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PASAULINĖS PABALTIEČIŲ 
SANTALKOS NUTARIMAI

Centralinio statistikos biuro 
ilgametė studija parodė, kad so
cialinio draudimo pensijos yra 
efektyviausia priemonė žmonių 
skurdui sumažinti. Per 1986 m. 
socialinio draudimo mokėjimai 
iškėlė 15.1 mil. žmonių iš vargšų 
kategorijos ir sumažino JAV var
gšų skaičių iš 50.6 mil. iki 35.5 
mil. be to, studija atrado, kad 
JAV vargšų skaičių sudaro tik 
10.3 proc. gyventojų, o ne 13.6 
proc., kaip vyriausybės duo- 
menės skelbė.

Sov. S-goj neoficialiai veikian
ti ir labai paplitusi organizacija 
Atminimas, propaguojanti Stali
no aukų pagerbimą, pastatydi
nant muziejų, įsteigiant knygų 
leidyklų, archyvų ir tyrimų cen
trų, apkaltino kultūros ministeri
jų, kad ji stengiasi paveržti šį or
ganizacijos užmojį ir jį sumen
kinti, pasistenkinant tik Stalino 
aukom paminklo pastatymu.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak pasisiūlė aplankyti 
Izraelį, jei jis sutiktų pradėti pa
sitarimus su PLO.

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
pareiškė pakeisiąs PLO įstaigas

valstybėse, kurios pripažino Pa
lestinos valstybės paskelbimų. Šį 

>• faktų yra pripažinusios 90 val- 
styb ių.

Sov. S-gos užs. reikalų mini- 
steris Ševardnadze, lankydama
sis Japonijoj, neparodė jokio pa
linkimo tartis dėl sovietų oku
puotų 4 Japonijai priklausiusių 
Kurilų salų grąžinimo, bet sutiko 
sudaryti abipusę komisijų santy
kiam pagerinti.

J. T. priimta konvencija kovai 
su narkotikų prekyba įsigaliojo, 
jų pasirašius 45 valstybėm. Pagal 
jos nuostatus valstybės turės 
teisę užšaldyti ir konfiskuoti nar
kotikų pirklių bankų sąskaitas ir 
išduoti kaltininkus.

Prezidentas Reagan tarėsi su 
sąjungininkais, kuriuo būdu su
trukdyti chemnijos fabriko staty 
bų Libijoj, kur galėtų būti gami
nami ir cheminiai ginklai.

Išarinktasis prezidentas Bush 
paskyrė šiuos sekretorius: svei
katos — dr. Louis W. Sullivan, 
aplinkos apsaugos — VVilliam K. 
Reilly, transporto — Samuel K. 
Skinner, vidaus — Manuel Lu- 
jan, veteranų — Edward I. Der- 
winski ir darbo — Elizabeth .
Hanford Dole.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Ševardnadze pareiškė, kad 
Sov. S-ga galinti pasitraukti iš 
Cam Rann įlankos karo laivyno 
bazės.

Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė PLO pirmininkų Yasir 
Arafat, paragino palestiniečius ir 
Izraelį pradėti pasitarimus dėl 
taikos ir pripažino teisę palesti
niečiam. ir Izraeliui turėti 
tėvynę.

Alžiro prezidentu buvo per
rinktas trečiam 5 m. terminui tas 
pareigas einąs Chaadli Benjadid.

Lenkijos parlamentas priėmė 
įstatymą, panaikinantį valstybės 
kontrolę privačiom įmonėm ir 
palengvinantį:. užsienio investa
vimus.

Per 100 pasaulio mokslinin
kų, rašytojų ir menininkų atviru 
laišku paragino Kubos preziden
tų Fidel Castro viešai atsiklausti 
gyventojų nuomonės apie jo val
dymą.

VALDŽIA TRUKDĖ PAL. JURGIO MATULAIČIO IŠKILMES 
Iš Lietuvos

KDE PAL. JURGIO MATULAIČIO IŠKILMES 
Katalikų Bažnyčios kronikos Nr. 75

ŠVENČIŲ ATGARSIŲ’
TĄSA ,

prasmę turįs ark. J. Matulaičio . Jiems lygiai patarnauti. Kristus 
paskelbimas palaimintuoju” — . mirė už visas tautas, už visus luo- 
piktinasi J. Stankaitis, nes kaip -»mus ir klases, kryptis bei 
toks “aršus reakcijos tarnas revo-'Z pažiūras. Tad ir mano pareiga 
liucinės kovos slopintojas, anti- 4 iamauti visiems, ypač liaudžiai, 
socialistinių sąjūdžių steigėjas, .7 iš kurios esu paimtas ir vėl jai 
klerikalinis antikomunistas ir net .^kiriamas. Mano dirva — Kri- 
tarpininkas tarp fašizmo ir 4 Jtaus karalystė. Mano partija — 
Bažnyčios galėjo būti iškeltas į J Kristus”!
altorių garbę.”

Didesnių nusikaltimų vargiai 
beprigalvosi nebent “tunelio ka
simai iš Bombėjaus į Londo
ną” (pagal Abuladzės filmą 
“Atgaila”).

Nauji priekaištai 
palaimintajam

Dar moksliškiau” šį klausimą 
nagrinėja birželio 19 d. “Kom
jaunimo tiesoje” str. “Iš kur 
šventieji ir kam jie,”? Vilniaus 
Pedagoginio instituto doc. J. 
Stankaitis . J. Stankaitis arki- 
vysk. J. Matulaičio bruožus — 
materialinių gėrybių saikingą 
vertinimą, asketizmą, klusnu
mą, kantrybę, atlaidumą prie
šams vadina “su žmogiškuoju Dvejopa vertinimas 
orumu objektyviai nesutaiko- - 
mais ir socialiai reakcingais bei 
žalingais bruožais”. (Kokia įman
tri filosofiška leksika!)

J. Stankaitis tvirtina, kad 
šventuosius Vatikanas skiria pa
gal įvairias politines bei diplo
matines situacijas. Tokiu būdu, 
teigia straipsnio autorius, atsi
radę šv. Ignacas Lojolą, šv. Ka- 
•zimieras, apie 100 Amerikos 
šventųjų, Afrikos, Kinijos, 
Ugandos misionieriai, net Mak
similijonas Kolbė. (Eilinis be
dievių paradoksas — smerkia 
fašizmą ir niekina jų aukas).

kentėti dėl Jo vardo ir Bažny
čios”, ne kartų sakė arkivysku-

Vaižganto žodžiais, jis kiek
viename žmoguje — auklėtinia- 
me, nusikaltėlyje ar prieše — 
pirmiausia ieškojo gėrio “deima
nčiukų”.

Pats arkivyskupas rašė, kad 
“prieš Dievų lengviau bus išsi
teisinti dėl per didelio gailestin
gumo, negu dėl per didelio 
griežtumo”.

Pažiūra ] priešus
į Jeigu jo elgesį su artimu gali

ma vadinti tobulu, tai su priešu 
,-r— heroišku. O priešų jis turėjo 
visais laikais ir daug, tačiau ir 
aršiausi ne kažin ką galėjo jam 
prikišti, juo labiau kerštingumo:

Iš tiesų, ark. J. Matulaičio “Reikia tik džiaugtis ir Dievą 
asmenybė gali sukelti dvejopą garbinti, kad esame verti nu- 
ispūdį: teigiamą ir konfliktinį. 
Teigiamų tiems, kurių pačių el
gesys pasižymėjo ir pasižymi iš
mintimi, konfliktinį — kai pa
tiems vertintojams trūksta takto, 
išminties bei teisingumo.

Daugelis amžininkų stebėjosi 
arki vysk. Jurgio Matulaičio iš
mintimi, teisingumu, jo broliš
kumu. “Jis turėjo visų naštas pa
kelti ir Galingajam nunešti, kad 
likusiems būtų lengviau”, — 
sakė Vaižgantas.

Jo gyvenimas rėmėsi artimo 
Palaimintasis didžiausias ^eilė, o tfutihluėsė dalykuose 

reakcionierius tiesa ir teisingumu.
Paskirtas Vilniaus vyskupu, 

O labiausiai, reakcinę politinę taip kalbėjo: “Esu pasiruošęs vi-

Klaipėdoje spalio 20 kunigas prie paminklo žuvusiems už laisvę pašventino lietuviškų 
vėliavų ir jų bučiuoja.

Aukštas Sov. S-gos pareigū
nas paragino užsieny gyvenantį 
Afganistano karalių Mohammad 
Zahir Shah įsijungti į pasitari
mus plačios apimties koalicinei 
Afganistano vyriausybei sudary
ti.

Kanados parlamentas patvir
tino tarp JAV ir Kanados sudary
tų laisvos prekybos sutartį.

Kinijos rytinės srities Nanjing 
universiteto kiniečiai studentai 
sukėlė rasines demonstracijas 
prieš afrikiečius studentus už 
tai, kad vyriausybė jiems tei
kianti kai kurias privilegijas. De
monstracijos išsiplėtė į jas įsijun
gus ir tūkstančiam darbininkų.

Europos Bendrosio rinkos 
valstybės numato uždrausti 
mėsos importų iš JAV, nes čia 
yra vartojami gyvulių pašarui 
harmonai augimui pagreitinti. 
JAV numato atsakyti į šį draudi
mų muitų pakėlimu iš rinkos im- 
portuojamom prekėm.

SĄJUDIS SKELBIA KŪČIŲ AKCIJĄ 
LIETUVOS VALSTYBINGUMUI PAREMTI

(Vilnius, 1988 gruodžio 22. 
L1C) Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimas, susirinkęs 
gruodžio 4 d. Vilniuje, nutartė 
skelbti kreipimąsi j Lietuvos gy
ventojus Kūčių proga. Pateikia
me kreipimosi tekstą.

Šeštadienį, gruodžio 24 d., 21 
vai. savo namuose pusei valan
dos gęsinkime visas šviesas. Iš
junkime televizorius ir pastaty
kime languose degančias žvakes. 
Susėdę kartu ir susikaupę pa
mąstykime, ar esame atgimusi 
ir vieninga tauta.

Mes jautėmės vieningi, kai 
degant žvakėms, aptarėme 1939 
m. rugpjūčio 23 d. pasėkmes ir 
kai minėjome Sibiro tremtinių

Bulgarija nutraukė Radio 
Free Europe transliacijų trukdy
mus.

"savybės
Arkivyskupas J. Matulaitis

K (nukelta į 2 psl.)

tragišką likimą. Mes buvome 
vieningi, kai 1,800,000 rankų pa
rašų balsavome prieš mums pri
metamas mūsų valstybingumą 
varžančias TSRS Konstitucijos 
pataisas.

Šį Kūčių vakarą mes tūksta
nčiais uždegtų žvakių vieningai 
pasisakykime už Lietuvos valsty
bingumą. Tai bus visos Lietuvos 
šeimų referendumas.

Tegul Tamsa mūsų namuose 
simbolizuoja tų padėtį, kurioje 
mes ėSame. Tegul žvakių liepsna 
simbolizuoija mūs viltį ir mūsų 
ryžtą siekti savarankiško gyveni
mo, ir mūsų tikėjimą, kad mes 
atgausime savo šventas teises, ir
tai kad mūsų siekimas yra doras. 
Tegul bus kaip nori vieninga 
tautos valia.

Sąjūdžio Seimas
(LIC)

Pasaulines Pabaltiečių Santal
kos valdybos posėdis įvyko 1988 
gruodžio 17 d. New Yorke, Estų 
Namuose. Posėdžiui pirminin
kavo L. Saivi, Pasaulinės Pabal
tiečių Saltalkos pirmininkas. 
Posėdyje dalyvavo: dr. K. Bobe
lis — VLIKo pirmininkas, dr. J. 
Stiklorius — VLIKo sekretorius, 
L. Savi (New York) — Pasaulinės 
Estų Tarybos pirmininkas, H. 
Kobif (New Jersey) — Pasau
linės Estų Tarybos narys, dr. 
Leonards Lukša (Toronto) — 
Pasaulinės Latvių Federacijos 
pirmininkas, dr. Olgerds Pov- 
lovvskis (Washington) — Pasau
linės Latvių Federacijos nary s ir 
T. Aldzeris — Pasaulinės Pa

baltiečių Santalkos iždininkas. 
Posėdis užtruko 6 valandas.

Posėdyje buvo peržiūrėta Pasau
lio Pabaltiečių Santalkos biuro 
Strasbourge ir biuro vedėjo A. 
Klimaičio veikla ir atskaito
mybė. Buvo Santalkos atstovų 
išreikštas nepasitenkinimas A. 
Klimaičio padarytais pareiški
mais be Pasaulinės Pabaltiečių 
Santalkos Valdybos žinios ir taip 
pat dėl gautų laiškų. Latvių ir 
estų atstovai nusiskundė labai 
silpnais ryšiais su Strasbourgo 
biuro vedėju. Pabaltiečių Valdy
bos posėdyje Bonnoje rugsėjo 13 
d. A. Klimaitis buvo įspėtas, kad 
jis Pabaltiečių Santalkos Valdy
bos į jį sudėtas viltis turi geriau 
patenkinti. Jis paliekamas biuro 
vedėju iki gruodžio 31 d., papil
domam bandomajam (probatio- 
nary) periodui ir jei nustatytos 
darbo ir finansinės gairės ne
busi.. vykdomos, tai sutarimas su 
juo bendrai dirbti nebus pratęs-

_ tas jpojgruodžioJ31_ d. Kadangi okupuotoje^ąetuyoje ir yra iš jų 
jokių pasikeitimų į valdybos pa- gavusi svarbių informacijų, lie- 
geidautą kryptį neįvyko, tai Sal
talkos Valdyba, apsvarsčiusi vi
sus su A. Klimaičio darbu susiju
sius faktus, nutarė jį painfor
muoti, kad jo bendradarbiavi
mas su Pasauline Pabaltiečių 
Santalka yra baigiamas nuo 1989 
m., sausio 1 d. Baltic Intergroup (Elta)

LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ 
SVEIKINA VLIKĄ SUKAKTYJE

VVashington, D.C. —Jungti
nis Pabaltiečių Komitetas 
(JBANC) praneša, kad gauta in
formacija iš Vilniaus apie Lietu
vos Helsinkio Grupės veiklų. Pa
teikiame Lietuvos Helsinkio 
Grupės 54 dokumento pilnų tek
stų.

Lietuvos Iniciatyvinės Hel
sinkio Susitarimams Remti 
Grupė Dokumentas 54: Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui sveikinimas

Lietuvai praradus 1940-tai- 
siais metais birželyje valstybin
gumų, lietuvių tautos vaikai nie-
kados neprarado vilties savo val
stybę atkurti, t.y. atstatyti Lie
tuvos Ketvirtąją respublikų, 
Pirmoji egzistavo nuo 1569 m. 
iki 1795 m.; antroji nuo 1918 m. 
iki 1940 m.; trečioji 1941 m. 
birželio 23 — rugpjūčio 5 dieno
mis.

1943 m. lapkrityje, pagrindi
nių Lietuvos politinių partijų pa
stangomis, sunkiomis okupa
cinėmis sąlygomis, buvo sudary
tas Vyriausiasis Lietuvos Išlai
svinimo Komitetas. Mūsų tautai 
sunkiausiais (negando) metais 
Komitetas visados telkė ir tebe- 
telkia tautų, poeto žodžiais ta
riant: "J vienų židinį sūnai ir duk
terys Tėvynės, į vienos meilės ir 
(damynmečio) namus”.

Sveikindami Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetų ju
biliejaus proga, 45 metai nuo 
Komiteto susidarymo, išreiškia
me viltį ir pageidavimą, Jcad Ko
mitetas ir toliau konsoliduotų po 
visų pasaulį išblaškytų lietuvių 

pirmininkas, dr. H. J. Seeler, 
irgi bus apie tai painformuotas.

Sudaryta komisija iš G. Meie- 
rovics (latvis), V. Lepiks (estas), 
ir A. Dikšaitis (lietuvis), kuris at
stovaus Pasaulinės Pabaltiečių 
Santalkos reikalus Europoje. 
Taip pat nutarta prašyti A. Ven- 
skų ir toliau atstovauti VLIKo 
reikalus susijusius su Europos 
Parlamento veikla Prancūzijoje 
ir Belgijoje. Nutarta dėti visas 
galimas pastangas kaip greičiau 
surasti naujų Pasaulio Pabal
tiečių Santalkos biuro vedėjų 
Strasbourge.

Labai plačiai buvo apsvarstyta 
1989 m. sueinanti 50 metų su
kaktis Ribbentropo-Molotovo 
Pakto. Sutarta ta proga surengti 
masinį visų pabaltiečių suvažia
vimų — demonstracijų Berlyne, 
1989 m. rugpiūčio 23 d. Kiekvie
na tautybė rems savo žmonių da
lyvavimų ir susitars su jiems ati
tinkamais kelionių biurais. 
Kviečiame visus pasaulio lietu
vius šioje reikšmingoje demon
stracijoje dalyvauti parodant 
mūsų tautai padarytų žalų ir ne
pailstantį troškimų atstatyti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos neprik
lausomybes. Apie šių demon
stracijų artimiausioje ateityje 
bus paskelbti specialūs praneši
mai.

Nuo 1988 m. gruodžio 15 d. 
iš VLIKo įstaigos vedėjos parei
gų pasitraukė Margarita Sama- 
tienė. Nauja įstaigos vedėja yra 
Janina Čikotienė, pradėjusi 
dirbti 1988 m. gruodžio 12 d.

Eltos Informacijos Taryba yra 
turėjusi keletą pasikalbėjimų-su 
Lietuvos Laisvės Lygos nariais 

čiančių šiandieninius įvykius. Jie 
įspėja, kad reikia būti labai atsar
giems dėl įvairių aukų rinkimo 
bei surinktų aukų siuntimo į Lie- 
tuvų ir kaikurių sąjūdžio narių 
pasisakymų.

tautų ir vadovautų Nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos 
atkūrime.
Vilnius
1988 m. lapkričio 20 d.

