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OKUPUOTOS LIETUVOS HIERARCHIJA SVEIKINA
— Lietuvos kardinolo ir vyskupų konferencijos kalėdinis žodis —

^^KalėdijSavaitės 
įvykiai

Andrei Sacharovas, Sovietų 
Sąjungoj žinomas disidentas, su
laukęs 68 metą amžiaus, širdies 
smūgio ištiktas, mirė gruodžio 
14 naktį. Kaip prityręs fizikas jis 
apie 1950 metus sukūrė Sovietų 
Sąjungai atominę bombą, bet 
vėliau perėjo j disidentų gretas. 
1980 buvo ištremtas į Gorky 
miestą, bet Gorbačiovo 1986 
buvo atkviestas į Maskvą. Dėl 
saikingų pažiūrų į tarptautinę 
tvarką 1975 gavo Nobelio taikos 
premiją.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas užblokavo Liaudies at
stovų kongreso diskusijas dėl 
konstitucijos 6 str. pakeitimo ar 
panaikinimo. Tas straipsnis su
teikia komunistų partijai vado
vaujantį vaidmenį.

Sovietinėse Estijos ir Latvijos 
respublikose gruodžio 10 vyko 
rinkimai į vietines tarybas. Pagal 
neoficialius duomenis už Liau
dies fronto kandidatus balsavo: 
Rygoje daugiau kaip 50 proc, o 
kitose vietose nuo 55 iki 70 proc. 
balsuotojų.

Britanijos valdomoji kolonija 
Hong Kongas slapta ir panaudo
damas prievartą ištrėmė į Viet
namą ten atbėgusius iš Viętnan 
51 pabėgėlį. Britanijos parla
mentas, J.T. ir Vakarų demokra
tijos tokį žygį pasmerkė.

Prezidentas George Bush, su
laužydamas savo ankstyvesnį pa
žadą nutraukti su Kinija aukštų 
pareigūnų susitikimus už Kinijoj 
vasarą įvykdytas studentų žudy
nes, pasiuntė į Kiniją savo pa
tarėją saugumo reikalams Bent 
Scovvcroft ir valst. sekr. pava
duotoją Lavvrence Eagleberger 
santykių išlyginti, bet pasiunti
niai grįžo nieko nelaimėję. Kon
gresas ir didžioji spauda šį prezi
dento žygį aštriai kritikavo.

Sovietinės Lietuvos Aukšč. ta
ryba, tik vienam balsuojant 
prieš, priėmė konstitucijos 6 str. 
panaikinimą ir įteisino daugia
partinę sistemą. 6 str. komuni
stų partijai teikė vadovaujantį 
vaidmenį.

JAV paaiškino Sov. S-gai, kad 
ji, sumažinusi dabar jos teikiamą 
karinę ir ūkinę paramą Angolai, 
Kambodijai, Kubai, Etiopijai, 
Nikaragvai ir Vietnamui, galėtų 
gerokai pataisyti savo gyventojų 
aprūpinimą. Dabar ji per metus 
tam reikalui išleidžia 15.5 bil. 
dol. Šią paramą sumažinus bent 
500 mil. dol. per metus, jos gy
ventojai galėtą gauti 10 kartų 
daugiau muilo, kaip dabar, arba 
padidinti kiekvieno gyventojo 
suvartojamos mėsos kiekį 31 sva
ru.

Europos Bendrosios rinkos 
valstybės numato sukurti iki 
1992 m. laisvos prekybos zoną, 
kuri apimtų 12 valstybių, o 6 ki
tom valstybėm—Austrijai, Suo
mijai, Islandijai, Norvegijai, 
Švedijai ir Šveicarijai būtų su
kurta speciali Europos ūkinė 
erdvė.

Čekoslovakijos stalininis pre
zidentas Gustav Husak priėmė 
min. pirmininko Ladislav Ada- 
mec vyriausybės atsistatydini
mą, patvirtino naują slovako Ma- 
rian Calfa sudarytų ministerių 
kabinetą ir pats atsistatydino. Jo 
vieton numatomas pasižymėjęs 
disidentas ir buvęs politinis kali
nys dramaturgas Vaclav Havel.

