iškrėtė šposų. Talen
tingi pa&alatiečiai teatralai ap- 

j vieuų, ąpreųgė 
vadintas moters pyktis,-vyro • įvairias dalis vienu apvalku, tuo 
vienišumas — juokinga, kartu paverčiant vakarų provokatyviu

Jau kelinti metai vienintelėje 
lietuviškoje parapijoje Manhat- 
tane, Aušaros Vartuose, veikia 
drąsi ir talentinga aktorių trupė 
“Performance Possibilities”. 
Ketvirtadienio ir penktadienio 
vakarais parapijos salė prisipildo 
publikos — daugiausia jaunimo, 
kuris su malonumu praleidžia 
kelias valandas, stebėdamas pro
fesionališkai atliktus vaidinimus.

Priek kelis mėnesius buvo 
atlikti “4 Vieno Veiksmo Vaidini
mai”, apie kuriuos advokatas ir 
teatro-megėjas, Robert Ker- 
rigan taip atsiliepė:

Amerikos lietuvio širdžiai eg
zistencializmo definicija ta pra
sme, kad: “Esu, taigi — egzi
stuoju”, arba “Egzistuoju, taigi 
esu” yra gana artima, Kodėl? 
Kantrybės! Skaitykim toliau!

cija sudaro pagrindų keturiem 
vieno veiksmo vaidinimam, pa
staruoju metu-sCČnon įvestiem 
“Performance Possibilities” tea
tralų grupės, kuri gali būti 
apibūdinta kaip esanti taigi — 
egzistuojanti.

Grupė yra susidariusi iš kele- 
tos narių, jau žinomų ne tik off- 
off Broadway teatrų lankyto
jams, bet ir nemažam būriui lie
tuvių teatro, mėgėjų, remiančių 
atgyjantį Manhattano avantgar- 
dinį teatrų, kuriam vadovauja 
pabaltiečiai, kaip estė Linda 
Pakri ir lietuvis Arūnas Čiuber- 
kis. Abu jau yra žinomi tiek 
režisūra, tiek vaidyba pastatant 
tuos keturis vienaveiksmius.

Keturi vienaveiksmiai turi 
aprėpę savyje tiek daug, kad 
trumpa apžvalga būtų tik skriau
da, tiek rašytojams, tarp jų Eu
gene O’Neill, tiek režisoriams, 
tiek aktoriams. Pavyzdžiui, su-

Mielai Tetai
A. A.

DR. JADVYGAI URBANAVIČIŪTEI
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame Marinę ir Zigmą Raulinaičius.

Rytis ir Lora Balčiūnai 
Algimantas ir Marg. Balčiūnai 
Ona it Bronius Balčiūnai

SIMONO KONTRIMO 
mirties dvieju moty sukaktis susina 1987 gruodžio 23. 

Kai prieš dvejus matus visa šsima prieš pat šven
tes susirinko švęsti Kalėdų, iš šio pasaulio Simonas

jo mirtis nebuvo netikėta. Tačiau Ji mums giliai 
sukrėtė, priversdama pagalvoti apie gyvenimo 
prasmę ir amžinybę.

Simonas mirė Ormond Beach, Fla., palaidotas Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolyno kapinėse 
Putnam, Conn.

Šiai liūdnai sukakčiai paminėti Velionio intencija 
mišios bus aukojamos Putname, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Los Angeles, Calif., ir kitose vietovėse.

prisiminti savo maldose. Tegul Dievas būna gallestin-

NEW YORKE
(atkelta iš 8 psl.)

teatru, o nevien tik proga vaidin
ti.

Šiai grupei priklauso didelis
ačiū.

Robert Kerrigan 
Dalia Bulvičiūtė 

(sulietuvino)

mišiomis 
pi jos bažnyčioje ir

t •< '■ ’ ■- - ■ - -
Izidorius Vasyliūnas. Ši sukaktis dirbanti su sambūriu, non jo vs- 
našlės Elenos VasyHūnienės dovybę jan yra perieidue savo

Ona Ivaškienė iš So. Boston, 
Mass., žymioji tautinių šokių 
puoselėtoja, atnaujindama Dar
bininko prenumeratų, jau antri 
metai atsiunčia po 100 dol., tuo 
labai paremdama lietuviškų 
spaudų. Nuoširdžiai jai dėkoja- * 
me ūž dėmesį Darbininkui.