Vytautas Bogušis, Eitanas 
Finkelšteinas, Balys Gajauskas, 
Gustavas Gudanavičius, Gin
tautas Iešmantas, Mačislocas 
Jūrevičius, Kazimieras Kryževi
čius, Edmundas Paulionis, Vik
toras Petkus, Nijolė Sadūnaitė, 
Vytautas Skuodis, Algirdas Stat- 
kevičius, Vytautas Vaičius, To
mas Venclova. (Elta)

SUGRĄŽINTAS 
AUŠROS VARTŲ GATVĖS 

VARDAS
Rusams okupavus Lietuvą, 

vietos komunistai, padlaižauda- 
mi Maskvai, griebėsi įvairiausių 
būdų išnaikinti viską, kad yra lie
tuviška ir kas yra brangu lietuvių 
tautai. Vienas iš tų žingsnių buvo 
pakeitimas vardų vietovėms, o 
ypač gatvėmis Lietuvoj. Gatvės 
buvo pavadintos naujais vardais, 
daugiausiai rusiškais ir komuni
stiniais. Aušros Vartų gatvė, ly
dinti į Aušros Vartus Vilniuje, 
taip pat neteko savo senojo var
do. Ji buvo pavadinta Gorkio 
gatve, ir šiuo vardu ji Išbuvo iki 
praėjusio pavasario pabaigos. 
Tada jai buvo duotas Didžiosios 
gatvės vardas padarant jų tos 
gatvės tąsa. Dėl to buvo daug 
nepasitenkinimo — žmonės rei
kalavo sugrąžinti jai senąjį Auš
ros Vartų gatvės vardų. Dabar 
gautomis žiniomis iš Lietuvos jai 
tas vardas jau sugrąžintas (kloni

t t



KOVA PRIEŠ LIETUVIŲ 
KALBOS “KOLONIZACIJĄ”
' Vienuolika Lietuvos kalbinin
kę ir filosofų Tiesos 168 numery
je paskelbė pareiškimų, kuriame 
jie siūlo sufonnuliuoti LTSR

Maroko karalius Hassan II su
tiko pradėti pasitarimus su Poli- 
sario partizanais, kovojančiais už 
Vakarų Saharos nepriklauso
mybę.

Britanijos žinovai tvirtina, 
kad Pan Am oro linijos keleivinio 
lėktuvo katastrofa Škotijoj įvyko 
dėl sprogimo bagažo skyriuj. Ka
tastrofos metu žuvo visi kelei
viai.

Šri Lanka prezidentu buvo iš
rinktas dabartinis krašto prezi- 
dentdas Ranasinghe Premaddu.

J. T. pasiuntė į Angolą 70 
asmenų komisiją Kubos karių 
pasitraukimui iš Angolos sekti.

JAV atitraukė iš Belgijos 
paskutines skrajojančias raketas.

Amnesty International apkal
tino Iraną, kad jis nuo birželio 
mėn. yra nužudęs tūkstančius 
politinių priešų.

. Sov. S-gos vyriausias ideolo
gas Vadim Medvedev partijos 
pareigūnam pasakytoj kalboj ap
kaltino sovietinę spaudą histeri- 
ja, sensacionalizmu, destrukty- 
viniais pareiškimais, aistrų 
kėlimu ir nepakankamu dėmesiu 
tikrovei ir profesinei etikai.

Iranas, siekdamas geresnių 
santykių su Vakarais, paleido 
prieš daugiau kaip dvejus metus 
ten ^sulaikytą "feritarrijos^ pilietį 

(NichV3as Nicola.

Sovietinės Uzbekistano res
publikos „aukšč. taryba atmetė 

, vyriausybės pateiktą biudžetą ir 
sudarė savo biudžetą. Tai iki šiol 
negirdėtas įvykis Sov. S-gos isto
rijoj.

FBI areštavo armijos žvalgy
bos pareigūną, James W. Hali, 
kuris per 6 m. už pinigus teikė 
Sov. S-gai ir Rytų Vokietijai 
žinias apie JAV elektroninę žval
gybą. Kartu buvo areštuotas ir 
turkų kilmės Huseyin Yildirin.

Muitų pareigūnai Miami 
areštavo Olandijos pilietį Eddy 
Gorandus Haak už nelegaliai ga
benamus į Sov. S-gą ir kitas Rytų 
valstybes kofnpiuterius. į šią afe
rą esą įsivėlę ir daugiu žmonių 
ir keletas JAV ir užsienio korpo
racijų.

konstitucijos straipsnį: ‘Valsty
binė Lietuvos TSR kalba yra lie
tuvių kalba”. Lietuvių kalbos 
vartojimas būtų užtikrintas viso
se gyvenimo srityse. Pareiškimo 
autoriai nusiskundžia, kad iki 
šiol lietuvių kalba buvo dažnai 
stumiama iš visuomeninės, poli
tinės, mokslo, gamybos ir aptar
navimo sferos. Rusiškose pasų 
dalyse toliau slavinamos lietuvių 
tėvų vardų formos, pridedant 
rusišką tėvavardžių priesagas (- 
ovič, -evič, -ovna, -evna). Pasak 
autorių, persitvarkymo sąlygo
mis negalima leisti toliau keroti 
tokios, rūšies prievartai: ir rusiš
ką tekstą būtina grąžinti tėvo 
vardo lietuvišką kilmininko for
mą — Jono, Antano, ir 1.1. Lie
tuvoje neturi būti tokių gyveni
mo sričių, kurioje lietuvių kalba 
iš viso būtų nevartojama arba 
kur jos vartojimas būtų siaurina
mas.

Vienas pareiškimo autorių kal
bininkas dr. Vytautas Ambra
sas, išsamiau šiuo klausimu pasi
sako Literatūros ir meno lieps 
30 d. numeryje. Pasak jo, ka
sdieninė lietuvių kalbos vartose
na niekad nebuvo “taip žemai 
smukusi”. Viena to reiškinio 
priežastis esanti “senosios mūsų 
kaimo kultūros nykimas,” kita— 
dvikalbystė. “Valstybinio teroro 
ir sustingimo laikais”, rašo Am
brasas, “lietuvių kalbos santykis 
su rusų kalba buvo pažeistas... 
Ne paslaptis, kad net aukštose 
valdžios įstaigose rusų kalbą 
imta laikyti pagrindine, o lietu
vių kalba — vietine”.

Ambrasas ragina ištaisyti klai
das padarytas dėl “neapgalvoto 
dvikalbystės forsavimo”. Spec- 
JaliStauĮt-esą.getai žinomaįiąd 
ankštyva dvikalbystė kenkia pe 
tik kalbos ugdymui, bet ir vaikų 
psichikos raidai, tačiau antrosios 
(rusų) kalbos iki šiol tebemoka
ma Lietuvos vaikų darželiuose. 
Ambrasas primena, kad tai daro
ma remiantis 1979 m. Taškento 
konferencija, į kurią mokslinin
kų beveik neįleista (Šia konfe
renciją nuosekliai kritikavo Lie
tuvos savilaidinė spauda. Red.). 
“Išslaugyti savo sergančią kal
bą”, pabrėžia kalbinikas, 
“įstengsime tik kartu stiprinda
mi tautinę savimonę. Turbūt jau 
gana baidytis paties žodžio tauta 
dangstytis nacijos, tautybės ir 
panašiais terminais”.

Kitas lietuvių kalbos nykimo 
priežastis tame pačiame Lite
ratūros ir menonumeryje išvar
dina Linas Jonušas. Jis rašo, kad

sovietiniais metais nebuvo išlei
stas nė vienas pasaulio ar SSRS 
atlasas lietuvių kalba; nė žodelio 
lietuvių kalba nerasi ant dauge
lio Lietuvos buitinės chemijos 
susivienijimo gaminių; lietuviški 
televizoriai ar magnetofonai ne
turi lietuviškų užrašų* ir paaiški
nimų net ir naudojimosi tai
syklėms. Visa tai, tvirtina Jo
nušas, yra dvikalbystės rezulta
tai. Kasdienybėje rusų kalba iš
stumia lietuvių “nes tik pasiš
ventėlis gali pats stengtis išsiver
sti jį užplūdusius rusiškus termi
nus”. Jis klausia: “O ar lietuvių 
tauta, kaip ir visos pasaulio tau
tos, neturi teisės turėti respubli
koje užrašų, dokumentų, lietu
vių kalba?” Autoriaus požiūriu, 
pagrindinė kalba turėtų būti lie
tuvių kalba, o dalis dėmesio, ku
ris šiandien skiriamas rusų kal
bai, privalo būti atiduotas anglų, 
vokiečių, prancūzų ir kitoms kal
boms.

Panašiai už lietuvių kalbos 
įteisinimą “valstybine” Lite
ratūros ir meno skiltyse pasisako 
ir “Ideologinė mokslo, kultūros 
ir švietimo komisija” prie LKP 
CK. Ji informuoja, kad per pa
staruosius 7-erius metus Lietu
vos bendrojo lavinimo mokyklo
se lietuvių kalba besimokinančių 
mokinių skaičius sumažėjo 1.9 
proc., o rusų kalba padidėjo 2:4 
proc. rusų kalbos pamokos iki 
mokyklinėse lietuviškose įstai
gose nuo 5 metų buvo įvestos 
“visiškai neatsiklausius tėvų

nuomonės bei pageidavimų" ir 
ignoruojant specialistų nuo
monę dėl “ankstyvosios dvikal
bystės žalos vaiko psichikos ir 
gimtosios kalbos formavimosi.” 
Be to, rusų kalbos ir literatūros 
mokytojams nerusiškose mokyk
lose nuo 1983 m. mokamas 15 
proc. priedas, kuris nemokamas 
lietuvių kalbos ir literatūros mo
kytojams nelietuviškose mokyk
lose. (Visa tai ir šiandien tebėra 
nepakeista. Red.).

(Elta)

ž
LIETUVOJE
Klaipėda. — laikos kara

lienės bažnyčia, kuri, vyriausy
bei leidus, tikinčiųjų lėšomis 
buvo pastatyta 1956 m. Klaipė
doje ir vėliau atimta tos pačios 
vyriausybės, dabar sugrąžinta 
tikriesiems savininkams.

Bažnyčioje lapkričio 25 d. įvy
ko pirmosios pamaldos. Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius su 
Klaipėdos dekanato kunigais 
laikė šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą. Persitvarkymo laikais ji 
vėl sugrąžinta Bažnyčiai. Ji bus 
vadinama Marijos Taikos Kara
lienės bažnyčia. Valstybės lėšo
mis įrengus vidaus patalpas — 
altorių, vargonus, atstačius 
bokštą, bažnyčia vėl atrodys, 
kaip buvo ir anksčiau. Bažnyčio
je bus rengiami ir religinės mu
zikos koncertai su chorais ir sim
foniniu orkestru.

Iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos
f atkelta iš 1 vsl.) 

gyveno ir dirbo dviem realybėm 
— Bažnyčiai ir Tautai” — sakė 
įUn. S.. Yla^JiS-siekė^ kad-isisos 
jėgosbūtų'ptoiikdtO^BaŽnyč^' 
labui ir jos klestėjimui. Tėvynes 
ir tautos meilė privaloma kiek
vienam krikščioniui, tai prigim
tinė teisė, kurią savo pavyzdžiu 
patvirtino pats Kristus. Arkiv. 
Jurgis Matulaitis vadovavusi 
šūkiu “Rikiuotis ir pasišvęsti au
kotis’ . To paties linkėjo ir savo 
tautiečiams: gyventi nepajudi
namu tikėjimu, vienybėje su 
Dievu, atsižadėjus savęs, pasiš- 
ventus Dievo garbei ir artimo 
meilės paslaugoms, veržliai ir 
drąsiai ginti Dievo ir Bažnyčios 
reikalus ir nuolat tobulinti savo 
vidinį pasaulį.

Štai tos būdingos šventumui 
savybės ir gairės, atvedusios ar
kivyskupą J. Matulaitį į altoriaus 
garbę. Tai didingas ir garbingas 
kelias, priartinęs arkivyskupą 
prie Viešpaties uosto. Tai sun-

riuje, bet ir aplinkinės gatvės 
buvo užpildytos maldininkais.

VALDAS.C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose 
86-01 114th St, Richmond HIII, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ąve. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYŪS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras,šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti. • f

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersbūrg Beach, Fta., 
•33706. 813 360 - 5577. KENF1ELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersbūrg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersbūrg, Fla. 33707. 813 345 
-9393. .»>•

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
idimal, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klljentals. .

kus, kartais atrodantis beviltiš
kumu, bet daug žadantis šven
tojo kelias.

Iškilmės Marijampolėje

1987 m. liepos 12 d. Marijam
polės bažnyčioje vyko arkivysku
po J. Matulaičio paskelbimo pa
laimintuoju iškilmės. Beveik tris 
dienas prieš iškilmes bažnyčioje 
buvo vedamos rekolekcijos. Re
kolekcijas pravedė Šakių deka
nas kun. J. Žemaitis.

Šeštadienio vakare vyskupas 
J. Preikšas pašventino naujai 
įrengtą palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio koplyčią ir ta proga pa
sakė atitinkamą pamokslą. Sek
madienį sumą koncelebravo visi 
Lietuvos vyskupai ir apie 80 ku
nigų. Pamokslą pasakė vysk. A. 
Vaičius.

Vyskupas perteikė tikintie
siems savo įspūdžius iš Lietuvos 
^rikšto minėjimo ir pal. Jurgio 
/Matulaičio beatifikacijos iškil
mių Romoje, perdavė Šv.Tėvo 
raginimą atkreipti ypatingą dė
mesį į vaikų ir jaunimo religinį 
auklėjimą.

Suplaukė minios žmonių

1 iškilmes jau iš vakaro su
plaukė minios žmonių. Pagrindi-

Vienas iš plakatų prie Vilniaus katedros tvoros per spalio 2 nių pamaldų metu minia netil- 
~ d. demonstracijas. Nuotr. Frances Vaškiūtės po ne tik bažnyčioje, švento-

Gaila tik, kad nemaža dalis 
maldininkų neturėjo galimybės 
atlikti išpažinties — išpažintis 
blivo klausoma tik bažnyčioje. 
Pamaldoms pasibaigus, svečiai 
kunigai skubėjo į savo parapijas, 
todėl atkakliausiems, po pamal
dų patekusiems į bažnyčią, teko 
stovėti eilėse prie klausyklų net 
iki vakaro.

Valdžia visokiais būdais 
trukdė iškilmes

Besiruošiant iškilmėms, kle
bonas Lesčinskas “atitinkamų 
organų” buvo prigrąsintas, kad 
iškilmės niekuo nesiskirtų nuo 
eilinių atlaidų. Tačiau šį bedie- 
vių_pageidavimą išpildyti buvo 

- neįmanoma — visa Lietuva jautė 
šventinį pakilimą.

Trukdymų buvo įvairių, pvz. 
prieš iškilmes parapijs klebonas 
Lesčinskas sutiko, kad visas tris 
iškilmių dienas po sumos iki va-

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sėv. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kainą.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Bivd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156. > : * •< j i
ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall SL, 9th R., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt Bills, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA pianus ir banko certifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA’.’. WICN-FM. 90.5 
tforcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232. ’

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadienis 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134 arba 718 - 428 - 4552.
NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimink 

mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš V/NYM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 SunHt 
nr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM ban 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton,MA 02402. T 
617,586rZ209. ;. ^ T"!—
M ... ------------------------ 1.< . ...... ............ ■
1 ’ 1 1 i1” ' 7 /

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

Agronomėslz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių . 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Hlghland Bivd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Uthuanlan Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė .................................................~........  ; .

I
 Numeris, gatvė.......................................................••............ ...

Miestas, valstija, Zlp ................................................................

karinių pamaldų prie palaimin
tojo arkivyskupo J. Matulaičio 
karsto organizuotai melsis ir gie
dos jaunimo ar šiaip maldininkų 
grupės.

Iškilmių dienoms atėjus, visus 
popiečius bažnyčioje griaudėjo 
smarki vargonų muzika, atlieka
ma altaristo kun. Gracijaus Saka
lausko. Paruoštų programų atlik
ti buvo neįmanoma. Specialiai iš 
Telšių atvykusiam katedros cho
rui buvo neleista sutartu laiku 
pagiedoti Kryžiaus kelio kalnus. 
Tik šeštadienio vakare, įsikišus 
kunigams, ta galimybė buvo su
teikta. Bet kokie pasiūlymai dėl 
bažnyčios papuošimo ar pamal
dų paįvairinimno susilaukdavo 
bedievių išgąsdinto klebono at
sako: “Tik per mano lavoną”.

Iškilmės paliko 
neišdildomą įspūdį

Ir vis tiek iškilmė paliko neiš
dildomą įspūdį, sutvirtino lietu
vių tautos prisirišimą prie 600 m. 
branginto katalikų tikėjimo.

• Pamaldoms pasibaigus, tikin
tieji dar ilgai nesiskirstė iš 
bažnyčios ir šventoriaus, su
sibūrę grupelėmis jie bendrai 
meldėsi, giedojo tautines ir reli
gines giesmes, skaitė specialiai 
jubiliejui ir palaimintajam arki
vyskupui Jurgiui Matulaičiui 
skirta eiles. s

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolipo 
MEMORIALS

KVECAS 
JONAS 
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

VYTIS

KELIONIŲ IR TURIZMO . / 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS* 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA . ,
PJLNaI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET {: 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300



Naujuosius Metus pasitinkant
Praėjusieji metai buvo pilni 

staigmenų ir didelių netikėtu
mų. Jie sukrėtė visą lietuvių tau
tos gyvenimą, sugriuvo nusi
stovėjusios formos, prasidėjo pa
vasarinis atgimimas pavergtoje 
tautoje. Tų įvykių greita raida 
verčia lietuviškąją bendruo
menę budėti ir mąstyti apie savo 
taūtos reikalus.