Brangūs broliai ir seserys!
“Skelbiu Jums didi džiaugsmu“ 
(Lk 2,10)

Jau beveik du tūkstančiai me
tų skamba šie angelo žodžiai, iš
tarti pirmųjų Kalėdų naktį. Jie 
skirti visiems geros valios žmo
nėms, kurie ieško tiesos, ilgisi 
gėrio, trokšta laimės. Šio džiaugsmo 
priežastis — Kūdikis, užgimęs 
Betliejaus tvartelyje. Kas Jis? 
Tai Dievas, tapęs žmogumi, kad 
mus padarytų Dievo vaikais — 
dangaus paveldėtojais. Tai nuo
stabi Dievo meilės paslaptis. 
Apaštalas šv. Paulius rašo: “Pasi
rodė mūsų Gelbėtojo Dievo ge
rumas ir meilė žmonėms” (Tit. 
3,4)

Aprašydamas Jėzaus Kristaus 
gimimą, evangelistas šv. Lukas 
pasakoja, kad gimusį, jo Motina 
“suvystė vystyklais ir paguldė 
ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos 
užeigoje” (Lk 2,7), o apaštalas 
šv. Jonas sako: “Pas savuosius 
atėjo, o savieji jo nepriėmė” (Jn 
l.i 1). - -J

Taip žmonija sutiko savo Gel
bėtoją, kurio laukė tūkstančius 
metų.

Bet neskubėkime ano meto 
žmonių kaltinti širdies nejautru- 

Isterija kartojasi. Dieviška
sis Išganytojas tebesibeldžia į 
mūsų širdis, protą, sąžinę, kvies
damas teisingai, dorai, blaiviai, 
sąžiningai gyventi, mylėti Dievą 
ir žmones. Ar visi girdime jo bal
są, ar visi klausome? Ir šiandien 
jam nėra vietos daugelio valsty
bių įstatymuose, visuomeninia
me gyvenime, mokslo įstaigose, 
šeimose, asmeniniame žmonių 
gyvenime. Ką mums padės, jei 
Išganytojas gimė Betliejaus tvar
telyje, bet negims mūsų širdyse, 
neįleis į mūsų gyvenimą antgam
tinės gyvybės? Tokiu atveju 
mūsų išganymas, mūsų Kalėdos 
dar nebūtų atėjusios.

Brangūs tikintieji! Mes kurie 
susirinkome čia prie Viešpatięs 
prakartėlės, kaip anie Betliejaus 
piemenėliai, norėdami pasvei
kinti dieviškąjį Kūdikį, padėkoti 
už jo gerumą, ir meilę, susitikti 
su juo Šv. Komunijoje. Tačiau 
to negana. Betliejaus piemenė
liai, tapę didžiojo įvykio liudi
ninkais, skelbė visiems, kad 
atėjo žadėtasis Mesijas. “Išgirdę 
jie apsakė, kas jiems buvo pra
nešta apie šitą Kūdikį” (Lk 2, 
17). Taip jie tapo pirmieji gero
sios naujienos skelbėjai. To pa
ties Viešpats laukia ir iš mūsų.

Kaip mes vykdėme šią savo 
pasiuntinybę?

Kel is dešimtmečius mūsų tė
vynėje grubiausiu būdu admi
nistracinėmis priemonėmis vyk
dyto ateizmo propaganda paliko 
skaudžius pėdsakus daugelio 
žmonių sąmonėje ir gyvenime. 
Nesuvokiame gyvenimo pras
mės, išsivystęs egoizmas, su
mažėjęs atsakomybės jausmas, 
abejingumas, net priešiškumas 
aplinkiniams žmonėms ne vieną 
pastūmėjo į sunkių nusikaltimų 
kelią, panardino alkoholizmo, 
narkomanijos liūne. Tačiau ir 
tais metais, kai įstatymai buvo 
labai nepalankūs Bažnyčiai, ge
rieji tėvai uoliai rūpinosi mokyti 
sa^O vaikūš tikėjimo tiesų; vesff 
juos į bažnyčią.

Kartą misijonierius, lankyda
mas negrų kaimelį, pastebėjo 
darže dirbančią moterį, ir šalia 
jos žaidžiantį apie keturių metų 
amžiaus vaikutį. Pasveikino, 
užkalbino. Moteris pasirodo 
esanti krikščionė. “Gal, vaikeli, 
moki persižegnoti”? paklausė 
kunigas. Vaikas gražiai persižeg
nojo. “Tai gal ir poterėlius mo
ki ? — toliau teiravosi misionie
rius. Vaikas sukalbėjo “Tėve 
mūsų , Sveika Marija . Jūs jį 
katekizmo paklauskite” — įsi
terpė motina. Misijonierius 
pradėjo klausinėti ir nustebo:

negriukas puikiausiai orientavo
si svarbiausiuose tikėjimo klausi
muose. “Kas jį taip išmokė”? — 
paklausė kunigas motiną. Ši nu
sišypsojo: “Matote, jis visur 
mane sekioja, o aš jam dažnai 
aiškinu, pasakoju, ką pati esu iš 
katekizmo išmokusi, o jis daug 
ką įsidėmi”. _y