A. E. Pristernik iš Rockaway, 
N.J., savo paramų spaudai irgi 
pakėlė, atsiųsdamas ateinančių 
metų prenumeratai ir spaudos 
paramai 50 dol. Ačiū labai.

Marija Šulsldenė iš Santa Mo- 
nica, Calif., su prenumerata at
siuntė 50 dol. Tai jau ne pirmas 
kartas, kai ji dosniai paremia 
savo laikraštį Širdingas ačiū.

Prel. Jonas A. Kučingis iš Los 
Angeles, Calif., jau penkerius 
metus stiprina Darbininkų 100 
dol. aukomis. Gerb. prelatas 
neužmiršo Darbininko ir šiais 
metais, atsiųsdamas 100 dol. 
Dėkojame ir džiaugiamės mece
nato dosnumu.

Pietų Amerikos gintaras
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

dr-ja gruodžio 5 savo patalpose 
surengė Pietų Amerikos gintaro 
ir jo dirbinių parodų. Parduota 
nemaža eksponatų. J parodų atsi
lankė nemažas skaičius lietuvių 
net iš tolimesnių vietovių. Paro
da laikoma sėkminga.

Rankdarbių mugė
Lietuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyrius gruodžio 6 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
antro aukšto salėje surengė rank
darbių mugę, kurioje su savo 
dirbiniais dalyvavo Regina Pe- 
trutienė, Irena Končiuvienė, 
Irena Tręinienė, Jūratė 
Norkūnaitė-Aukštikalnienė ir ki
tos.

Šalia to mugėje buvo dailės ir 
grafikos darbų, ^sukurtų okupuo
toje Lietuvoje ir išeivijoje. Taip 
pat dėmesį traukė medžio dirbi
niai, juostos, audiniai... Mugė 
buvo verta didesnio lankytojų 
skaičiaus, negu ji susilaukė.

Stanley K. Griganavičius iš 
So. Bostono atsiuntė Darbinin
kui už 1988 metus 50 dol. ir su 
sveikinimais gražų laiškelį, ku
riame rašo: “nors gaunu keliolika 
lietuviškų laikraščių, bet man 
Darbininkas kažkaip arčiau šir
dies. Aš linkiu, kad jis dar ilgai 
lankytų mane.” Stanley, kai 

’ Darbininku^ buvo’ leidžiamas 
Bostone, buvo jo spausdintojas 
ištisus 16 metų. Administracija 
dėkoja už aukų ir sveikinimus.

Viktoras Juška iš Toronto, 
Ont., jau daugelį metų pastoviai 
savo auka remia lietuvių spaudų. 
Atnaujindamas prenumeratų, at
siuntė 50 dol. Labai ačiū mūsų 
laikraščio bičiuliui.

Šaulių veikloje

Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
Bostone metinis visuotinis narių 
susirinkimas įvyko gruodžio 6 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos patalpose. Buvo išklausyta 
veiklos apyskaita, patvirtintas fi
nansinis pranešimas, nutarta su
rengti Naujų Metų sutikimų, ap- 
skarstyti ateities planai. Perrink
ta ta pati valdyba, kurios pirmi
ninku yra Stasys Augonis. Kuopa 
darbu ir pinigu remia visus lietu
viškus reikalus."

programa salėje po bažnyčia. J visokeriopos laimės ir sėkmės, 
minėjimą buvo atvykęs velionio _____ " '
sūnus dr. Vytenis Vasyhūnas. buTO~Algir<lM Budreckis. 
kuris mišių metu bažnyčioje gro- * ‘ ■ ' - ’
jo vargonais.

Laisvės Varpo radijo tos die
nos laidoje vedėjas Petras Višči
nis ryškino smuikininko Izido
riaus Vasyliūno paliktus pėdsa
kus koncertinėje veikloje ne tik 
laisvoje Lietuvoje, bet taip pat 
ir išeivijoje, kaip Vienoje, karo 
apgriautoje Vakarų Vokietijoje, 
Pietų Amerikoje ir JAV.