Kardinolas Vincentas Sladke
vičius, kalbėdamas prieš Kalėdų 
Šverites per Vilniaus radiją užsie
nių, lietuvių programoje, teigė, 
kad nėra išeivijos, yra tik Lietu
va. Visiems lygiai rūpi tėvynės 
reikalai. Bet išeivija yra. Jau tos 
išeivijos šimtmetinė istorija pa
liudija, kiek daug nuveikė lietu
viška išeivija, kai tautos bran
duolys vienaip ar kitaip vargo. 
Ir mūsų laikai juk pilni pa
vyzdžių, kad tik išeivijos lietu
viai išvadavo iš kalėjimo Simą 
Kudirką, išpopuliarino po
grindžio spaudą, šaukte šaukė, 
kad Lietuva okupuota, nuolat 
priminė kitom vyriausybėm Lie
tuvos reikalą, sukėlė pasaulinį 
triukšmą, kad būtų grąžinta Vil
niaus katedra, Klaipėdos 
bažnyčia, paleisti politiniai kali
niai.

Prie pavergto krašto demok- 
ratėjimo, ir _ laisvėjimo išeivijos 
vaįdmųoi įgauna naujas paskir- 

<. tinės, kultūrinės, visuomeninės 
organizacijos turės peržvelgti 
savo veiklos metodus. Daug kas 

..buvo griežčiau smerkiama, lai
domasi nusistovėjusių papročių. 
;.Dabar, atrodo, kad reikės kitaip 
vertinti kultūrinius prasiverži
amus pavergtoje Lietuvoje, kad 
tuos kultūrinius reikalus ir išei- 

!vija- turės pagyvint Jau kalbama 
į kad iš Lietuvos atvažiuos gastro
liuoti jų chorai, ansambliai, soli
stai, teatralai. Atvyks ne kaip 

-. propagandistai, bet kaip Mairo- 
# nio, Basanavičiaus, Kudirkos

gerbėjai, jų idėjų puoselėtojai, 
kurie su didele meile giedos — 
Lietuva, tėvynė mūsų.

Ar išeivija pajėgs savo meni
nes jėgas pasiųsti j pavergtą kraš
tą? ar turėsime tiek drąsos. Visi 
sakome, kad neįsileis. Atrodo, 
kąd gali įsileisti. Kaune, pertvar
komas valstybinis literatūros 
muziejus. Iki šiol jame neturėjo 
sau vietos rašytojai išeiviai. Jie 
buvo pasmerkti. Dabar visa se
noji sistema išgriauta, išmesta 
laukan ir kuriamas naujas muzie
jus, kuris parodys lietuvį rašy
toją, kūrėją. Parodys vieną Lie
tuvą.

Tos vienos Lietuvos idėjos 
veikia ir ten gyvenančius mūsų 
brolius, taneužmirškime ir neiš
leiskime iš akių rūpesčio, o ką 
mes darysime.

Gali ateiti toks momentas, kad 
reikės pasiųsti skubią pagalbą, 
kad ilgametis Balfas turės susi- 
purtinti, nes pagalbos šauksis 
sugrįžę iš Sibiro tremties, 
kalėjimų. Ir kas jiems padės?

Mūsų Fondai taip sukurti, kad 
juos tikrina Amerikos valdžios 
pareigūnai, ir jie neleidžia nuk
rypti nuo surašytų Fondo nuo
statų. Jie vargiai galės suteikti 
kokią efektyvią paramą, kai Lie- 
.tuvoje. iškils, koks staigus reika
las. turės reaguoti?v5^žwnenė, 

vargstančioji dalis turi būti 
sušelpta tos dalies, kuri gyvena 
pajėgiau.

Jaudinančiu mostu išeivija at
skubėjo su Kalėdų dovana tautai 
— su‘'Lietuvos istorija”. Ir .tokių 
momentų juk bus daugiau visuo
meninių ir kitų organizacijų va
dovai turės įžvelgti į problemą 
ir paremti skubius lietuviškus 
tautos reikalus.

Kai tautoje vyksta toks atgimi
mas, ir išeivijos visos organizaci
jos ir pavieniai asmenys turi įsi- 

Redakcijos pastaba: Šis Lietu
vos ganytojų laiškas rašytas 
prieš 1988 m. gruodžio pradžią)

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
kvietimu Visuotinė Bažnyčia 
plačiajame pasaulyje 1987 me
tais per Sekmines pradėjo 
minėti Marijos metus, pagerb
dama 2000 metų sukaktį nuo Iš
ganytojo Motinos vaikystės, ir 
baigė juos švęsti 1988 m. per 
Žolines — Svč. M. Marijos Ėirif- 
mo į dangų iškilmę. Mes Lietu
voje pernai vasarą visas jėgas ir 
priemones buvome sutelkę’1 į 
Lietuvos Krikšto 600 metų jubi
liejų, todėl Marijos metus 
pradėjome kiek vėliau — 
rugsėjo 8-ąją, Svč. Mergelės Gi
mimo iškilmėje. Vėliau juos šie
met ir baigsime — gruodžio 8- 
ąją per Nekalto Marijos Prasidė
jimo šventę. :‘tc

Kuo liks- mums brangūs ir at
mintini Dievo Motinos garbei 
skirtieji metai? ir įkur jie mus 
veda? : At

jungti į tą gaivų tautinį pavasario 
vėją. Ir mes renkime didžiuosius 
minėjimus, renkimfe-kultūrines 
šventes, literatūros vakarus, kad
patys labiau atsigautume. • ■>'* 

1989 metai yra ir Varpo, Vinco' 
Kudirkos sukakčių metai. Sueid 
na 100 metų, kaip Vincas Kudim 
ka išleido Varpą. Sukakties 
minėjimai turės mus visus kuo; 
plačiausiai paliesti. Arbūtųįma-I 
noma faksimiliniu būdu išleistfi 
ir visą Varpą, kaip buvo išleista 
Aušra.

. Sueina J30 metųir nuo Vinccu . 
Kudirkosgimimo. New Yorko ar
tumoje, Great Necke gyvenąs^' 
rašytojas, literatūros istorikas 
Aleksandras Merkelis yra pa--* 
rašęs stambią monografiją apie 
Vincą Kudirką. Jos išleidimas 
tikrai įprasmintų visus šiuos me
tus, drauge tai būtų išeivijos di
delė ’dpVana! savo, tautai. . ._

Vincui Kudirkai mirus, Ame
rikos lietuviai dar šio amžiaus 
pradžioje išleido gražiai ir sko
ningai jo raštus, net juos iliustra
vo. Dabar išleiskime jo mono
grafiją.

Dažnai savo veiklai .turime 
daug karčios kritikos, kritikuo 
jame asmenis, kurie dirba, o pa
tys laikomės pasyviai. Tegu šie 
metai apjungia didesne lietuviš
ka meile visus. Kaip bebūtų, bet 
pavasaris giedrės, tik laiky
kimės, tik būkime vieningi, ir — 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse!

GANYTOJŲ ŽODIS BAIGIANT
LIETUVOJE MARIJOS METUS
Trumpai galime atsakyti: 

1987-ieji — 1988-ieji metai at
nešė neužmirštamų dovanų bei 
malonių mums, Lietuvos katali
kams, visai mūsų tautai bei vi
suomenei, bažnytiniame, dvasi
niame ir politiniame gyveni
me. Ir mes —■'katalikai, krikščio
nys, tikintieji žmonės — visose 
džiugiose permainose matome 
tėvišką Dievo Apvaizdos ranką 
ir dangiškosios Motinos užtari
mo vaisių.

. Trumpai peržvelkime Marijos 
metų dovanas, pasiekusias mus 
per Bažnyčią ir per visuomenės 

•gyvenimo poslinkius.
*• I. Marijos metų dovanos Lie
tuvos bažnytiniame gyenime. 
Vos tik pradėjusi pernai švęsti 
Marijos metus, Visuotinė Katali- 

:kų Bažnyčia tuoj pat 1987 m. 
'birželio mėn. 28-ąją, padovanojo 
ir mūsų krašto Bažnyčiai seniai 

'••'lauktą dovaną — iškėlė į alto
riaus garbę kilnųjį lietuvių tau
tos sūnų ir ganytoją Jurgį Matu
laitį. Suvalkijos lygumoje sušvito 

Algirdo Krasausko iš Chicagos pieštas kalėdinis atvirukas.

nauja šventovė — Palaimintojo 
arkivyskupo koplyčia Marijam
polės (Kapsuko) bažnyčioje — ir 
nauja mūsų šventė, liepos 12-oji, 
palaimintojo Jurgio diena.

Lygiai diena dienon metams 
nuo beatifikacijos prabėgus, 
1988 m. birželio 28 dieną, Lietu
vos Bažnyčiai ir mūsų tautai su
teikta kardinolo garbė, ir pats 
Šventasis Tėvas, įvesdamas lie
tuvių vyskupą į kardinolų kolegi
ją pasakė: “Priimkite tai kaip 
Marijos Metų dovaną”!

Tuo pat metu, šią vasarą, 
Šventojo Tėvo meilė Marijai ir 
jos žemei Lietuvai davė dar dvi 
mielas dovanas: Pivašiūnų šven
tovės Dzūkijoje garbingasis Die
vo Motinos paveikslas papuoštas 
popiežiniu vainiku, o Žemaičių 
Kalyarijos bažnyčia pagerbta ba
zilikos titulu.

Pagaliau šio rudens pradžioje 
džiugus įvykis Tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje: į pirmą 
kursą po daugelio metų pirmą
kart sugebėjome priimti visus 46 

kandidatus, kuriuos laikėme tin
kamais pradėti dvasines studijas. 

Tuo būdu dvasininkijos atžaly
nas, prieš 23 metus turėjęs 23 
klierikus, jau turi 146 auklėti
nius. Ir ūk Marijos metais Vil
niaus vyskupas tremtinys pirmą
kart po 33-ejų vyskupystės metų 
nuvyksta į Romą ir ten kartu su 
Šventuoju Tėvu ir keliais kitais 
lietuviais vyskupais konsekruoja 
vyskupu pačiai žinomą pasaulyje 
lietuvį, artimą popiežiaus ben
dradarbį, skiriamą naujoms atsa
kingoms pareigoms prelatą Aud
rį Bačkį. Marijos metuose mums 
paskelbtas sugrąžinimas pačių 
brangiausių mūsų krašto švento
vių: Šv. Kazimiero bažnyčios ir 
Vilniaus Katedros.

Marijos metų vaisiai pasirodo 
ir tuo, kaip džiugiai ir drąsiai 
dešimtys tūkstančių maldininkų 
dalyvauja Marijos metų iškilmė
se, šventovių atlaiduose, kaip 
keičiasi spaudos ir įvairių 
kultūros sričių atmosfera religi
jos naudai.

II. Kai palyginame, kuo mes 
alsuojame, ką kalbame ir gieda
me, kas spaudos puslapiuose 
atskleidžiama šiandien, su tuo, 
kas buvo prieš metus ir net prieš 
pusmetį, mes nebeatpažįstame 
savo aplinkos ir savęs. Tarytum 
viskas kaip buvę, bet mes nebe- 
tokie. Iškyla aikštėn kruvinos 
šimtų tūkstančių likimų žaizdos, 
ir girdime, kaip į nežinią veža
mų, į bekraštę tundrą ir ledines 
jūras nusviestų mūsų tėvų ir bro
lių, motinų ir sesių dvasią pa
laikė vienintelis dalykas — tikė
jimas Dievu! Kur tik susitiko 
brolis mūsų tremtinių, greit atsi
rado gegužinės pamaldos, greit 
suskambėjo “Sveika, Marija, 
Motina Dievo” ir “Marija, Mari
ja” ir kėlė jos į dangų skundą, 
liejo į širdį viltį, jog užtars prieš 
aukščiausią tą žmogų menkiausią 
ir Tėvynę brangiausią — toji, 
kuri viską galį pas Dievą. Po dau
gybės skriaudų ir pažeminimo 
metų ateina pirmieji ženklai, 
kad teisybė ne amžinai tylėti pa
smerkta, kad ir Lietuva atsibus 
dar kada, nes Kryžius gyvatą 
žadėjo ir nuo amžių nėra girdėta, 
kad maloningoji Mergelė Mari
ja, Nuliūdusiųjų guodėja, būtų 
apleidusi bent vieną, kas bėga 
prie jos ir šaukėsi josios pagel- 
bos.

Marijos užtarimas guodė ne
laimių ištiktuosius ir įkvėpė pasi
tikėjimo bei drąsos nepalūžti, iš-

(nukelta i 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
į negrįžta arkliu--------------------
? 1.1 APAŠTALAS PAULIUS
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Į uostą grįžta iš žvejonės laive
liai. Dydžiu jie panašūs į aną, 
kuriuo Apaštalas, lydimas Bar-

- nabo ir Jono Morkaus, kadaise 
išplaukė iš čiaį Pergę, Pamfilijo-

: je — nūdienėje Turkijoje. Šiuo
laikiniai Pafos žvejai nenaudoja 
nei burių nei irklų. Jų laiveliuose 
garsiai burzgia motorai.

Vyno dievas Dionizas 
vilos asfofe* '

' ■ Gūžiname į autobusą. Gidė 
teiraujasi apie pietus. Keliolika 
iškylos dalyvių bandė savo 
laimę, atsiskirdami nuo grupės.

k Daug klegėjimo. Gidė, pasiro- 
. do, kalba ir olandiškai, O olandai 

po pietų yra itin šnekūs. Klausiu 
' gidę ar užsuksime į Romos pro

konsulo Sergijaus Pauliaus dva
rą? Ji nedvejodama atsako, kad 
net nežinome, kur jo būta. Bet 
tuojau pat prideda, kad važiuo
sim į III kristinio amžiaus vilą, 
kuri priklausiusi arba turtingam 

, pirkliui, arba stambiam žemval

džiui. Nūdien ji vadinama Dio
nizo vila. Tai vienas iš didžiausių 
senovės likučių ir svarbiausia Pa
fos įžymybė.

Nuo uosto į Dionizo vilą neto
li. Važiuojame keliuku per aukš
ta žole apaugusį lauką. Jis 
tuščias. Ar nestebina, klausia 
gidė, kad laukas nesuartas ir 
neapsėtas miežiais? Linguojame 
klausiamai galvą. Po šiuo lauku, 
tęsia Jgidė, yra senovės Pafos 
miestas. Archeologai nepajėgia 
iš karto viso miesto atkasti. Pa- 
sikrapšto tai šen, tai ten. Kur 
užtinka ką nors įžymesnio, ten 
daugiau rausiasi. Taip buvę ir su 
Dionizo vilos mozaikomis asloje. 
Užtikus aslą su mozaikomis, Ki
pro archeologijos departamentas 
ne tik atkasė vilos likučius, bet 
pastatė ir naują pastatą jos apsau
gai. įeini į vidų ir nustembi, — 
esi didžiulėje daržinėje su vėsi
nimu. Siauri, aptverti takeliai 
virš aslos saugo aslą jr padeda 
apžiūrėti visas mozaikas. Trinu

akis. Pirmu žvilgsniu atrodo, kad 
asla nėra akmenėlių mozaika, 
bet dengta rytietišku kilimu. 
Geometrinis raštavimo fonas lyg 
auste įaustas į aslą. Spalvos ra
mios. Jos atspindi Kipro rusvos 
žemės bei geltono kalkakmenio 
gamtovaizdį ir pilką alyvmedžių 
žalumą. Asla viliojanti. Rodos, 
imk ir nuženk ant jos. Tačiau 

Pafos. “Dionyzas ir žemdirbys” (Dionysios kai ikarios) romėnų vilos asloje. Nuotr. kun. 
prof. Antano Rubšio.

“Saugok, Afroditre”! nuo tokio 
įžūlumo! Mozaikos apžiūrimos 
tik nuo aptvertų lentinių takelių.

Vyno dievas Dionizas

Dionizas buvo vienas iš svar
biausių dievų graikų religijoje. 
Romėnai jį tapatino su savo Bak- 
chumi (Bacchus). Dionizas atra

do būdą vynuoges paversti 
vynu. Bastydamasis po pasaulį, 
jis mokė žmones kaip pasidaryti 
vyno ir pasiekti ekstazę. Festiva
liai buvo švenčiami Dionizo gar
bei vynu ir linksmybe. Tai vedė 
į nevaržomą pasigėrimą ir orgi
jas. Ilgainiui Dionizo kultas tapo 
ramesnis, — buvo tikima, kad 
vyno dievas ne tik išlaisvina bei 

įkvėpia vynu, bet ir tiesiogiai 
veda į ekstazę bei dievišką kūry
bingumą.

Monikos Dionizo vilos asloje 
liudija Dionizą, mokantį Ikarijų
— Žemdirbį daryti vyną. Ikari- 
jus, išgėręs vyno, vietoje vežimą 
traukiančių jaučių mato nuož
mias panteras, sėdasi ant jų ir 
veržiasi į muštynes. Muštynės 
baigiasi tragiškai... Nūdien šiai 
mozaikų serijai duodamas vardas 
“Dionizo triumfas”.

Ovidijaus Tisbė Ir 
Piramas asloje

Dionizo vilos asla plati. Ir mo
zaikų temos įvairios. Gali gėrėtis 
romėnų ir graikų mitologija. 
Ovidijaus pasakojimas apie tra
gišką Tisbės ir Piramo (Thisbe ir 
Pyramos) meilę Metamorphoses
— “Atsimainymų” knygoje čia 
yra tapęs vaizdu asloje; Ganime
das (Gan y mede), erelio nešamas 
į Dzeuso Olimpą tarnauti die
vams, Spartos gražuolė Leda, 
gulbino — Dzeuso gundoma, 
šaunusis Narcizas tampąs gėle- 
naricizu — patraukia mintį, pa
deda įsijausti į graikų kultūrinę 
įtaką Romos imperijoje.

Dionizo aslos mozaika mane 
perkelia į mūsų tautosaką ir jos 
tematiką Lglė Žalčių karalienė, 
Kastytis ir Jūratė, Žemaičių 
meška...

(Bus daugiau)

♦
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likti žmogumi. Šimtai tūkstančių 
mūsų krašto žmonių visose bai
sybėse nepaliovė tikėti, jog be 
Dievo valios jiems plaukas ne
kris. “Jei priėmėme gera iš Die
vo rankos, kodėl neturėtume ir 
blogą pakęsti”? (Jobo 2,10)

Jeigu mūsų tėvai ir seneliai ar 
broliai, ar mes patys priėmėme 
baisybes kaip Dievo leistas, nors 
ir žmonių siųstas, (per žmones 
ateinančias) tai kodėlšiandien 
turėtame manyti, jog laisvės 
prošvaistės, suplevėsavusios 
šventos mums spalvos, suskam
bėję garbingi mums posmai, pa
garbą ir bent šioks toks atpildas 
nuskriaustiesiems ir žuvusiųjų 
atminimui — jog visa tai ne iš 
Dievo rankos, ne iš Marijos 
meilės, ne iš mūsų ir pasaulio 
maldų?!

Gaivūs atsinaujinimo vėjai 
kada gi padvelkė ir kur? Marijos 
metais, Marijai paaukotuose 
kraštuose! Taip! Ne veltui visas 
katalikų pasaulis Marijos metais 
meldėsi Popiežiaus Jono Pau
liaus žodžiais: “Tau, Marija, Iš
ganytojo Motina, ypatingai pa
vedame tas tautas, kurios šiais 
Tavo metais švenčia šešių šimtų 
metų ir tūkstantmečio sukaktis 
nuo Evangelijos priėmimo, o 
visa jų istorija yra nužymėta pa
maldumu į Tave...” Šeši šimtai 
metų — tai Lietuva. Tūkstant
metis — Ukraina, Baltarusija, 
Rusija..

III. Iš Marijos metų — į dva
sinį atsinaujinimą.

Sulaukę žodžio laisvės pragie
drulių, pagarbos religijai ir žmo
gaus sąžinės spindulių, neturi
me manyti, jog to ir gana, arba 

, kad visą kita savaime ateis. Ne! 
^Dar -laukia visų mūsų didžiuliai 

uždaviniai: atskleisti tikėjimo 
gėrį jo nepažinusiom vidurinei 
ir jaunajai kartoms, atkurti 
sąžiningumą žmonių santykiuo
se ir darbuose; sustiprinti šeimos 
— tautos gyvybės šaltinius, jų 
pastovumą ir jų auklėjimąjį po
veikį, likviduoti mirtingąjį alko
holio tvaną: pasiekti nebe žodi
ne, o tikros laisvės palaimingai 
Bažnyčios veiklai; padėti atsi
gauti nudvasintai, suluošintai 
Lietuvos mokyklai; sutartinai su 
visais krašto piliečiais išugdyti 
ekonominį savarankiškumą ir 
ekologinę švarą; sutelkti visuo
menės jėgas tam, kad nebegalė
tų sugrįžti netolimos praeities 
baisumai ir neteisybės.

Kviečiam dvasininkiją ir tikin
čiuosius nusipurtinti per kelis 
dešimtmečius skiepytą baimės 
jausmą bei nuolatinį atsižvelgi
mą, — o ką pasakys tie, kur aukš
čiau?! Kviečiame būti laisviems 
žmonėms savo žemėje! Kas be
gyvens laisvai ir veržliai, jei 
mes, jos vaikai, liksime sustingę, 
vergiški, nedori? Krikščioniškos 
savigarbos kupinu elgesiu užsi

Dęmonstrantai renkasi prie Vilniaus katedros spalio 2. Nuotr. France s Vaškiūtės

tarnaukime aplinkos (ir vyriau
sybės) pagarbą sau ir mūsų šven
tenybėms! Stropius tikinčiuo
sius karštai prašome neskaidyti, 
jėgų, nuoširdžiai darbuotis pagal 
katalikišką sąžinę visur, kur tik 
įmanoma, kad būtų šviesiau, 
jaukiau, žmoniškiau.

Kviečiame sąžiningus, kul
tūros sferos darbininkus ir vi
sus pajėgius žmones prabilti sva
ria literatūros, meno, muzikos ir 
mokslo kūryba su tikra tiesos ir 
doros meile, — (paėmus arklą, 
knygą, lyrą — žengti Tėvynės 
keliu')

Kviečiame mieląjį mūsų Tė
vynės žiedą—jos jaunimą lavin
tis ir grūdintis, kad pasirengtų 
tvirta dvasia ir sveiku kūnu tar
nauti Lietuvai ir žmonijai. Jauni
me! Didžiausias Tavo draugas ir 
gražiausias idealas yra Kristus. 
Pažink ir pamilk jį, sek juo ir 
kurk naują šalies gyvenimą su 
juo!

Kviečiame darbo ir vargo 
žmones atsigauti dvasia, nes ne 
viena duona žmogus gyvas, dar 
jam reikia laisvės, meilės ir tei
sybės. Ligonius, paliegėlius, ne
dalios ištiktuosius raginame 
įžvelgt’ vargo prasmę Kryžiuje 
ir Sopulingoje Motinoje, su 
Nukryžiutoju ir Marija savo var
gais išpirkti tautos neištikimy
bes, nuodėmių daugybes.

IV. Iš Marijos metų į Euchari
stinius metus.

bei 
M. 
Bet 
Jos

Marijos metuose mūsų tautai 
suteiktos gausios malonės 
dovanos skatina mus Švč. 
Mariją dar uoliau garbinti, 
mūsų širdys čia nesustoja, 
skuba prie paties visų malonių 
Teikėjo ir Viešpaties mūsų Išga- 
ny jo Jėzaus Kristaus, nes tik 
“per Jį, su Juo ir Jame visa garbė 
ir šlovė per amžius”. (Apr. 1,6), 
Pamaldumas į Mariją savaime 
mūsų širdis kreipia į Kristų, ku
ris apie save yra pasakęs: “Aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas”. (Jn. 
14, 6). Dangiškoji Motina čia, 
tarsi, paima mus užrankos ir 
veda prie savo Dangiškojo 
Sūnaus, kuris, pasilikęs tarp 
mūsų Svenčiausiame altoriaus 
Sakramente, visuomet mūsų 
laukia. Kaip drąsu mums eiti 
prie Visatos Valdovo, kai pati Jo 
Motina prie Jo mus veda, o Jis 
kiekvieną mus kviečia: “Ateikite 
pas mane visi, kurie vargstate ir 
esate prislėgti, aš jus atgaivin
siu”. (Mt 11, 28).

Tad, baigdami Marijos metus, 
pamaldumo į Švenčiausią Moti
ną skatinami mes stengsimės se
kančius metus padaryti eucha
ristiniais metais. Puoselėsime 
gyvą pamaldumą į Eucharistinį 
Kristų.

Eucharistinius metus pradė
sime nuo 1989 m. sausio 1 d.

Marijos metų pabaigai ir šio 
laiško užbaigai vaizdelis. Yra 
toks paveikslas: Švenčiausioji

Kas ui pirmo žemės slenksčio mūsų laukia 
Su visam išeinant iš gimtų namų?
Kad negirdim, kai atgal sugrįžt mus Šaukia,— 
Gal tik mūsų motinai, tik jai tai neramu...

Vieną lanksto vėjai keturi kaip lendrę lanksčią 
Kitą — tiesų, tvirtą veda pareiga, 
Tau tenai gi už kiekvieno naujo slenksčio 
Rodė kelią amžini žvaigždynai toliuose degą.

Vieną šaukia į pasaulio rinką turtas, 
Kitą — sostai, titulai, garbė aukšta, 
Tu ėjai tikėjimo ženklų užburtas 
Ten, kur šaukė Dievas ir tauta.

Tavo žingsnį dengė Dievo vardas, — 
Buvo platūs vieškeliai, ar tik siauri takai, — 
Tu buvai tik parvus inter parvos 
Kasdienybėje ir šventėse, ir toks likai.

KNYGOS “SPARNUOTI LIETUVIAI
- DARIUS IR GIRĖNAS” 
ANTRĄJĄ LAIDĄ RUOŠIANT

Lietuvoje vis daugiau dėme
sio skiriame Dariui ir Girėnui. 
Dažnas atvykęs vis klausia, kur 
galima gauti P. Jurgėlos parašytą 
ir išleistą knygą apie lakūnus. Jei 
kas gauna.kokį egzempliorių, tas 
jį branginą ir ir vertina, kaip 
brangenybę parsiveža į Lietuvą.

Tai ir paskatino Darbininko 
redakciją padaryti, pasikalbėji
mą su knygos autoriumi Petru 
Jurgėlą. Jam buvo pasiųsati klau
simai. Jis ir į juos atsako raštu. 
(Red.)

Girdėjom, kad esate paruošę 
ar ruošiatės savo knygos “Spar-

Mergelė laiko ant kelių Vaikelį 
Jėzų, o Jis turi rankose Mišių 
taurę ir Ostiją. Tebus tas pa
veikslas mūsų ateinančių metų 
simbolis. Priėmę šiemet tiek 
daug, tokių brangių ir neužmirš
tamų Dievo, Marijos ir Bažny
čios dovanų, priimkime ir di
džiąją Jėzaus Kristaus dovaną — 
Šventąją eucharistiją! Ateinan
čius metus atšvęstame kaip Eu
charistijos metus, gyva dvasia 
stiprinkimės Mišių auka ir Ko
munijos maistu, nes Šventojo 
Rašto žodžiais tariant, dar laukia 
didelis ir ilgas kelias į garbingą, 
laisvą ir šventą gyvenimą.

Viešpatie laimink mus, Šven
toji Mergele, globok!

LIETUVOS KARDINOLAS, 
VYSKUPAI IR VALDYTOJAI 
1988 m. lapkričio mėn.

TEN, KUR SAUKĖ DIEVAS IR TAUTA 
Prelatui JONUI KUČINGIUI, žengiančiam per 80 metų amžiaus slenkstį

Tu nešei į šaltą širdį Šiltą
Žodį Evangelijos šventos, atverdamas akis, 
Kad ir kūdikis nekaltas jį pamiltų, 
Ir tikįs į Jėzų Kristų, mūsų Išganytoją, ir netikįs

Kai aštuoniasdešimt slenksčių peržengi šios žemės 
Ilgu eidamas gyvenimo keliu, 
Daug dar, daug dar tegu leis dangus be amen. 
Perženki be maldų, be amžinatilsiu, be gedulo gilių!

Dar be atilsio teves tave tas stebuklingas Rytas 
Ten, kur po primicijų vadino pareigia,— 
Tu tik mortuus, kaip mes visi esi, ne emeritus, 
Kolei poilsio pašauks žvaigždynai toliuose degą.

nuoti Lietuviai Darius ir Girė
nas” antrąją laidą išleisti?

Dariui ir Girėnui tragiškai 
žuvus, jų skrydžio rėmėjų vyr. 
komitetas tapo jų paminklui sta
tyti komitetu. Šių didvyrių gi
minės troško, kad būtų išleista 
knyga Dariaus ir Girėno žygiui 
įamžinti. Dariaus sesuo Kotryna 
Stulpinienė pasiryžo ją finansuo
ti. Pakvietė mane, kaip šių did
vyrių artimą darugą ir skrydžio 
propagandos vedėją, paruošti 
atitinkamą veikalą.

Dariaus motina globojo du la
gaminus su jo dienoraščiais, atsi
minimais, laiškais, fotografijo
mis, dokumentais ir iškarpomis 
iš įvairių laikraščių. Ji mielai lei
do tik man, jos mylimo sūnelio 
bičiuliui, raustis tuose šaltiniuo
se. Išrinkau reikšmingiausius 
duomenis. Prašiau Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių įžymybes pa
saulinio garso lakūnus ir kt. pa
reikšti savo pažiūras į LITUANI
KOS skrydį, nuomones apie jos 
pilotus ir visokeriopą šio žygio 
reikšmę.

Lietuvos vyčių organizacijos 
spaustuvė labai gražiai išspaus
dino gausiai paveiksluotą 384 
psl. knygą “Sparnuoti Lietuviai 
Darius ir Girėnas” su LITUA- 
NIKKOS spalovos viršeliais. 
Leidėjas pajėgė išleisti tik 
14,000 egz. Žindclami skrydžio 
rengimo sunkumus, vargus 

^šmeižtus, nusprendėm Ameri
koje stengtis išplatinti bent 
2,000 egz., o Lietuvon pasiųsti 
12,000 egz.
t Sutikęs šias knygas platinti 
Spaudos Fondas beveik reikala
vo atsiųsti bent 100,000 egz. Ir 
Šiaip jų gali nepakakti! Knygos 
Lietuvoje buvo, galima sakyti, 
žaibo greitumu išplatintos.

Taigi, šios knygos jau anuomet 
buvo labai pasigendama. Po II 
Pasaulinio karo atvykę naujieji 
ateiviai, ypač skautai ir kitas jau
nimas, ieškojo šių knygų, bet jų 
jau nebebuvo. Daugelis veikėjų 
ir ypač jaunimas skatino mane 
paruošti antrąją laidą su tiksles
nėmis žiniomis apie mūsų Atlan
to nugalėtojų žūvimo vietoje.

Karo meta rusams vėl pasigro
bus Lietuvą, švietimo komisaras 
Žiugžda įsakė visas minimas 
knygas surinkti iš knygynų, skai
tyklų, privačių namų ir viešai su
naikinti, vos po 2 egz. įteikti val
stybiniam archyvui ir valstybinei 
bibliotekai. Tačiau šių knygų 
daugumą lietuviai laikė gerąį 
paslėpę.

O kaip sekėsi šią knygą platin
ti čia Amerikoje?

Lietuvių laikraščių admini
stratoriams pasiūlėm imti po 50 
ar 100 egz., garsinti ir parda
vinėti. Pasekmės buvo menkos.

Tada nusprendžiau pats ke
liauti su knygomis. Už knygos 
parašymą buvau gavęs Dariaus 
Forduką ir kelis šimtas dolerių. 
Drauge keliauti pasisiūlė iš Lie
tuvos atvykęs O. Vėjelis su dide
liu albumu, kuriame rinko įžy
mių asmenų fotografijas su auto
grafais ir žadėjo tai padėti Lietu
vos muziejuje. Jis mokėjo už ga
zoliną ir aliejų. Prisikraudavom 
200-300 knygų ir keliavom per 
14 valstybių.

Knygas įsigydavo kunigai, ad
vokatai, inžinieriai, gydytpjaį, 
.veikėjai, prekybininkai ir kiti 
Dariaus ir Girėno gerbėjai. Po 
tokio ilgo vargo pavyko beveik 
visas knygas parduoti. Tik dvi 
įstaigos neatsiskaitė.

Tuo tarpu už geležinės sienos 
lietuviai pradėjo viešai rodyti 
savo didelę meilę ir pagarbą 
Atlanto vandenyną nugalėju
siems lietuviams. Okupantas 
turėjo nusileisti ir paskelbti Da
rių ir Girėną liaudies didvyriais. 
Spaudoje pradėta dažniau minė
ti šie didvyriai, atkasant netgi 
šaltinius iš “sudegintos” mano 
knygos. 1982 m. gavau pakvieti
mą nuvykti Lietuvon ir pa
gelbėti ruošti filmą apie Darių ir 
Girėną, o taip pat paruošti naują 
knygą. Nuo tų pasiūlų atsisa
kiau.

Užtikęs naujų šaltinių, pra
dėjau ruošti savo knygos antrą 
laidą.

Ar daug kuo skirsis naujoji lai
da nuo pirmosios?

Iš pirmosios išleidau ne taip 
jau svarbius dalykus, kai kuriuos 
sutrumpinau. Paskelbiau vieną 
būdingą išrašą iš spaudos ir Lie
tuvos karo vadovybės patarimu 
nespausdintą Dariaus viršininkų 
žiaurumų aprašymą. Be to, nuo
sekliai, išdėstyti sparnuotų lietu
vių pašovimo įrodymai.

Kaip su išleidimu, ar turite 
kokį sumanymą, kaip knygą iš
leisti?

Knygą išleisti siūliau ir prašiau 
vieną leidyklą, kuri nieko neat
sakė; LVS "Ramovės” C. Valdy
bą (dar neatgavo pinigų iš išlei
stos istorijos); L. Saulių S-gos C. 
Valdybą (leido Įritą knygą) ir tris 
šaulių kuopas, kurios neigiamai 
atsakė.

Lietuvoje didvyriai dabar la
bai plačiai prisimenami, pasta
tytas filmas, rašėomas dramos 
veikalas. Jei čia išleisti susidary
tų sunkesnės sąlygos, gal 
vertėtų parengtą antrą laidą ati
duoti ten išleisti, žinoma, su są
lyga, kad niekas nebūtų pakeis
ta. Kaip apie tai galvojate?

■ .‘k»-

Jau net keletas įžymių mūsų 
kultūrininkų tą patį man pasiūlė. 
Girdėjau, jog ir Lietuvoje yra to
kie pat sumanymai.

E. Jasiūnas išleido stambų ir 
turiningą albumą apie Darių ir 
Girėną. Tai yra labai vertingas 
paminklas mūsų didvyriams.

Bet mano knygoje ryškiai at
vaizduotos Dariaus ir Girėno 
asmenybės, neribota jų meilė 
Lietuvai, jų pasišventimas avia
cijai, skrydžio planavimai, išeiti 
kryžiaus keliai Amerikos žemy
ne, nepaprastai tikslus skrydis į 
Lietuvą. Paskelbta įvairių profe
sijų Lietuvos ir Amerikos lietu
vių, daugelio kitų tautų splaudos 
ir pasaulinio garso lakūnų 
pažiūros į LITUANIKOSžygį, 
prakilnios mintys apie lietuvių 
tautą, LITUANIKOS trenksmo 
atgarsiai plačiam pasaulyje.