Velionis buvo retas meninin
kas, sugebėjęs suderinti meni
nių aukštumų siekimą su praktiš
ku darbu jauniems menininkams 
ugdyti, visuomenės susidomėji
mą meninėmis vertybėmis kelti, 
jos meninių vertybių skonį tobu
linti.

Darbas su jaunais, priauga
nčiais menininkais ir chorais, 
metinių koncertų rengimas ir su 
programomis net tolimų koloni
jų lankymas, lietuvių kompozi
torių kūrinių gaidų ir plokštelių 
leidimas — tai buvo jo gyveni
mas. Todėl jo mirtis sudarė di
delį smūgį ne tik Bostono ir apy
linkės lietuviams, bet ir visai 
mūsų išeivijai.

Šis muz. Izidoriaus Vasyliūno 
mirties sukakties priminimas 
užskleistas ištrauka iš jo su 
sūnumi dr. Vyteniu Vasyliūnu 
atliktos Juozo Gruodžio sonatos.

t *

Programą atliko sambūrio jau
nių, studentų ir veteranų

Girniuvienė.

Ypač įspūdingas buvo drau
gystės šokis, kurį atliko bendrai 
lietuvių, latvių ir estų tautinių 
šokių grupės.

Gražiai papuošta salė, iškil
mingai apdengti stalai, gera va
karienė, sklidinai užpildyta salė, 
spalvingi tautiniai drabužiai, 
reto pakilimo nuotaika išskyrė 
šį minėjimą iš visų kitų renginių. 
Išskirtina sukaktis paminėta iš
skirtinu būdu.

Minėjimo vakaro. programos 
knygutę skoningai paruošė Vy
tautas Dilba, o sukakties proga 
120 puslapių leidinį suredagavo 
Algirdas Budreclds. Knygutę 
apipavidalino dail. Julius Špake- 
vičius. Išleido Ona Ivaškienė. 
Leidinys gausiai iliustruotas. 
Jame sukaupta daug medžiagos 
apie sambūrį ir jo veiklą.

Darbininko pereitos savaitės 
numeryje (48) po KASOS direk
torių nuotrauka buvo praleista 
konsulo Vaclovo Kleizos pa
vardė, Atsiprašome.

MIRĖ B. PETRAUSKIENĖ

Jau ilgesnį laikų negalavusi, 
Seselių Kazimieriečių Šv. Juoza
po Senelių Namuose (Holland, 
PA, prie Philadelphijos), 
gruodžio 14 mirė Bronė Petrau
skienė gimusi 1911 sausio 24.

Nuo atvažiavimo Amerikon ji 
gyveno Philadelphijoje, prik
lausė prie Ateitininkų Sendrua- 
gių skyriaus ir buvo gerai žinoma 
vietinėje lietuvių bendruo
menėje.

Velionės liūdi dukterys Lore
ta Radikienė ir Bernadeta Fel- 
lovvs su šeimomis, taip pat gi
minės draugai ir pažįstami Ame
rikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Palaidota gruodžio 19 iš Šv. 
Andriejaus bažnyčios Šv. Grabo 
kapinėse.

Spaudos svarba
Lietuvių Bendruomenės 

Kultūros Tarybai paskelbus 
gruodžio mėnesį lietuviškosios 
spaudos mėnesiu, Laisvės Var
pas gruodžio 13 nurodė, kad 
mūsų nelaimė, jog spausdintas 
lietuviškas žodis iškilo mūsų tau
tos raidoje pavėluotai — daug 
vėliau nei kitų tautų raštai.

Tas spausdintas lietuviškas 
žodis atliko ypatingų uždavinį, 
sukėlęs tautinį atgimimų, 
pažadinęs tautinę savigarbų, su
stiprinęs pasitikėjimų savo 
jėgomis.

Kokia reikšmė tam spausdin
tam žodžiui teikiama dabar oku
puotoje Lietuvoje, rodo ten 
leidžiama pogrindžio spauda.

Išeivijoje spausdinto lietuviš
ko žodžio negali atstoti nei vie
tinė spauda, nei televizijos pro
gramos, nes ten nėra nei žinių 
iš lietuviško gyvenimo, nei lietu
viškų reikalų nagrinėjimo, nei 
pagaliau lietuvių kalbos.