Tokių Dariaus ir Girėno ir lie
tuvių tautos įvertinimų už aukso 
kalną nenupirktam! Toks turtas 
reikalingas lietuvių tautos jauni
mui ugdyti, kad išliktų didvyrių 
žemės sūnumis ir dukromis!

Iš kur kilo žodis 
sabotažas?

Aštuonioliktojo amžiaus pa
baigoje jaunas olandų audėjas, 
protestuodamas, kad fabrikantas 
jį skriaudžia, metė savo klum- 
pes-sabotas —į dirbančios maši
nos dantračius. Jo pavyzdžiu pa
sekė ir kiti draugai. Tai meta
linės mašinos dalys braškėjo ii 
lūžinėjo. J

Taip ir atsirado naujas žodis 
— sabotažas, kuris reiškia sąmo
ningą darbo žlugdymą, kenkimą 
gamyboje.

Kada gerti tampant?
Daug kas mėgsta gerti šampa

ną. Jis geriamas įvairiai. Sovietų 
Sąjungoje jis dažniausiai geria
mas po valgio deserto metu.

Fiziologai išaiškina, kad taip 
gerti nesveika, nes perpildyta
me skrandyje anglies dvideginio 
dujos gali sukelti pykinimą. An
glai, priešingai, geria prieš valgį 
ir pietaudami, ir jie elgiasi tei-

Šampaną gerti nelabai atšal
dytą. Aukštesnėje temperatūro
je nebejaučiamas jo skonis ir aro
matas, o žemesnėje — labai 
smarkiai išsiskiria dujos.

Kosminės dulkės
" Antarktikoje, Pietų ašigalyje, 

yra įsikūrusios įvairios mokslinės 
stotys, kurios daro įvairiausius 
bandymus. Vienos tokios tyrimo 
stoties mokslininkai apskaičiavo, 
kad kasmet į mūsų planetą pa
tenka 3 milijonai tonų kosminių 
dulkių. . o



TORONTO “GINTARAS” LIETUVON
* Toronto Gintaras”, tautinių 
šokių ansamblis, vadovaujamas 
Juozo ir R. Karasiejų, įkurtas 
1955 metais, apkeliavęs Kanadą, 
JAV, Europą, tarptautiniuose 
festivaliuose laimėjęs pirmąsias 
vietas, Vilniaus universiteto dai
nų ir šokių meno ansamblio, va
dovaujamo Vido Aleksandravi
čiaus, yra pakviestas aplankyti 
tėvynę Lietuvą.

Kelionė numatyta 1989 gegu
žės 23 — birželio 10. Koncertai 
ruošiami Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose ir Panevėžy
je. Be to kvietėjai organizuoja 
gintariečiams keletą išvykų į 
krašto įdomesnes vietoves kurio
se bus galima arčiau pažinti kraš
to gamtą ir susipažinti su broliais 
j- sesėmis lietuviais tėvynėje. 
■Kvietėjai parūpina pragyvenimą 
Lietuvoje, o gintariečiai patys 
apsimokės kelionės .išlaidas.

Lietuvių šokių šventėje Hamil
tone.

Dalis “Gintaro” šokėjų ne
galės vykti dėl mokslo, bet į ten 
vyks tik vyriausioji 35 šokėjų 
grupė, o su palydovais ir svečiais 
keliautojais bus vietos 60 asme
nų. Kelionę tvarko Algis Mede
lis, 1407 Sarcee St., Oshawa, 
Ont. L1G4N2, Canada. Tel. 416 
434 - 1847 Norintys su šia ek
skursija keliauti, turi tartis su A. 
Medeliu. Jau nedaug liko laisvų 
vietų.

Paskutiniais praėjusiais me
tais “Gintaras” pasižymėjo Van
kuverio tarptautinėje parodoje, 
aplankė Kanados vakarus, 
gražiai pasireiškė Milvaukeje, 
Wisc., tarptautiniame festivaly
je, kurį pravedė lietuviai, šoko 
šokių šventėje Hamiltone, ir lie
tuvių dienose Clevelande. 1989 
m. ruošiamas metinis koncertas 

* " Gintariečiai panuoja aplankyti Mississaugoje, ir yra gauta kvie
ti Punsko lietuvius. J ten juos fimas i Detroitą ir New 
kviečia Punsko šokių ansamblis Yorką.
“Jotva”, 1988 liepos 3 dalyvavęs

O GAL ČIA SOVIETŲ 
ATGAILOS PRADŽIA?

JULIUS VEBLAITIS

Sakoma, kad žmogaus grum
tynės prieš jo engėjo jėgą ir melą 
yra kova ir nuolatinis priminimas 
savo engėjui ir pasauliui už jam 
daromas skriaudas. Kaip taisyklė 
visi agresoriai vengia, kad jų pa
daryti nusikaltimai būtų bet kur 
viešai skelbiami. Jie vadovaujasi 
principu, kad jėga yra tiesa. 
Tačiau nuskriaustieji įvairiais 
būdais ir veiksmais nuolat maiš
tauja ir reikalauja, kad jiems pa
darytos skriaudos būtų atitaisy-

■ Stčvis jau*tęsiasi daugiaua kaip 
aštuoneri metai. Sovietai tvirti
na pasauliui, kad juos ten “pak
vietė” afganų valdžia. Gyvento
jai, žinoma, su tuo nesutinka 
tvirtindami, kad tai bjaurus me
las: Ir taip greit gimė partizanai,

' laisvės kovotojai. Jie grumiasi su 
Galijotu, pasiryžę savo krauju 
nusikratyti okupantų valdžios ir 
jų statytinių.

Kruvina,, ir paskutiniu laiku 
labai suintensyvėjusi* kova tebe
vyksta tarp Izraelio kariuomenės 
ir palestiniečių. Pastarieji savo 
desperatiškais veiksmais vis pri
mena pasauliui savo skurdžią 

'būklę bei daromas skriaudas. Pa
naši kova šu Aparstheido valdžia 
ūž egzistenciją ir žmogaus teises 
vyksta ir Pietų Afrikoj.
: >•** •*» ' * .

Bet štai kažkas negirdėto ne
regėto pradeda jau reikštis ir So
vietų Sąjungoj. Tiesa, be kraujo

■ praliejimo, gana subtiliai, ven
giant tironus vadinti jų tikraisiais 
vardais Yra žinoma, kad nuo so
vietų valdžios įsigalėjimo bet 
koks - rašytojo nukrypimas nuo 
partijos linijos prilygo mirtinai 
nuodėmei. Beveik joks rašytojas 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sęjunga skelbia rašinių 
konkursų jaunlmul.Tema — DABARTINIAI JVYKIAI 
LIETUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sujungė 
kviečia Ir skatina vis? lietuvišką jaunimą —14 metų 
Iki 20 metų amžiaus — dalyvauti konkurse. Toma turi 
būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių.

• Lituanistinių mokyklų mokytojai bei Įvairių organlza- 
> • pijų vadovai yra prašomi paskatinti Jaunimą rašyti 

anksčiau minėta tema.
Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys pre

mijos:
I — $250.00, II — $150.00, III — $100.00.
Premijų paskirstymui vertinimo komisija bus suda- 

rytąjr paskelbta vėliau.
Toma turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su 

tema prašoma prisiųsti užklijuotą voką su vardu, 
amžiumi, Ir adresu. Konkurso rašiniai turi būti prisių
sti Iki 1989 sausio 31 adresu: Amerikos Lietuvių Tau* 

' tinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Pa- 
' los Perk, ILLInols, 60464.

nedrįsdavo savo raštuose viešai 
pakritikuoti visagalinčią ir visa 
žinančią partiją ar jos statytinius. 
Žmonės gerai atsimena kaip nu
kentėjo Borisas Pasternakas 
Nobelio premijos laureatas, kai 
savo veikale Doktor Živago jis 
bandė pavaizduoti į Sibiro snie
gynus tremiamųjų būklę pore
voliucinėj Rusijoj.

Naujam partijos sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui atėjus į 
valdžią buvo praverti langai, ir į 
cenzorių būstines buvo įleista 
šiek tiek šviežio pro. Žinoma, 
tStitihlų'brobTėmVkėlirrliš, Tiisi- 
fikacijošldausimai ir nusiskundi
mai buvo ir tebėra dar kietose 
cenzorių žnyplėse. Tačiau inten- 
syvėjant vadinamajai atvirumo ir 
persitvarkymo dvasiai susidarė 
proga iššūkiui ir kritikai. Atsira
do sąžiningų ir drąsių rašytojų, 
kurie išdrįso parašyti skriptą vie
nam ypatingam, pirmam tokios 
rūšies, filmui. Šiuo metu jis ro
domas New Yorke. Tai gruzinų 
parašyti ir pagaminti kadrai, ku
rių visuma angliškai pavadinta 
“Repentance”, taigi “Atgaila”.

Išvydęs spaudoje keletą pa
trauklių skelbimų panorau pa
matyti šio intriguojančio filmo 
turinį. “Atgaila” yra gana stiprus 
stalininio teroro pasmerkimas. 
Sakoma, kad jis buvo rodomas ir 
pačioj Rusijoj, kas sukėlė 
nemažą sensaciją. Nėra abe
jonės, kad tai yra gal būt vienas 
iš svarbiųjų įvykių sovietijos 
kraštuose. Svarbu yra tai, kad jis 
kelia nerimo klausimą: būtent 
kaip diktatoriaus terorą paaiškin
ti ar bandyti pateisinti ateina- 
nčiom sovietų kartom, jei iš viso 
tai įmanoma.

Filmui vadovavo gruzinų 
režisierius Tengiz Abuladze. Pa-

V. Matulaitis

Toronto gintariečiai su Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio meno vadovu 
V. Aleksandravičiumi — ketvirtas iš kairės. Iš dešinės: A. Medelis — išvykos vadovas, 
R. Karasiejienė ir J. Karasiejus — Gintaro vadovai. Nuotr. O. Burdžiaus

grindinis veikėjas — antagoni
stas Vadinamas Variam yra ne
didelio miesto burmistras. Jo 
tipą sudaro Hitlerio, Mussoli- 
nio, Stalino ir jo pakaliko Berijos 
įsikūnijimas. Režisierius duoda 
suprasti, kad tas tipas visur atsto
vauja blogiui. Tiek veikėjai, tiek 
įvairūs incidentai yra paimti iš 
Stalino valdžios laikų. Žiūrovui 
parodoma kaip vergiškai ir aklai 
visi jo pareigūnai laikosi partijos 
linijos. Toliau parodoma kaip 
areštuojamieji verčiami klausy
tis banalių kaltinimų, kurie 
skamba tipiškai absurdiški. Sau
gumo darbuotojai visa tai atlieka 

/.sujobptišJsuJiksluDnėu..

Vienoj scenoj rodoma, kaip iš
tremtųjų artimieji desperatiškai 
ieško kokių nors savo šeimų arti
mųjų ženklų transportuojamuo
se rąstų galuose. Jie žino, kad 
rąstai buvo sukirsti vergų darbo 
stovyklose. Kiekvienas siaubo 
apimtas lekia, skuba gal kartais 
suras nors vieną rąsto gale ar 
žievėje išręžtą ženklą, vardą ar 
kokį žodelį. Deja, jų viltys neiš
sipildo. Ženklų jie taip ir neran
da. Vaizdas tikrai groteskinis.

Kitose scenose po tirono Stali
no mirties vienos nukentėjusios 
duktė atsisako leisti jį palaidoti 
tvirtindama, kad palaidoti dikta
torių, tai reiškia kartu simboliš
kai palaidoti ir jo piktus darbus.

Eugenijus Butėnas kalba atidarant 17-tą lietuvių fotografijos 
parodą Čiurlionio galerijoje Chicagoje. Toliau matomas foto
grafas Z. Degutis, kuris tą vakarą nufilmavo atidarymo iškil
mes. Nuotr Ed. Šulaičio

Ir taip diktatoriaus šalininkai jį 
palaidoja, o priešininkai lavoną 
vėl iškasa kaip priminimą jo nu
sikaltimo darbų. Toksai diktato
riaus pasirodymas, kad ir nebe
gyvo, sukelia košmaro jausmą.

Diktatoriaus sūnus vis dar 
užstoja ir bando pateisinti tėvo 
nusikaltimus savo sūnui. Tačiau 
šis, nebesuvokdamas kaip gali
ma teisinti neapginamą tironą, 
pagaliau nebeiškenčia ir klausia 
savo tėvą: kaip ilgai tu dar me
luosi? Tėvas atsako, kad, girdi, 
buvo sunkus laikai visiems. 
Daug reikėjo paaukoti bendram 
žmonių gerbūviui. Senelis, esą 
tik gero tenorėjęs... Tai kam gi 

- čia-jaudintis-dabar dėl tų nu
kentėjusiųjų. ..

Iš ekrano salės išeini susi
mąstęs. Kyla klausimas, o gal ir 
Lietuvos rašytojai bei žurnalistai 
dabar turės pakankamai drąsos 
savo raštuose viešai iškelti kraš
tui padarytas skriaudas? Gal jie 
išdrįs parašyti istorinį veikalą, 
kur „veikėjai bus pavadinti jų 
tikraisiais vardais. Glosnost gi 
reiškia atvirumą, tai bijoti 
nebūtų ko. Iš kitos pusės, dau
guma šviesuolių, dar tebėra 
skeptiški matydami, kad kitaip 
galvojančius dar tebeveža į gula
gus arba psichiatrines “ligonine- 
s”. Saugumiečiai tebedaro kra

tas, atiminėdami knygas ir rank
raščius.

“Atgailos” filmas buvo susuk
tas pritariant dabartiniam sovie
tų užsienio reikalų ministeriui 
Eduard Severdnadzei dar jam 
būnant Gruzijos komunistų par
tijos bosu. Viskas įkalbėta gruzi
nų kalba, bet su angliškais paaiš
kinimais. Keletą metų šio filmo 
skriptas dūlėjo cenzorių sta
lčiuose. Tik Gorbačiovui atėjus 
į valdžią “Atgailos” rankraščiams 
buvo duotas leidimas filmavi
mui. Taigi nauji vėjai pūstelėjo 
jau ir teatre ir muzikoje ir mene.

Kai kurių emigracijoje gyve
nančių autorių raštai, kaip Naba- 
kovo, Brodskicr jau nėra tabu. 
Pastamakas yra ne tik rehabili- 
tuotas, bet jo raštai jau laikomi 
pagarboj.

Pažymėtina, kad pereitais me
tais didžiulę sensaciją sukėlė 
Maskvoj gyvenančio rašytojo 
Anatolijaus Rybakovo romanas, 
pavadintas Arbato Vaikai. Auto
rius aprašo žiaurumų kupiną so
vietų valstybės laikotarpį, ket
virtame dešimtmety, taigi Stali
no eros laikais.

Iš Lietuvos spaudos ateina 
žinios, kad ten dar yra išlikusi 
senosios gvardijos valdžios 
klasė, kuri vis ieško anam laiko
tarpiui pateisinimo priežasčių. 
Tačiau atvirumo ir persitvarky
mo dvasia rašytojams dabar kaip 
tik ir suteikia progą iškelti ir pa
smerkti tų stalininio mentaliteto 
apologetų negražius darbus.

Istorija rodo, kad eiliniai rusai' 
bei jų valdžios paglemžtos tautos 
amžių bėgyje patyrė daug panie
kos ir persekiojimų tiek nuo bal
tųjų, tiek nuo raudonųjų tironų. 
Bet Stalino diktatūros despotai 
pareikalavo bene ’daugiausia ka
nčių ir nekaltų žmonių aukų. Kas 
suskaičiuos tuos šimtus kapiny
nų ir milijonus nukankintų kūnų 
po Sibiro sniegynus? Gal atsiras 
dorų ir sąžiningų rašytojų, kurie 
parašys kas ištiko Baltijos kraštų 
tautas po Stalino — Hitlerio suo
kalbio. Ar taip įvyks tik ateitis 
parodys.

— Kanados Lietuvių Fondo 
tarybos susirinkimas vyko 
gruodžio 10 Toronto Lietuvių 
Namuose. Buvo pasveikintas 
buvęs pirm. H. Lapas, paskirtas 
generalinio konsulo Toronte 
padėjėju. Dr. P. Lukoševičius 
paruošė statuto papildymą, jam 
padėjo adv. J. Kuraitė - La- 
sienė ir A. Pacevičius Tarybos 
pirm. dr. A. Pacevičius padėkojo 
valdybos pirm. H. Stepaičiui už 
gerai atliekamą darbą ir dr. P. 
Lukoševičiui už statuto papildy
mo paruošimą.

VISUR
— Lituanistinių mokyklų mo

kytojų pagerbimo popietėje Chi
cagoje Lietuvių Tautiniuose Na
muose kalbės Lietuvos pasiunti
nys Washingtone Stasys Lozo
raitis. Meninėje dalyje dalyvauja 
Kristijono Donelaičio mokyklos 
mokiniai ir jaunieji mokytojai. 
Pagerbimas bus sausio 29.

— Dr. Stasys Kuzminskas, 
ekonomistas, visuomenininkas 
ir žurnalistas, vėžio ligos pakir
stas gruodžio 20 mirė Nottingha- 
me, Anglijoje. Velionis iki pat 
gyvenimo pabaigos rūpinosi Lie
tuvos reikalais. Ypač sielojasi 
Mažosios Lietuvos likimu. Dr. 
S. Kuzminskas buvo dinamiška 
asmenybė ir per 87 metų savo 
gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje 
ir Anglijoje dalyvavo lietuvių vi
suomeniniame, politiniame ir 
kultūriniame lietuvių gyvenime. 
Priklausė prie valstiečių liaudi
ninkų partijos.