Kas domisi ir gyvena mūsų 
tautos likimu, tam būtina lietu
viška spauda. Be jos apsieti gali 
tik tas, kuris yra nutolęs nuo lie
tuviškų reikalų.

Naujų Metų sutikimas

Naujų Metų sutikimų su lietu
viška vakariene, įvairiais gėri
mais ir šokiais, grojant orkestrui, 
rangia So. Bostono Lietuvių Pi- 
liėčių dr-jos trečio aukšto salėje 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa. 
Tuo reikalu rūpinasi speciali ko
misija, kurios pirmininkas yra 
Martynas Dapkus. Rezervacijų 
reikalu galima skambinti telefo
nu 269-5995.

Tautinių šokių grupės 
sukaktis

Onos Ivaškienės suorganizuo
to Bostono lietuvių tuatinių šo
kių sambūrio 50 metų veiklos su
kakties minėjimass įvyko lapk
ričio 28 So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos didžiojoje salėje.

Minėjimas buvo gerai paruoš
tas ir įspūdingas. J jį atsilankė 
labai daug Bostono ir apylinkių 
lietuvių, latvių ir estų tautinių 
šokių atikėjų, su kuriais 
sambūris palaiko glaudžius 
ryšius.

Visų dėmesio centre buvo 
Ona Ivaškienė, sambūrio inicia
torė, nenuilstanti mūsų tautinių 
šokių puoselėtoja, dar vis tebe-

Minėjime daug plojimų gavo 
eilė pirmosios sambūrio šokėjų 
grupės dalyvių, kurie 1937 me
tais sudarė to sambūrio bran
duolį, o taip pat buvusi sambūrio 
šokėja dainininkė Verutė Bizin- 
kauskaitė, kuri minėjime atliko 
keletą dainų, akomponuojant jos 
tėveliui dr. Petrui Bizinkauskui.

Visais minėjimo reikalais rūpi
nosi sambūrio šokėjų tėvų komi
tetas, kurio pirmininke yra Pbi-! 
lip^ Ojpjįdininku — Vytautas į

renginiai
Gruodžio 30, 3 vai. popiet 

,un. Antanas Baltrušūnas aukos 
padėkos mišias Šv. 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.Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioj mišios. Po jų parapi

jos salėje minėjimas. Rengia pa
rapijos choras.

Kovo 13 d., 3 vai. popiet So 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
Laisvės Varpo 34 ir Lietuvių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir piamstaj/dr 
S. Cibas.

PnctDDB DOld bOul IMKIS

JADVYGAI ČARNECKAITEI - GRIGIENEI

Nuliūdusi žmona, sūnus su šeima 
ir seserys Lietuvoje

Prisimintas
Maestro Vasyliūnas

Gruodžio 14 sukako penkeri 
njetai kaip mirė smuikininkas

PADĖKA

MMW«M

Vartų kapines Putnams.

duktė Liuda, anūkai Paulius ir Laura Gudeliai 
sesuo Aldona Sirutienė

Jonas ir a.a. Elena Šatai. Elena Šatienė-Ehreberg, 66 metų, 
mirė liepos 28, Waterbury, Conn. Paliko vyrų Jonų, Velionė 
gimė Lietuvoje. j Ameriką atvyko prieš 30 metų. Vokietijoje 
baigė mokytojų mokyklą, o Lietuvoje studųavo agrikultūrų. 
Buvo dosni pranciškonų ir kitų vienuolynų rėmėja. Palaidota 
Putnamo seselių kapinėse.
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
gruodžio 16 išskrido j Australiją 
ir ten praleis mėnesį laiko. Daly
vaus Pasaulio jaunimo šeštajame 
kongrese ir aplankys Australijos 
lietuvių kolonijas.