— Hartfordo Berželio Tauti
nių šokių grupė nuoširdžiai visus 
kviečia į jų metinį konacertą-va- 
karą, kuris įvyks sausio 21, šešta
dienį, 7 vai. vak. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje, New Britain, 
Conn. Programą atliks Berželio 
šokėjai, o šokiams gros Gintaro 
orkestras iš Chicagos. Bilietus 
įsigyti ir stalus užsisakyti galima 
pas Saulių Dziką, tel. 521 - 6028 
arba pas Liną Raišį, leF? 729 - 
9708. '

— Skautai akademikai Los 
Angeles, Calif., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje sausio 15, sek
madienį, tuoj po lietuviškų pa
maldų rengia poezijos ir humoro 
vakarą.

— Pedagoginis Lituanistikos 
institutas Chicagoje veikia jau 
30 metų. Ši sukaktis bus iškil
mingai paminėta sausio 28 Jauni
mo Centre ruošiamame vakare. 
Programoje numatyta akademi
nė dalis — sukakties minėjimas, 
diplomų absolventams įteiki
mas, meninė dalis, o taip pat va
karienė ir šokiai.

— Menininkai ir meno stu
dentai prašomi sukurti Seattle 
lietuvių ženkliuką. Turi būti pa
minėtas “Seattle” vardas ir 
įkombinuota Lietuvos vėliavėlė. 
Lietuvių Bendruomenė yra pasi
ryžusi išleisti ženkliuką sagutės 
apvidalo. Piešinį siųsti Gedimi
nui Morkūnui, 15015 N. E. 12th, 
Bellevue,WA 98007.

— Lietuviai buriuotojai oku
puotoje Lietuvoje šių metų vasa
rą ruošiasi žygiui per Atlantą. Jie 
norėtų susirašyti su lietuviais 
buriuotojais Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Kanadoje. Bu
riuotojai prašomi nedelsiant pa
rašyti Emilijai Banionytei, Vil
niaus Valstybinio Pedagoginio 
Instituto Bibliotekos Direktorei, 
Studentų 39, Vilnius, Lithuania, 
USSR 232034*

Nauji Darbininko skaitytojai: 
B. Krištaponis, New York^N.Y., 
Užsakė kitiems: A.M. Trainis, 
Richmond Hill, N.Y. —V. Ber
tulis, English Town, N.J., A. 
Adomaitis, Richmond Hill, N.Y. 
— A. Adomaičiui, Rockaway 
Beach, N. Y. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems s s
Darbininko prenu tr
iniem metam tik 15 dol. _
jinant — visiems 20 dol. me
tams.
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BRIDGES — žurnalas lietuviškomis temomis an
gly kalba. Metinė prenumerata 10 dol. Administra
cijos adresas: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

KALENDORIAI 1989 METAM

įtari «utat BflnKinGBVmHIlis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoks- J 
mat Tai taupymas paštu So. Boston Savings (| 1

Banfc būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j oaiv
7 M ar Juos atšMmti, tai galite atlikti namie bet 
J kuriuo lelku. Jūsų siuntą gavps, btrtkss tucĮ

tr*ukta | sąskaitą. Prisideda ir ui u 
y kad jūsų pinigai 'YV? P**no oui
I procentus, —y r/j —-- ,

Jį3 W leidžiamus Įstatymų. (i J w
Jjta Dėl lengvo taupymo bG-.»

do per peštą skambinkit Mr.
Donahue 2M-2500

arta rašykit paduotais adresais.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

“NAUJAMETINĖ" 
gruodžio 27/88 - sausio 10/89 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE kaina ♦ $2100 Kan.

“VASARIO 16-TOJF 
vasario 10-21 

(Vlinlus-Kaunas-Drusldnlnkal) 
AIR FRANCE Kaina - $1989 Kan.

“PAVASARINĖ” 
gegužės 14-26 

. (Vilnius-Kaunas) 
FlNAlR Kaina-$210QC„

“ŠVENTINĖ" 
Birželio 30-liepos 16 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FlNAlR Kaina -$2600^.

South Bo:
•4/lMrj JHe LEtDfl

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir Sf. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Ycars” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė............   „................ . ............ . ...........
•lesias. v n 7H.............. ........................ „....

AIDAI vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

^9MĘTŲKELIONE$l.L|ĘiyVĄ

Gegužės 12-26 — U.S. $ 1665 
Gegužės 30 — liepos 14 — U. S. $1835

Smulkesnių informacijų reikalu Kreiptis:
L STANKEVIČIUS, 1053 Cr. Albane/, Duvemay, Lavai, 
Ouebec, Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834

į “SKAMBA, SKAMBA KANKLIAIl"
15 Gegužės 26 - birželio 6

** r (Vilnius-Kaunas)
. AIR FRANCE Kaine - $2100 (į r.

m 989 m
keliones
(LIETUVĄ

“GEGUŽINĖ" .
Gegužės 26-birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda)
AIR FRANCE Kaina - $2600 b

į

“JUBILIEJINĖ" 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas) 
A1RPRANCE I—.- ----------

“GINTARINĖ PALANGA” 
Rugpjūčio 11-27 

(Palanga) 
FlNAlR Kaina-$2350

Kaina-$2220^..

“ŽOUNĖ"
Rugpjūčio 11-20

4 (Vilnius-Kaunas) 
FlNAlR Kaina-$1999

“BOBŲ VASARA" 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $2150 t

“RUDENINĖ" 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$1999b

(kelionės kainą (skaityta: pilna kelionės kainą, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - fcnokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas).
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABARI

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763^279 
Rašykite: 2100 Bloor St W., Toronto, Ont M6S1M7,

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475066

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo^ pagerbdami savo artimuo- 
Mūs'if jų atminimą. Aukos Telk
tos fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių į(IRS Tax 
Exempt No. 51-0172Ž23). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
iJthuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

LIETUVOJE

Kreipkitės — atsakysime visus Jūsų klausimus.
-u>

mŽAIBAS
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGŪS

Algis Grigas, pirmininkas

ŽAIBO greitumu Jūsų artimieji bus pasveikinti vardi
nių, jubiliejų, sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita 
proga. Sveikinimai pristatomi J namus.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60843 
TEL. (3121 238-9787

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2
Maskva 1, VHnius 15, Leningradas 2
Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 0

Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 15, Maskva T
Maskvą 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva'2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 15. Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1

1. Balandžio 27 - Gegužės 15
2. Gegužės 15 - Gegužės 31
3. Birželio 12 - Liepos 01
4. Birželio 14 - Uepos 01

(Medicinos Darbuotojų grupė)
5. Birželio 26 - Liepos 12
6. Liepos 11 - Uepos 30
7. Uepos 14 - Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01
12. Spalio 03 - Spalio 16

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė , Chicago, IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

Darbininko 1989 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas lapkričio 22. Spalvotame 
viršelyje Lietuvos kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus atvaiz
das. Kas norėtų gauti daugiau 
kalendoriaus egzempliorių, pra
šomas kreiptis į administratorių, 
pridedant bent 4 dol. auką už 
kiekvieną kalendorių. Ypatinga 
padėka skaitytojams, kurie, su
prasdami sunkią lietuviškos 
spaudos padėtį, už kalendorių 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
prideda stambesnę auką. N.Y. 11207.

Sieninis kalendorius 1989 
metams su kasdien nuplėšiamais 
lapukais papuoštas spalvotu vy-. 
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos klubo, gaunamas ir Dar
bininko administracijoje.. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj; 
kasdien duodama lietuvių rašy-^ 
tojų ar poetų kūrybos ištrau-. 
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas,

INTERNATIONAL 
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS ?

LIETUVOJE

Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į 
užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje ir, 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsi- — 
pirkti; ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę ihfonna- 
ciją apie šj išimtinį patarnavimą.

INTERNATIONAL

International Industries - 
10401 South Roberte Road 
Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

1
1
1
1
1

d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d, 
d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d.
d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.
d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d.

G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame yisus su mumis keliauti 1989 metais . t .

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1 
Nr. 8902 LIETUVA 10d., Maskva 1 
N r. 8903 LIETUVA 10d., Maskva 
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., Maskva 
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., Maskva 
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva 
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., Maskva
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d.

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus, oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. INTERNATIONAL padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš 
Lietuvos.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberte Road 

Palos Mills, Illinois 60465 
Tel.: (312) 430-7272

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJAb-'

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

---- ;----------  o ---------------------------------
Čia galite gauti:

Lietuviškas VISA korteles
Pinigines perlaidas
Čekių sąskaitas
Taupymo sąskaitas
Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip patgalite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika rr naudinga 
ateitis ’ v ‘ »

Naujas KASOS adresas: 86-21 114th Street, Richmond HIII, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.

t
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VĖL NAUJA KUOPA!
' Norėdami išlaikysti tėvų tra
dicijas, kalbą ir papročius sutvir
tinti katalikybę, grupe Amerikos 
lietuvių spalio 31 nutarė įsteigti 
naują Lietuvos vyčių kuopą Flo
ridos rytų pakrašty. Į 153 kuopą 
įeis nariai iš: Palm Beach, Juno 
B^ach, Jupiter, Tetjuesta, Port 
St. 'Lucie, ii kitų artimų vieto-

Lietuvos vyčius sudaro Ame
rikos - lietuviai ir jų vaikai. Orga
nizacija jau atšventė savo 75 
metų jubiliejų ir turi beveik 
5000 narių, 58 kuopas nuo Mas- 
sachusetts iki Floridos.

j Steigiamąjį susirinkimą suor
ganizavo dr. Jokūbas ir Loreta 
Stukai, kurie apibūdino organi- 
zhcijos veiklą. Nariai daugumoje 
siidaro buvę nariai iš “šiaurinių” 
kuopų, atvykę į Floridą.
; Naujai į kuopą įsirašė kun. Vy

tautas Pikturna iš Singer Island. 
Tris kartus per mėnesį kun. Pik
turna aukoja lietuviams mišias 
§v. Pauliaus nuo Kryžiaus 
bažnyčioje Singer Island. Kun.

Dovanos Lietuvai _ ;
JAV LB Krašto valdybos krei-' 

pimasis padėti Lietuvai išleisti •.
I • dr. Adolfo Šapokos parašytą Lie-I

;DARBININKUI PAREMTI AUKOJO X
; Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
Spaudą parėmę:
į 25 dol._— A. Ragauskas, Ma- 
nahąwldn, N.J.
- 23 -dolr- — V. Tumas, Nor- 
wood, Mass.
> Po 20 dol.'—J.Vaitkutė, Roc- 
ky HiHr,Cbnn., kun., dr. A. Pu- 
pšy^, Qld Saybrook, Conn., J. 
B.'Įįabilius, So. Pasadena, Fla., 
J. ‘ Laucevičius, Woodhaven, 
N.Y.

Po 16dol. —J. Kuliešius, Wa- 
jterbury, Conn., dr. J. S. Kriau
čiūnas, Putnam, Conn.t

Po 15 dol. — S. Nutautas, 
Woodhaven, N.Y., F. Lucką, 
Valley Stream, N. Y., kun. F.

. Sabulis, Waterbury, Conn., 
‘ kun. R. Krasauskas, Putnam, 
|Conn., V. K. Jonynas, Jamaica, 
į N. Y., V. Misevičius, Ozone 

Park, N.Y., R. Stirbys, Phila- 
delphia, Pa., kun. A. Babonas, 
Detroit;1 Mich., J. Pačėsa, 

(Brooklyn, N.Y., Ch. Boss, Rich- 
i mond Hill, N.Y., P.Stankus, 
Hartford,Conn., kun. dr. V. Cu- 

-;kuras, Putnam, Conn., S. Alek
siejus, Valley Stream, N.Y., E. 

.'Rastenis, Woodhaven, N.Y., S.
Savickas, Oak Brook, III., S. K. 

, Griganavičius, So. Boston, 
*MSs&,^L. Picco, Howell, N.J., 

:Ain5oy, 1^'J.;V. Incys, Woodsi- 
;de~N.Yy L. Michailovich, Sta- 
tenTsIand, N.Y., B. Stundis, Se- 
minola, Fla., B. Jukniūnas, Sil- 
ver Spring, M D, A. Bumeika, 
■Hartford, Conn?, R. Juralis, W. 
•jHartford, Conn., A. Poderis, 
sjSouthfield, Mich., S. Rudys, 
jAVorcester, Mass., J. Sodaitis, 
ilColo., A. Zulubas, Silver 
fSpring, M D
? Po 14 dol. — M. Pietz, Bronx, 
N.Y.J. Baltrus, Pittsburgh, Pa., 
JC. Bielskis, Stouthon, Mass.
’ 12 dol. — J.Rauba,Woodha- 
ven, N.Y.

11 dol. — J. Gendrulis, Bo
ston, Mass.
« Po 10 dol. — M. Volskis, 
^Brooklyn, N.Y., E. Prekeris,

EDVARDUI GARLAI

mirus, jo žmonę Eleną Gailienę nuoširdžiai užjaučia
me jos skausmo*valando«e.

Eglė, Valdas, Audra Duobos 
Rūta Jauniškienč

Pikturna padėkojo vyčiams už jų 
veiklą: laiškų rašymą, talka lietu
viškoms organizacijoms, bei Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje. Su
tiko būti naujos kuopos dvasios 
vadu.

Kuopos valdybą sudaro: kun. 
Vytautas Pikturna — dvasios va
das; Konstancija Scheilbelhut — 
pirmininkė, Jonas Tarnas — vi- 
cepirm.; Rožė Žukauskienė — 
iždininkė; Florence Morris — 
sekretorė; Liudas Stukas — kul
tūros sekcijos pirmininkas; Albi
nas Žukauskas — Lietuvos reika
lų vadovas. Aldona Biliūnas — 
visuomenės reikalų vadovė.'

1 Amerikos lietuviai katalikai 
yra nuoširdžiai kviečiami jungtis 
į šią kuopą. Kreiptis į: Connie 
Scheilbelhut, 134 Lighthouse 
Drive, Jupiter Inlet Colony, Ju- 
pitešr Fla.

Visos vyčių kuopos sveikina 
savo naują narę ir linki Geriau-

> sios sėkmės dabuose Dievui ir
> Tėvynei.

Loreta Stukienė

Staten Island, N.Y., G. Balanda, 
Warren, Mich., J. Skudzinskas, 
Baltimore, MD, M. Kulis, Whi- 
ting, N.J.,A. Bortkevičius, No. 
Brunsvvick, N.J., Ch. Sarpalis, 
Baltimore, M D, J.Mikulionis, 
Steding Hgts., J. Dobužinskas, 
Woodhaven, N.Y., A. Šilbajoris, 
Richmond Hill, N.Y., Mrs. Ar
minas, Waterbury, Conn., F. 
Jasys, New London, Conn., E. 
Vasyliūnas, Somerville, Mass., 
O. Piešina, Westwood, Mass., 
dr. O. Vilpišauskas, Brooklyn, 
N.Y., K. Garbauskas, Great 
Neck, N.Y., J. Mikaila, Semino- 
le, Fla., P. Popeliuška, Surfside, 
Fla., J. Dačys, Norwood,Mass.,

J.Walentukiewicz, So. Boston, 
Mass., S. Lukas, Brooklyn, 
N.Y., Consulate General of Lit
huania, NewYork, N.Y., S. Buč
inys, Dayton, Ohio, M. Kupčin
skas, Detroit, Mich., V. Meli- 
nis, Matavvan, N.J., A. Pagys- 
Bortkevičius, No. Brunswick, 
N.J., A. Bačauskienė, Pompano 
Beach, Fla., A. Liorentas, Hol- 
lywood, Fla., S. Varnas, Ma- 
speth, N-Y., N. Michura, Ha- 
stings on the Hudson, N.Y., M. 
Hauser, Lexington, Mass., L. 
Švelnis, Needham, Mass., I. 
O žalas, Ganvood, N. J., E. Sado- 
nis, Verona, N.J., A. Budreckis, 
Quincy, Mas$., J. Maskeliūnas, 
VVebster, Mass., V. Plaučinis, 
Ridgevvood, N. Y., J. K. 
Valiūnas, Southamptron, N.Y., 
J. Holbert, San Antonio, TX, Pr. 
Razgaitis, Seven Hills, Ohio, A. 
Čepulis, Philadelphia, Pa., V. 
Banevičius, Philadelphia, Pa., 
dr. A. Laucis, Mt. Olive, III., B. 
Paliulionis, Cicero, III., V. Pi- 
monow, Brųpkline, Mass., F. 
Milas, Florai Park, N.Y., V. Bal
tutis, Chipley, Fla., M. Kiemai
tis, St. Petersburg, Fla., T. Stri
maitis, Hamden, Conn., J. Si
monaitis, Bloomfield, Conn., E. 
Laukys, Ft. Salonga, N.Y., F. 
Brodsky, Brooklyn, N.Y., C. 
Harris, Worcester, Mass.
Užgirienė, VVorcester, Mass., I. 
Gailevičius, Baltimore, MD, B. 
Skardžius, Washington, DC, T. 
Linertas, Glen Cove, N.Y., P.

I.

Buvusios ‘Juodojo kaspino” klienos demonstracija rugpjūčio
23 Rochestery, N.Y. į

ŠIA

reikšmingus uždavinius susi-f, ’ 
laukė gyvo atgarsio ir uolaus tal
kininko Laisvės Varpo radijo* ' 
programoje. Gruodžio 18 d. lai-i'.v 
doje jis perdavė tuo reikalu at- - 
sišaukimą, o gruodžio 25 d. W.l’ 
doje įjungė dr. Antano Razmos- 
kalbą, skatindamas visus šiemet

Kalėdų dovanas nukreipti į Lie
tuvą aukomis minėtiems reika
lams įgyvendinti, atidedant 1d- 
tus mažiau svarbius reikalus 
vėlesniam laikui.