Naujų Metų sutikimas bus 
Kultūros Židiny. Nereikia nei 
galvoti, nei ieškoti, nei kur nors 
važiuoti. Susidarę kompaniją, 
užsisakykite stalą, ojeigu kom
panijos neturit, tai praneškit bi
lietų platintojams ir viskas bus 
Jums parūpinta. Bilietus bus ga
lima nusipirkti prie įėjimo, kur 
Jūsų lauks Maironio mokyklos ir 
Atletų Klubo talkininkai. Vietas 
prie stalų dar galima užsisakyti 
pas Živilę Jurienę 718 - 441- 
7831. Aušrą Garbauskienę 516 
694-2471, Vitą Matusaitienę 201 
994-1229 ir Giedrę Stankūnienę 
203-661-2654.

Antano Maceikos vardo bi
blioteka Kultūros Židinyje bus 
uždaryta gruodžio 27 ir sausio 3.

Prel Maironio gimimo 125 
metų sukakties minėjimas 
Kultūros Židiny įvyks sausio 10. 
Rengia Lietuvių Katalikių Mote
rų Kultūros draugija.

Kun. dr. V. Pavallds, iš Milpi- 
tas, Calif., remia Darbininką 
nuo 1983 metų su 100 dol. auko
mis, o 1988 metams atsiuntė 120 
dol. Tai vienas iš Darbininko il
gamečių mecenatų, kuriam ad
ministracija yra labai dėkinga už 
lietuviškos spaudos palaikymą.

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

J. A. Milukas iš Garden City, 
N.Y., nuo senų laikų yra Darbi
ninko šimtininkų mecenatų 
eilėse. Jo 100 dol. čekis už 1988 
metus mus jau pasiekė. Kaip vi
sada, taip ir dabar esame jam la
bai dėkingi.

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 70 metų 
sukakčiai paminėti Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke rengia Vasario 16 d. diplomatinį priėmimu 
INTER-CONT1NENTAL HOTEL (48 St East off Park 
Avė.). Jam talkinti sudarytas komitetas.

Norintieji priėmime dalyvauti Ir savo Įnašu pri
sidėti prie jo pasisekimo malonėkite apie tai pranešti 
ne vėliau 1988 m. vasario 1 dienos bet kuriam šio 
komiteto nariui. / 
Dudėnienė, Eglė 212-777-5534

Giedraitis, Juozas 516-757-0055 
Hood-ŠUelkytė, Laima 212-962-1335 
Dr. Janačlenė, Aldona 914-476-1178 
Kepalaltė, Aldona 212-724-5720 
Misiūnienė, Audra 212-850-2084 
Mačiulaltis, Algirdas 516-277-4390 
Melukienė, LHė 516-681-6172 
Kun. Palubinskas, Vytautas 212-255-4648 
Pinch, Aldona 201-838-9150 
Remezlenė, Vfrglllja 718-740-1526 
VakseHs, Alsksandrss 718-646-3246.
Prie Mo komiteto taip pat priklauso kun. dr. Buč

inys, Kornelijus 718-827-1352, Damuiytė, Gintė 718- 
647-2434, Jurkus, Paulius 718-827-1352.

TALKOS KOMITETAS

New Yorko žinių dar yra 7 pu
slapyje.

Dr. B. Budreika Tender iš 
Wellesley, Mass., jau penkeri 
metai kaip išlieka Darbininko 
mecenatų eilėse su 100 dol. pa
rama. Jos 100 dol. čekis Darbi
ninkui už 1988 metus duoda 
mums tvirtos vilties,zkad dar il
gai būsime lietuviškų laikraščių 
gretose. /

Jadvygos Cerneckytės-Gri- 
gienės, mano 1918 - 1919 metų 
Vilniaus tunto skautės ir manp 
sūnaus Petro Rimgaudo krikšto 
motinos, mirties proga reiškiu 
nuoširdžią užuojautą jos dukrai, 
šeimai, dr. A. Birutienei ir ki
tiems artimiesiems, o Darbinin
kui siunčiame auką. — Petras ir 
Rimgaudas Jurgėlos.

Dr. Nijolė Paronetto ir šei
ma, sveikindama pranciškonus 
ir Darbininką su Šv. Kalėdomis, 
atnaujino prenumeratą ir at
siuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū.