Programos vedėjo Petro Višči
nio tvirtinimu, tai reta proga, 
kurią reikia kuo skubiausiai iš
naudoti, nes nežinia, kaip ilgai 
truks dabartinių varžtų atleidi
mo politika. Jei anksčiau gausiai 
aukojom Lietuvos reikalų nuš
vietimui laisvajame pasaulyje, 
tai dabar turime galimybę pa
remti legaliomis priemonėmis 
tautos kamieno pastangas 
tėvynėje atgauti išplėštas jai tei
ses.

Siekdamas aukotojams padėti,

ifilOS—

Evans, Massapeąua Pk.,N'.Y., 
E. Norvilas, Waterbury, Conn. 
V. Marijošius, Putnam, Conn., 
J. Arlauskas, Chicago, UI., L 
Straukas, Chicago, Ilk, F. Liu- 
berskis, Richmond Hill, N.Y., 
A. Kazlauskas, Brooklyn, N.Y.,
J. Ambrazaitis, Middlebų- Jurgis Okunis iš Flushing, 
ry,Conn., M. Butrimas, New ?^Y.', ir£i yra iš tų, kurie dosniai 
Britain, Conn., B. Liogys, Lan- remia spaudą. Šiemet mūsų laik- 
ham, M D, W. Kazlauskas, Wa- raščio stiprinimui atsiuntė 60 
terbury, Conn., B. Ashember- dol. auką. Dėkinga Darbininko 
gas, Elmhurst, N.Y., F. Valasi- 
nas, Amsterdam, N.Y., J. 
Blažys, Holliston, Mass., Ch. 
Česna, Worcester, Mass., A. 
Keinys, West Hartford, Conn.,
M. Orentas, West Hartford, 
Conn. A. Jukas, Woodhaven,
N. Y., C. Siulte, Richmond Hill, 
N.Y., A. Radžius, Baltimore, 
M D, J. Laučka, Bethesda, M D, 
J. Lukas, Philadelphia, Pa., D. 
Jakas, Norristovvn, Pa., A. Zidei- 
kienė, Brockton, Mass., P. Rač
kauskas, Dorchester, Mass., K.
Jankūnas, Lodi, N.J., J. Binzas, 
Nevvark, N.J., S.Vekteris, Doy- 
lestown, Pa., V. Svalbonas, Red 
Ivor, Pa., T. Alinskas, Brooklyn, 
N.Y., V. Anonis, Rego Park, 
N.Y., P. Žilinskas, Lyndhurst, 
Ohio., K. Paulauskas, Mian- 
sfield, Mass., J. Barton, Cicago, 
III., A. Juodvalkis, Chicago, III., 
V. Nakutavičius, Fishkill, N?Y?į 
A. Ustjanauskas, Hartford! į 
Conn., A. Gudonis, St. Peteri; L ,
sburg Beach, Fla., E. Paliulis? P " ”i uU
Cambridge, Mass. 5

* Po 8 dol. — K. Aras, St. Peterį 
sburg, Fla., F. Laukaitis, Lyn» 
brook, N.Y., B. Victor, Shrew£ 
sbury, Mass.

6 dol. — B. Balnius, Detroii 
Mich.

Po 5 dol. — A. Urbelis, RichA < 
mond Hill, N. Y., A. Račkauskas j 
Brooklyn, N.Y.,dr. D. Harmon, 
Falls Church, VA, P. Kliorys, 
Cleveland, Ohio, A. Ramonas; 
Brooklyn, N.Y., A. Heuer, Sta
ten Island, N.Y., J. Pupininkas, 
St. Petersburg Beach;, Fla., A< 
Deikis, Palm Beach, Fla., Of 
Venckus, Arlington, Mass., M. 
Shirka, Lexington, Mass., K. 
Bugenis, Blairestovvn, N.J., S. 
Winnegar, Elizabeth, N.J., A. 
Macionis, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Šarka, SpringHill, Fla.,
K. Vaitaitis, Westbrook, Conn., 
V. Juozokas, Newington, Conn.,
L. Kasiuba, Brooklyn, N.Y., P. 
Matekunas, Richmond Hill, 
N.Y., S. Bakutis, St. Petėr-

(nukelta į 8 p si.)

NEW YORKE
Albina Ralys, Richmond Hill, 

N.Y., vietoj eilinės prenumera
tos atsiuntė 55 dol. Darbininko 
spaudai palaikyti. Dėkingi Dar
bininko leidėjai.

administracija.
Aldona Kepalaitė, New York, 

N.Y., visada paremia spaudą. 
Šiemet su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

K. Kulys iš Allendale, N.J., 
ilgametis spaudom rėmėjas, at- 
įnaujino prenumeratą su 50 dol. 
ąuka. Nuoširdžiai dėkojame.

Mary Ramanauskas, Lowell, 
Mass., parėmė Darbininką su 50 
dol. auka, kartu atnaujindama 
^prenumeratą. Labai ačiū.
£ Ona Kidurienė, Gulfport, 
j'la., atnaujino prenumeratą ir 
kalendoriaus išlaidom padengti 
•pridėjo 50 dol. auką. Padėka už 
idosnumą.
P Jurgis Valaitis, Stamford, 
Conn., kaip ir eilė kitų skaityto
jų, atsiųsdamas Darbininko pre
numeratos mokestį, pridėjo 50 
*Įdol. auką, ačiū dosniam rėmėjui.

Bruzgys, Wollaston, 

skaitytojų, atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkinga Darbininko administ
racija.

Mitchell Marcinauskas, Shel- 
ton, Conn., eilė metų remia lie- 

f tuvišką spaudą. Atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 

c auką. Nuoširdžiai dėkojame.
■ — Pradžiuginkite savo tėvus, 

f gimines, draugus ar pažįstamus, 
užsakydami jiems “Pensininko” 
žurnalą, kuris juos lankys kiek
vieną mėnesį, nežiūrint kur jie 
begyventų. Žurnalas leidžiamas 
LB Socialinių Reikalų Tarybos, 
redaguojamas K. Milkovaičio, 
pasiekęs aukšto lygio ir tiražo. 
“Pensininko” metinė prenume
rata Amerikoje ir Kanadoje tik 
10 dol. Užsienyje — 16 dol. 
“Pensininkas” yra geriausia do
vana įvairiausiom progom. Jame 
daug įvairiausių žinių iš socia
linės gerovės, sveikatos klausi
mais, įvairenybių ir kita. Užsa
kymus siųskite: Lithuanian Hu- 
man Services Council of the 
USA, Ine., 2711 West Hst St., 
Chicago, III. 60629.

Laisvės Vąrpas ne tik teikia tuo 
reikalu informacijas, bet ir prii
ma skiriamas aukas, tuoj pat per- 
siųsdamas jas JAV LB Krašto val
dybai. Iki Kalėdų tokių aukų 
gauta ir persiųsta 1,100 dol. Jei 
aukotojai neprieštarauja, tai jų 
aukos skelbiamos Laisvės Varpo 
laidose ir lietuvių spaudoje, ku
rią Laisvės Varpas aprūpina vie
tinėmis žiniomis.

Kalėdų sveikinimai

Aukščiau Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga beveik visos 
lietuvių organizacijos sveikinda
vo per Laisvės Varpą savo narius 
ir plačiąją lietuvių visuomenę, 
pateikdamos žinių apie savo 
veiklą ir ateities planus. Paskuti
niu metu tokie sveikinimai 
retėja. Šiemet per Laisvės Varpą 
perduoti tik Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Lietuvių Fondo ir JAV 
LB Krašto valdybos sveikinimai. 
Paskutinieji du buvo su konk
rečiomis žiniomis apie nuveiktus 
darbus ir naujus užmojus.

Lietuvių Fondo vardu 
gruodžio 18 d. laidoje kalbėjo 
valdybos pirmininkė Marija Re
inienė, o gruodžio 25 d. laidoje 
— tarybos pirmininas Stasys Ba
ras. Abu sveikinimai kruopščiai 
paruošti, įtikinančiai pateikti.

JAV LB Krašto valdybos var
du kalbėjo pirmininkas dr. An
tanas Razma, iškeldamas reikalą 
padėti savo aukomis išleisti Lie
tuvoje objektyvią dr. Adolfo Ša
pokos parašytą Lietuvos istoriją, 
kad iš jos ateinančios kartos 
galėtų pažinti savo tautos garbin
gą istoriją.

Amerikos Lietuvių tarybos 
sveikinimo tekstas perduotas 
Laisvės Varpo gruodžio 18 d. lai
doje. Jis buvo taiklūs ir aktualus,

Kalėdų pobūvis

Elenos Vasyliūnienės Vado
vaujamas Lietuvių Moterų Fe
deracijos Bostono klubas kasmet 
suruošdavo Kūčias. Šiemet vie
toje Kūčių buvo suruoštas 
Kalėdiėnis pobūvis. Jis įvyko 
gruodžio 11d. Įvadą į jį sudarė 
mišios, kurias Šv. Petro lietuvių 
parapijoje So. Bostone aukojo 
kun. Albertas Kontautas. Tuoj 
po mišių salėje po bažnyčia vyko 
pats pobūvis. Mišių metu muzi
kinėje programoje dalyvavo 
komp. Jeronimas Kačinskas su 
parapijos vokaline grupe, giedo
jo sol. Ona Aleksaitė.

Pobūvį atidarė ir pravedė pir
mininkė Elena Vasyliūnienė, 
savo kalboje pateikdama plačią 
ir įdomią informaciją apie termi
no krikščionis atsiradimą ir 
prasmę, apie skirtingus Kalėdų 
šventės pavadinimus įvairiose 
tautose, o ypač apie lietuviškas 
Kalėdas su Kūčiomis ir kitais pa
pročiais, išlikusiais iš senojo lie
tuvių tikėjimo.

Prelegentė pabrėžė ypatingą 
Kalėdų šventės įtaką menui. Toji 
įtaka žymi dailėje ir muzikoje. 
Šalia to kalbėtoja atkreipė 
dėmesį į Kalėdų psichologinę 
reikšmę. Juk Kalėdos — tai 
meilės šventė, jungianti stipre
sniais ryšiais ne tik šeimos na
rius, bet ir tautines bendruome
nes. Kalėdų šventės pagrindu 
užmirštamos visos nuoskaudos, 
išlyginami buvę nesusipratimai, 
išlyginami įvairūs kivirčiai.

Po kalbos akt. Aleksandra Gu- 
staitienė paskaitė keletą Kalėdi
nių kūrinių, o sol. Ona Alek
saitė, akompanuojama komp. Je
ronimo Kačinsko, sudainavo ke
turias dainas. Pobūvis baigtas 
vaišėmis, kurias paruošė klubo 
narės, dekoravusios taip pat 
Kalėdų eglutę.

Visuose pobūvio surengimo 
darbuose pirmininkei uoliai tal
kino vicepirmininkė Irena Ra- 
sienė, iždininkė Irena Ulpaitė, 
sekretorė Milda Norkūnienė, 
Ona Vilėniškienė, Jankevičienė 
ir Jotos narės. Įėjimas į pobūvį 
buvo nemokamas. Jame dalyva
vo d aug lietuvių, tai buvo gražus 
ir reikšmingas renginys.

Kalėdos per radiją
Kalėdų dieną visą savo programą 
Laisvės Varpas skyrė tai šventei. 
Joje pynėsi religinis momentas 
su tautinių aspektu. Lyg raudo
nu siūlu per visą programą 
driekėsi mintis — žadėtoji taika 
ir ramybė geros valios žmonėms 
tebėra lietuvių tautai ne realybė, 
bet siekiamas idealas. Kalėdos 
— tai šeimos šventė, o mūsų šei
ma — tai visa lietuvių tauta. 
Savo mintimis ir jausmais ap- 
mant visą tautą ir jos vargo kelią, 
negalima užsidaryti siaurame 
savo šeimos ar artimųjų ratelyje, 
bet būtina dalintis su nelaimin
gais lietuviais tuo, ką turime. Tai 
mūsų tautinės ištikimybės ir so
lidarumo reikalas. Lietuvių tau
ta tiki Kalėdų šviesa, kuri išblaš
kys tamsą, tebegaubiančių mūsų 
tėvų žemę. Kad toji šviesa kuo 
greičiau įveiktų viešpataujančią 
tamsą, savo-ištekliais turime pa
remti tautos kamieno vedamą 
kova, — kalbėjo Petras Viščinis.

Kalėdinis poezijos ir muzikos 
montažas buvo sudarytas iš akto
rių Elenos Dauguvietytės Kuda
bienės, Jono Kavaliausko ir 
Henriko Kačinsko atliktų 
Kalėdinių kūrinių, o taip pat sol. 
Stasio Liepo atliktos Stanislovo 
Moniuškos sukurtos “Bedalių 
maldos”.

Iš žodinės programos dar 
pažymėtinos JAV LB-nės Krašto; 
Valdybos pirinininko dr. Antano' 
Razmos ir Lietuvių Fondo tary
bos pirmininko Stasio Baro kal
bos su atitinkamais įvadais ir pri
taikinta muzikine užsklanda.

Tokiomis programomis pasie
kiama daug daugiau lieutvių, 
negu jų ateina į bažnyčias. Kai . 
jos gerai paruošiamos, jų povei
kis yra didelis lygiai religiniu, 
kaip ir tautiniu^ ^gožiūriu. 
Reikėtų sietai, taį.jų sunrgany 
zavimas būtų ne tik ftdijo tarny
bos reikalas, bet visų lietuvių or
ganizacijų ir parapijų uždavinys.

Pavyzdingas jaunuolis j
Ne tik vyresnioji, bet taip pat 

vidurinioji ir jaunoji karta jau- 
striai atsiliepia į JAV LB-nės 
Krašto valdybos atsišaukimą 
padėti Lietuvoje išleisti dr. 
Adolfo Šapokos parašytą Lietu
vis istoriją, grąžinti dar gyvus iš 
Sibiro tremtinius ir atlikti kitus 
svarbius uždavinius, kurie dabar 
Lietuvoje leidžiami, bent iš da
lies atleidus sukaustymo 
varžtus. Štai Juozas Materas iš 
Califomijos, inžinierius, at
siuntė per Laisvės Varpą tarų tik
slui 100 dolerių. Tai reikšminga 
Kalėdų dovana Lietuvai, ryžtirf- 
gai siekiančiai išplėštų teisių at
statymo ir jaunosios kartos 
auklėrmo savo tautos istorijos 
dvar oje. Toji dovana yra juo rei
kšmingesnė, kai ji skirta jaunuo
lio, išaugusio, subrendusio ir iš
simokslinusio jau už Lietuvos 
ribų. Jis šviečia gražiu .pa
vyzdžiu kitiems, kaip reikia 
rūpintis savo tauta.

Pažymėtina, kad Juozas Mate
ras yra sūnus Marijos Janonienės 
iš Brocktono. Kaip ji, taip lygiai 
jos sūnus Juozas Materas uoliai 
remia Lietuvių Fondą, Vasario 
16-sios gimnaziją ir kitus svar
bius lietuviškus reikalus. Jei visa 
mūsų vidurinioji karta tokiu uo
lumu ir dosnumu įsijungtų] vyk
domą vajų, tai jis greitai būtų 
sėkmingai užbaigtas, sudarant 
užsibrėžtą sumą.

RENGINIAI

1989 sausio 7 - 8 statoma An
tano Škėmos drama “Pabudima- 
s”, Cambridge, Mass. Rengia 
LB Bostono apylinkė.

Vasario 5 Norwoode Vasario 
16-osios minėjimas. Pagrindinis 
kalliėtojas — inž. dr.'' Jurga 
(ombutas.

Balandžio 23 — Šv. Petro liep
tu vių parapijos So. Bostone me
tinis banketas Lantana Restora
ne Randolphe.
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.341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

- Dail. Eugenija Rastenienė prie savo austų gobelenų tautodailės parodoje Kultūros 
Židinyje. Nuotr. V. Maželio

Radakclja.........(713) 827-1352
Admlnlstr......... 4718)827-1351

Spaustuvė.... 4718)327-1350 
Vienuolynas .. 4718) 235-5982 
Vyskupas... (718)827-7932 
Sal*(kor.).........(718)827-9645
Salės adm. ... .(718) 235-8388

. ------------twv*i-inr—g

YORKO

TAUTINIO ATGIMIMO METAI.

NEW

Darbininko redakcija ir 
administracija nuoširdžiai 
dėkoja už šventinius sveikini
mus bei dovanas asmeniškai ar 
laikraščiui stiprinti.

£ Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 71 metų sukakčiai pa
minėti Lietuvos generalinis 
Konsulas New Yorke rengia Va- 
sario 16 d. 6 - 8 vai. v. diploma
tinį priėmimą Inter-Continental 
Hotel (48 St. East of Park Avė.) 
Jam talkinti sudarytas komitetas. 
Norintieji priėmime dalyvauti ir 
savo įnašu prisidėti prie jo pasi
sekimo malonėkite apie tai pra
nešti ne vėlįąu vasario 1 dienos 
bet kuriam iš šių komiteto narių: 
Alksninis, Vytautas — 516 671 - 
2393, Giedraitis, Juozas — 516 
— 757 - 0055, Keplalaitė, Aldo
na — 212 — 724 - 5720, Kliveč- 
Įdenė, Malvina — 718 — 296 - 
0406, Kazlas, Juozas — 212 — 
580 - 9561, Kun. Palubinskas, 
Vytautas — 212 — 255 - 4648, 
Vakselis, Aleks, — 718 — 846 - 
3246.

Elena ir Arnoldas Pristemik 
iš Rockaway, N. J., atnaujino 
prenumeratą atsiųsdami 65 dol. 
auką. Labai ačiū.

Ona Paukštys, Elizabeth, 
N.J., ilgametė skaitytoja bei 
spaudos rėmėja, atnaujino pre
numeratą pridėdama 105 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame 
spaudos palaikytojai:

Dr. A Noakaitė-Dunajewsld, 
Ozone Park, N.Y., ilgametė 
Darbininko skaitytoja ir rėmėja, 
atnaujino prenumeratą, pridė
dama 70 dol'. auką. Dėkojame 
geradarei.