Ilgalaikiai Darbininko skai- 
tyutojai ir palaikytojai supranta, 
kad, mirčiai mažinant skaitytojų 
gretas, paramą spaudai reikia pa
didinti. Eilė skaitytojų savo pa
ramą pakėlė ir su prenumerata 
atsiuntė 40 dol.: Paul A. Mikšys 
iš Juno Beach, Fla., Vitas Ka
zlauskas iš Chicagos, III., J. Jace
vičius iš Worcester, Mass., kun. 
Pranas Jarashka iš Sunny Hills, 
Fla., Albina Lipčienė iš Putnam, 
Conn. Dosniems aukotojams di
delis ačiū.

Marytė Kuncienė-Matulai- 
tytė yra atvykusi iš Argentinos 
pas savo tėvelius Emiliją ir Anta
ną Matulaičius. Išvyksta atgal į 
Argentiną sausio 15.

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

ŽidSniečių prieškalėdinė sueiga pas L V. Alksninius pla
nuojant skautų kūčias. Pirmoj eilėj: Ž. Jurienė ir W. Smid- 
dy. Antroj eilėj iš k.: V. Jurytė, I. Garunkštienė, O. Osmols- 
kienė, R. Šlapelienė, G. Biknevičienė, I. Vilgalienė, R. 
Cesnavičienė. Trečioj eilėj iš k.: I. Alksninienė, M. Šulai- 
tienė, A. Kerbelienė, R. Gudaitienė, A. Žukienė, V. Jan
kauskienė.

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS

Kultūros Židiny gruodžio 19, 
šeštadienio vakarą, vyko tradi
cinės skautų kūčios. Prie 
kalėdiškai papuoštų stalų susi
rinko per 200 asmenų.

Vakaro programai vadovavo ir 
pranešinėjo Daina Penikaitė. 
Įėjusi iš įvairių laipsnių skautų 
atstovų sudaryta eisena, vado
vaujama skautės su uždegta 
žvake, išsirikiavo prie scenos. 
Eisenos dalyviai pakaitom per
skaitė šv. Pranciškaus “Taikos 
maldą” ir uždegė žvakes ant 
svečių stalų.

Kun. Antanui Prakapui, 
OFM, sukalbėjus maldą, svečiai 
pasidalino potkelėmis ir šventi
niais sveikinimais bei linkėji
mais.

Programai vadovavusi pa
minėjo keletą svečių, ypač lietu

Mrs. B. Grinius iš Dania, 
Fla., yra ištikima Darbininko 
rėmėja, kurios 50 dol. čekiai pa
siekia Darbininką jau nuo 1982 
metų. Darbininkas su viltimi 
žvelgia į ateitį, turėdamas tokių 
pasišventusių spaudos bičiulių. 
Širdingas ačiū.

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.

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

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

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.

HIRING! Government jobs 
— your area. Many iminediate 
openings vvithout waiting list or 
tęst. $15,000 - $68,000. Call 
(602) 838 - 8885. Ext. 6057 

viškos skautijos pirmūną Petrą 
Jurgėlą, kuris tarė sveikinimo 
žodį.

Visiems pasistiprinus gausiais 
tradiciniais kūčių valgiais, išk
lausyta kalėdinė programa, kuri 
susidėjo iš deklamacijų ir Virgi
nijos Gureckienės vaidinimėlio 
“Kalėdų žvaigždė”.

Vaidintojus paruošė Vida Pe- 
nikienė. Savo vaidybinius su
gebėjimus parodė Rūta Ilgutytė, 
Kristina Vaičaitytė, Antanas 
Garbauskas, Samantha Adomai
tytė, Deivis Bork, Rytas Stan
kūnas, Daina Cemauskaitė ir 
kiti.

Svečiai dėkingi vyr skaučių 
židinio “Vilija” narėms ir ki
tiems, prisidėjusiems prie šios 
nuotaikingo vakaro surengimo, 
(k.b.)

Linas ir Bernadeta Rimkai iš 
Milpitas, Calif., remia Darbi
ninką nuo 1983 metų su 100 dol., 
o 1988 metams atsiuntė 120 dol. 
Tai vienas iš Darbininko ilga
mečių mecenatų, kuriam admi
nistracija yra labai dėkinga už 
lietuviškos spaudos palaikymą.