Jonas Celgola, Brooklyn,

Klaipėdos krašto 66 metų at
vadavimo minėjimo metu bus 
paminėta ir Vydūno 120 metų 
gimimo sukaktis. Minėjimas 
įvyks sekmadienį, sausio 15, 3 
vai. popiet Kultūros Židinio 

- ženrtftteėje salėjo. Šio minėjimo 
surengimui vadovauja New Yor
ko šaulių kuopa.

Dr. Jonas ir Dana Bilėnai iš 
Melville, N. Y., sveikindami 
Darbininko redakcijos ir admi
nistracijos štabą, ir šiais metais 
prenumeratai ir spaudos klestė
jimui pridėjo 50 dol. Administ
racija už pastovių talką 
nuoširdžiai dėkoja

Dr. Jonas Stiklorius, VUKo 
valdybos narys, skaitys paskaitą 
apie Vilių Storastą — Vydūną, N.Y., atsiuntė 100 dol. Uždos- 
jo veiklą Mažojoj Lietuvoj ir jo ni4 auką dėkoja Darbinino admi- 
kūrybą Klaipėdos krašto atvadą- 
vimo sukakties minėjime, kurte 
įvyks kitą sekmadienį, sausio 1!Į, 
Kultūros Židiny. <

Aidų, kultūros žurnalo, 1988 
metų paskutinis — ketvirtasis 
numeris, dabar siunęian^ąs. pre
numeratoriams. Susivėluota dėl 
švenčių.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 7, šį šeštadienį, 1 vai. po
piet New Yorko laiku bus trans
liuojama G. Verdi opera “Aida » 
Pagrindiniai solistai: Aprile 
Milo, Placido Domingo, Paul 
Plishka, Sherill Milnes. Diri
guoja James Levine. Salėje esą 
klausytojai galės pasigėrėti ir 
nauju operos pastatymu.

Tadas Alinskas, Aleksandras 
Maldutis, Julius Veblaitis ir Vy
tautas Daugirdas atliks meninę būry, Conn., visada remia Dar- 
programos dalį N.Y. šaulių kuo- bininką.. Šiemet atsiuntė 40 dol. 
pos rengiamame Klaipėdos kraš- auką. Dėkojame, 
to 66 metų atvadavimo ir 
Vydūno 120 metų gimimo su
kakties minėjime, sekmadieriį, 
sausio 15 Kultūros Židiny. Pro
gramai vadovaus šaulė Vida Jan
kauskienė.

Graži kalėdinė dovana, kuri Fit—f------------------------- ‘j?
gavėjui Jus primins per ištisus rėmėjas, atsiuntė S0 M arAį. Spltnkos yra labai įsigalėję krimi-

nistraėija.
Conrad. Kaster, Belleville, 

N. J., atnaujino prenumeratą, 
pridėdama 100 dol. auką. Labai 
dėkojame už dosnią paramą.

Kun. dr. Viktoras Pavaitos, 
Milpitas, Calif., jau daugelį 
metų yra Darbininko mecenatų 
eilėse. Administracija dėkoja už 

‘atsiųsta 120 dol. čekį.
Kun. P. Jonaitis, Gloversvil-
N,Y.., jau keleri metai atsių

sdamas Darbininko prenumera
tą,' prideda auką. Šiemet gauta 
65 dol. Labai ačiū.

Teresė Šlikas, Woodhaven, 
N.Yr, nuo ankstesnių metų yra 
spaudos rėmėja. Atnaujindama 
prenumeratą, pridėjo 55 dol. 
auką. Administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

Stasys Kuzminskas iš Water-

G. Rajeckas, Maspeth, N.Y., 
jau keleri metai su prenumera
tos atnaujinimu atsiunčia 50 dol. 
auką. Dėkojame spaudos 
rėmėjui.

ius Strikaitis, Los Ange-

RYŽTINGAS SUMANYMAS PATERSON, N.J
gali atlikti kiekvienas dabartinis 
parapijos narys, pasistengdamas 
surasti tokių lietuvių, ypač jau
nesnės kartos, kurie iki šiol 
vengė prie lietuvių parapijos ar 
lietuviškų organizacijų priklau
syti. O jų yra, tik reikia nepa
tingėti juos “atrasti” ir paveikti 
įsijungti į atkuriamą parapiją, 
nes nuo parapijos lietuviškumo 
žymia dalim prikjausys ir mūsų 
ateinančių kartų išlikimas lietu
viais.

Tad sukrusldme visi, kad šis 
didelis uždavinys būtų sėkmin
gai įgyvendintas ateinančių kar
tų lietuviškumui ir su juo susiju
siam tradiciniam lietuvių reli
gingumui išsaugoti.

K. Jankūnas

Čia veikiančios, 1986 m. savo 
deimantinį jubiliejų paminėju
sios lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos narių tarpe prieš Kalėdų 
šventes pradėjo sklisti gandai, 
kad kai kurie parapijos nariai 
planuoja parapijos bažnyčią ir ki
tus pastatus perkeldinti į prie
miesčius.

Iš tikrųjų ši parapija, kaip ir 
daugelis kitų Amerikos lietuvių 
parapijų per savo gyvavimo me
tus yra atsidūrusios miestų nu
gyventuose rajonuose. Dėl 
Amerikoje nuolat vykstančios 
gyventojų kaitos lietuviškos pa
rapijos pasijuto esančios apsup
tos lietuviams svetimos kultūros 
ir ^svetimų papročių gyventojų

pasinaudoti, juo labiau, kad ar
chitektas planuoja ne tik pastaty
dinti bažnyčią ir kleboniją, bet 
ir pakankamą parapijos salę, ku
rioj galėtų telktis visas šiaurinės 
New Jersey lietuvių kultūrinis 
gyvenimas su lietuvių organiza
cijų, tautinių šokių grupės ir kitų 
religinių ir tautinių grupių veik-

Smulkūs persikeldinimo pla
nai išryškės tik vėliau, tačiau ir 
dabar visiems parapijos nariams 
kyla uždavinys suburti šiau
rinėje New Jersey gyvenančius 
lietuvius apie perkeldinamą pa
rapiją, kad jį galėtų tarnauti ne 
tik dabartinės, bet ir ateinančių 
kartų lietuviam. Šį uždavinį

——

Lithuanian Heritage — Jigsaw 
puzzle. Seniems ir jauniems įdo
mus žaidimas — iš spalvotų ga
baliukų sudėstoma Lietuva su 
didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis, laukais. 
Pridėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 13 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. z

metus. Tai Darbininko (arba ' Ačiū už spaudos palaikymą. 
Bridges — anglų kalba) metinė 
prenumerata. Naujiems
skaitytojams Darbininko pre
numerata tik 15 dol. Bridges — 
tik 10 dol. Užsakykite dar šių 
laikraščių neskaitantiems.

KASOJE pakilo nuošimčiai už 
įvairių terminų taupymo certifi- 
katus ir pasikeitė kai kurių pa
skolų procentai. Prieš eidami į 
svetimus bankus, pasiteiraukite 
apie taupymo ir skolinimo sąly
gas lietuviškoje KASOJE. Tele
fonas: 718 441 - 6401.

ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $17,840 
- §69,485. Call — 1-602-838- 
8885. Ext. R6057. . ,

naliniai nusikaltimai, sudarą pa
vojų ' net ir dienos metuBruno Grinius, Dania, Fla..

vienas iš pirmųjų pradėjusių bažnyčios lankytojam.
dosniau remti mūsų spaudą, ir ’ 1960

KLAIPĖDOS KRAŠTO *
: 66 METŲ ATVADAVIMO IR

VYDŪNO 120 M. GIMIMO SUKAKTIES

jvyks sausio 15, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinio mažojoj salėj ’’

341 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE " ' " '
Atidarymas — KĘSTUTIS MIKLAS, NY šaulių kp. pirm. 
Invokacija — Tėv. LEONARDAS ANDRBEKUS, OFM 
1923 m. manifestas — VIDA JANKAUSKIENĖ
Įžanginis žodis — ANICETAS SIMUTIS

Lietuvos Gen. Konsulas
Paskaita — DR. JONAS STIKLORIUS

VLIKo valdybos narys
Meninė dalis — TADAS ALINSKAS . .. , j

ALEKSANDRAS MALDUTIS • 
JULIUS VEBLAITIS
VYTAUTAS DAUGIRDAS .. •»-V 2

Programos vadovė — šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ

Po programos — pabendravimas prie kavutės 
Įeinant.aukojama
Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LŠST NEW YORKO ŠAULIŲ KUOPA 
LKVS RAMOVĖS NEW YORKO SKYRIUS 
DLK BIRUTĖS D-JOS NEW YORKO SKYRIUS - 
M Al. LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

dešimtmečio 
šiemet su prenumeratos mokė- pradžioje statydinant' naują 
sčiu atsiuntė 50 dol. auką. ‘ Jnūrinę bažnyčią, nebuvo at- 
Padėka geradariui. kreiptas reikiamas dėmesys į be:

KASOJE, Lietuvių Federali- '^eičiančią parapijos aplinką ir 
nėję Kredito unijoje, nuo sausio ’ "^pagalvota parapiją perkeldinti 
3 veikia naujos darbo valandos; T ramesnes apylinkes.
pirmadieniais ir ketvirtadieniais H Gandai pradėjo virsti tikrove 
nuo9val.rytoiki7:30val.vak.,;r)ijos tarybai 21
antradieniais, trečiadieniais ir Jukvietus parapijos susirinkimą, 
penktadieniais — nuo 9 vai. ryto • 
iki 3 vai. popiet, šeštadieniais — 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

Poilsiaujant skirkime 
daugiau laiko knygoms

A. Baranausko. Prof.
Rakūnas. Romanas. 13.00

J. Aisčio raštai, I tomas, 15.00
P. Klimo dienoraštis, 20.00
J. Keliuočio, Dangus nusidažo 

raudonai, 12.00
K. Astrausko, Eloiza ir Abe-

1 ardas, 8.00
B. Daunoro, Čekisto naguose, 

10.00
K. Almeno, Sauja Skatikų, 

10.00
'K. Almeno, Lietingos dienos

Palangoje, 10.00
Lietuviai tautininkai Komuni

stų kankiniai, 7.00
M. Raišupio, Dabarties kan

kiniai, 10.00
A. Damušio, Lietuvos aukos

Il-ro karo laikotarpyje, 3.00
Šie nauji leidiniai gaunami 

Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207 (Persiuntimui pride
dama 1.50 paskirai knygai).

EARN MONEY Reading 
booksl $30,000/yr. mcome po- 
tential. Details. (1) 805-687- 
6000. Ext. Y-4505.

DEXTER PARK

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77tft Mrwt)

296-4130

.3

m.

įparapijos tarybai gruodžio 21 
sukvietus parapijos susirinkimą. 
»Nors susirinkimas dėl prieššven- 
tiškų nuotaikų nebuvo gausus, 
/bet jame paaiškėjo, kad parapi
jos narys ir į plačius konstrukci- 

' jos vandenis išplaukęs inž. archi
tektas Vytautas Paulius ir jo šei-

DAMNMMCUI PAREMTI AUKOJO
(atkelta iš 7 psl.) port, Mass., R. Dalangauskas,

New Britain, Conn., V. Vaitkus, 
sburg, Fla,, Z. Grabnickas, Lake Waterbury, Conn., Sr. M. Maji- 
Wales, Fla., A. Janus, Center
ville, Mass., L. Dovydėnas, Le
no*, Mass., R. Przybysz, Gla- 
stonbury, Conn., J. Gelumbau- 
skas, Waterbury, Conn., A. 
Beard, Forest Hills, N.Y., O. 
Žudžius, Richmond Hill, N.Y., 
M Petrauskas, Hartford, Conn., 
kun. A. Kandis, New Haven, 
Conn., V. Žiaugra, Roslindale, 
Mass., P. Molis, Shrewsbury, 
Mass., A. Skruodienė, Jersey 
City, N.J., D. Dargis, Fleming- 
ton, N.J., J. Davis, Plymouth,

kas, Amityville, N.Y., kun. K., 
Balčys, Amsterdam, N.Y., M. 
Šaulys, Seminole, Fla., J. Kava
liūnas, New Smyrna Beach, FL, 
G. Eluhow, Arhngton, VA, J. 
Dabrila, Dorchester, Mass., V. 
Barius, Bridgeport, Conn., M. 
Banevičius, 
Conn., M.
York, N.Y., A. Ringis, Great 
Neck, N.Y., J. Burlen, Bowie, 
M D, J. Misevičius, Baltimore, 
MD, dr. B. Mikonis, Mashpee, 
Mass., Sandara Club, Brockton, 
Mass.,, A. Pestenis, Philadel-

W. Hartford,
Bučinskas, New

foą pasiūlė, parapijos bažnyčią ir -Mass.> A, Girnius, Roslindale, Mass., A. Pestenis, Philadel- 
• * Mass.'S. Zabulis, Manchester, phia, Pa., J. Kudirka, Forestvil-

Conn.- J. Valiušaitis, Stamford, 
Conn., J. Alyta, Woodhaven, 
N.Y., J. Klivečka, Woodhaven, 
N.Y., kun. C. Batutis, Darly, 
Pa., M. Bigenis, Philadelphia, 
Pa., A.Birutis, Richmond Hill, 
N.Y., N. Baltrulionis, Jamaica, 
N.Y., J. Širvinskaitė, Brockton, 
Mass., B. Kovas, Norwood,
Mass., J. Skobeika, Berlin, tis, Philadelphia, Pa., J. Ambri- 
CbBQ.«. W. Draugelis. South zas, Chicago, III., J. Palevičius, 
Windsorf Gonte, V. Lukas, Hudson, N.H., K. Bakšys, Del- 

‘dabartinės bažnyčios aplinkoje Toms IBver, NJ., A. Liobis, tona, Fla., J. Ju< 
jau ir nebėra gyvenančių lietu- - N»J*» A. Grigą-Hills, Fla., A. Ce]
vftų. Visi į maldas suvažiuoja ft 
tolimesnių kaintyninių mieste-

Jotus pastatus perkeldinti į neto
liese esantį patogų, ir erdvų 
sklypą, esantį dar gana retai 
žmonių apgyventoj aplinkumoj. 
J Patersono diecezijos vyskupas 
įranki Rodimar, suprasdamas 
ir atjausdamas dabartinę lietuvių 
parapijs padėtį, persikeldinimui 

.pritaria. Pritaria ir už Lietuvos 
ribų esančiųjų lietuvių vyskupas 
kaulius Baltakis, OFM. Atrodo, 
kad ir dauguma parapiečių šiam 
užmojui pritars, nes iš tikrųjų

f .Vyskupas sutinka ir naujoje- 
vįetoje palikti parapijai tą patį 
^.‘Kazimiero parapijos vardą ir 
jite lietuvišką paskirtį. Naujoji 
parapijos vietą būtų West Pater- 
sčn, prie didžiojo federalinio 
greitkelio Nr. 80, tad visiem 
lengvai pasiekiama.

Žemės sklypą dovanoja vysku
pija, o reikalingus darbus žada 
atlikti architektas Vytautas Pau
lius ir jo šeima. Tai tas pats para
pijos geradaris, įdėjęs naujus ki
limus ir didžiąsias bažnyčios du
ris ir atnaujinęs bažnyčios vidų, 
parapijai rengiantis minėti savo 
gyvavimo 75 m. sukaktį...

Tokių dalykų šiuo metu

le, Que., M. Samantas, Wash- 
ington, D.C., S. Kuprys, River- 
side, IH., M. Kuprienė, Cicero, 
III.,S. Klevas, Richmond Hill , 
N.Y., R. Masiulionis, Bufialo, 
N. Y., Lituanus Foundation, 
Cbicago, 111., S. Modzeliauskas, 
Ridgewood, N.Y., K. Daugėla, 
Bedford, N.H., kun. C. Degu-

luodis, Beverly 
. , _ tpėnas, Chica-

būnas, MiamiFla., V. Mamaitis, go, III., I. Tyla, Leesburg, Fla., 
Sunny Hills, Fla., I. Garankštis, G. Daunys, N^Miami Beach, 
Jericho,N.Y., J.Adomėnas, * Fla.’’
Brooklyn, N.Y., V. Lalas, Wey- 'Po 3 dol. — J. Freimanas, 
mouth, Mass. . Brockton, Mass., S. Baltušis,
R. Grubliauskas, 
Mass., G. Būga,. Scranton, 
Pa., A. Vaiculis, West Miff- 
lin, Pa.,.W. Zlioba, Jamaica, 
N.Y., P. Mackus, Maspeth, N. 
Y., kun. T. Burkauskas, Doyles- 
town, Pa.,T. Aleksonis, Quincy, 
Mass., B. Udalovas, St. Peters
burg, Fla., G. Jazukaitis, Gulf- 
port, Fla., E. Minkūnas, Wood- 
haven, N. Y., O. Maciūnas, 
Woodhaven, N.Y., S. Veršelis, 
Newton Center, Mass., V, Su- 
žiedėlis, Brockton. Mass., B. 
Vyliaudas, Union, N.J., J. Saba
liauskas, Blairstown, N.J., J. 
Vaičjurgis, Dorchester, Mass.,

W. Hyannis-

Brockton. Dorchester, Mass., H. Johnson, 
Richmond HiH.,N.Y., M. Naru
ševičius, Paterson, N.J., A. 
Gražulis, Pittsburgh, Pa., R. 
Bagdonas, Ormond Beach, Fla., 
E. Strazdas, Centerville, Mass., 
J. Savickas, Nashua, N.H. V. 
Vaškys, Crownsville, M D.

Po 2 dol. — S. Kaselis, Cin- 
cinnati, OH, Sr. Zita, Holland, 
Pa., F. Grišaitis, Franklin Squa- 
re, N.Y., A. Pakštys, Great 
Falls, VA, A. Liepinaitis, Kew 
Gardens, N.Y., A^Verbyla, St. 
Petersburg Beach, Fla.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

1