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

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. 
Westem Avė., Chicago, III. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

Ekskursiją į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste 
buklingą Medjugorie vietą 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. Westem Avė., Chica
go, III. 60643, Tel. 312 238 - 
9787.

PASITIKITE IR PRADĖKITE NAUJUS METUS

SU KASOS VISA KREDITO KORTELE
• . I

JI YRA PIGESNĖ, 
GRAŽESNĖ, 

PATOGESNĖ

VISIEM PIRKINIAM IR VISOM JŪSŲ KELIONĖM

, 1988 METUOSE

laimingų ir sveikų Naujų metų. 
Tuo pačiu skiria auką Darbinin
kui.

Petras Jurgėla Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga sveikina visus 
savo bičiulius, skautiją, ateiti
ninkus, šaulius, ramovėnus ir
jaunimą, kuris trokšta dirbti 
Tėvynei Lietuvai.

V. Šileikienė Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina gi
mines, draugus, pažįstamus ir 
ypač Daytona Beach gyventojus. 
Skiria auką Darbininkui parenį- 
ti.

New Yorko Jaunimo Sąjunga 
linki savo nariams, draugams bei 
rėmėjams šiltų Šv. Kalėdų ir 
džiugių Naujųjų Metų. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 26, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Giuseppe 
Verdi opera “La Traviata”. Pa
grindiniai solistai: Anna Tomo- 
wa-Sintow, Neil Rosenshein, 
Sherrill Milnes. Diriguoja Tho- 
mas Fulton. Ateinantį šešta
dienį, sausio 2, 2 vai. popiet bus 
transliuojama J. Offenbach ope
ra “Les Contes D’Hoff- 
mann”.

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. 

Hot Springs, Ark., Antrosios jaunystės dainos mylėtojų viene
tas, prisiminęs a.a. solistę Ireną Stankūnaitę-Silva ir užprašęs 
mišias pas pranciškonus. Mišios pranciškonų koplyčioje buvo 
aukojamos gruodžio 20.

Mara ir Vytautas Vygantai su 
dukromis Monika ir Kristina

mus Šv. Kalėdų proga ir Naujuo
se Metuose linki pasisekimo ir 
Aukščiausiojo palaimos. Vietoj 
Kalėdinių sveikinimų skiria auką 
Darbininkui.

Vytautas ir Aldona Geru
laičiai su šeima nuoširdžiai svei
kina bičiulius ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga ir visiems linki lai
mingų Naujųjų Metų. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.
Vida ir Algis Jankauskai sveiki
na savo bičiukus ir pažįstamus, 
visus skautijos vadovus Šv. 
Kalėdų proga ir visiems linki lai
mingų Naujųjų Metų. Ta proga 
skiria auką Darbininkui.

Algirdas Landsbergis sveiki
na savo vaikus, anūkus, gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoj kortelių skiria auką spau
dai paremti.

Juozas Mariukas nuoširdžiai 
sveikina savo draugus ir pažįsta
mus Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga linkėdamas visiems 
sveikatos ir linksmos nuotaikos. 
Darbininkui paremti skiria auką.

Dr. Anastazija Goeldnerienė 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga, linkėdama 
daug laimės, sveikatos ir sėkmės 
1988 metuose.

Nijolė "ir Jurgis Valaičiai Šv. 
Kalėdų proga nuoširdžiai sveiki
na savo gimines, draugus ir 
pažįstamus per Darbininką. Vi
siems linki kuo sėkmingiausių 
Naujųjų Metų.

Kęstutis ir Ona Jozėnienė 
Mildai Šv. Kalėdų proga per 
Darbininką sveikina savo drau
gus ir pažįstamus ir visiems linki 
kuo sėkmingiausių ir sveikiausių 
Naujųjų Metų.

Vladas, Patricija, Zita ir Wal- 
ter Sidai sveikina savo gimines, 
draugus bei pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
linkėdami visokeriopos sėkmės.

Stasys ir Anelė Nutautai Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina Lietuvius Pranciško
nus, Apreiškimo parapijos kuni
gus, kaimynus, bičiulius, gimi
nes ir visus geros valios lietu
vius. Dėl pablogėjusios sveika
tos atvirukai nebus siunčiami.