Sakykite, brangieji, ar mūsų 
vaikai mažiau protingi, mažiau 
gabūs, negu tas negriukas? Tik
riausiai ne. Jie lengvai išmoksta 
ilgiausius eilėraščius, daugelis 
dainuoja, groja, piešia. Bet visa 
nelaimė, kad apie Dievą, tikėji
mą, jie nieko negirdi šeimoje. 
Apie ką mes, tikintys katalikai, 
daugiausiai kalbame savo šeimo
je? Apie tai, kaip ką nors “susi
kombinuoti , apšnekame kaimy
nus, bendradarbius, domimės 
politika, sportu, — viskuo, iš
skyrus tai, kas svarbiausia, kas 
labiausiai reikalinga mūsų laiki
nai ir amžinai gerovei. Neranda
me laiko maldai, sekmadienio 
Šv. Mišioms. Neturime laiko su 
vaikais pasikalbėti apie tikėjimą. 
Tad ar galime sakyti, kad atlieka
me savo pareigas vaikams? Ar ne 
patys juos tokiu elgesiu pastū
mėjome nuo Dievo, nuo bažny
čios, išmušėme jiems iš po kojų 
dorovinio gyvenimo pagrindus?

Net ir nepalankiausiais tikėji
mui metais niekas netrukdė da
ryti gera. Tiesa, nebuvo labda
ros, gailestingumo darbams pa
sišventusių organizacijų, bet 
niekas netrukdė asmenišku dar
bu, pasiaukojimu lengvinti kitų 
vargą, skausmą. Viena medici
nos sesuo taip kalbėjo: “Aprū
pinkite mus gerais butais, 
mokėkite pakankamai didelius 
atlyginimus, tada galėsite iš 
mūsų reikalauti gailestingumo”. 
Tai nekrikščioniška pažiūra.. 
Meilė, gerumas, gailestingumas 
— tai vertybės, kurios neperka
mos ir neparduodamos. Jos gali 
būti dovanojamos. Tokia buvo ir 
didžiausia Dievo dovana žmo
nėms — įsikūnijimas. Šv. apaš
talas Paulius sako: "Jis (Dievas) 
išgelbėjo mus (...) ne dėl mūsų 
atliktų teisumo darbų,bet iš savo 
gailestingumo” (Tit 3,5). Tokia 
buvo ir pirmųjų krikščionių 
meilė, besidalijanti paskutiniu 
kąsniu, todėl tarp jų nebuvo var
gšų” (Apd 4, 34). Ar tai ne prie
kaištas mums, katalikams Lietu
vos gyventojams, kad mūsų tar
pe yra apleistų vienišų senelių, 
skurstančių daugiavaikių šeimų, 
beglobių vaikų? O pagaliau, ar 
mūsų teikiama parama visada 
laisva nuo savimeilės, noro pasi
rodyti, tuoj pat susilaukti įverti
nimo ir pripažinimo? Kartais 
tuščios ambicijos, kvailas pavy
das sugriauna gražiausius suma
nymus, sugadina kilniausius 
užmojus. Tad mokykimės mylėti 
neskaičiuodami, nematuodami, 
nesverdamt, panašiai, kaip mus 
myli ir už mus aukojasi dieviška
sis Išganytojas.

Brangieji Kristuje! Dabar, kai 
mūsų tauta atbunda ir vis labiau 
atsigręžia į dvasines vertybes, 
plačiau atsiveria ir bažnyčios du
rys. Atsiveria tam, kad pas Išga
nytoją galėtų ateiti visi, kurie jo 
ilgisi, bet dar nepažįsta. Savo 
tikrai krikščionišku gyvenimu 
padėkime savo broliams ir sese
rims surasti Kristų, ateiti pas jį 
ir visada su juo pasilikti. Paklau
sykime Išganytojo raginimo: 
“Leiskite mažutėliams ateiti pas

Bulgarijos opozicinės grupės 
sudarė Demokratinių pajėgų 
uniją, reikalaujančią daugiapar
tinės valdymo sistemos, laisvos 
rinkos ir daugiau laisvių etninėm 
ir religinėm grupėm.

Kubos prezidentas Fidel (Ka
stro pareiškė, kad Kuba pasiliks 
komunistine valstybe, nes ko
munizmo reformatoriai niekina 
socializmą ir jo vertybes, žemina 
partiją ir naikiną jos vadovau
jantį vaidmenį.

NYT gruodžio 8 paskelbė, kad 
Baltijos respublikų Tautinių 
Sąjūdžių atstovai (po du iš keik- 
vienos) jau keli mėnesiai veda 

mane ir netrukdykite, nes tokių 
yra dangaus karalystė (Lk 18, 
16). Nepamirškime Viešpaties 
pažado: “Palaiminti gailestingie
ji, jie susilauks gailestingumo 
(Mt 5, 7).

Mes, jūsų Ganytojai, sveikin
dami jus, jūsų šeimų narius ir 
visus geros valios žmones 
Kalėdų šventėse, linkime, kad 
kalėdinis džiaugsmas mus visus 
jungtų ir vienytų, vestų geros 
valios keliu į tautinį bei dvasinį 
atgimimą ir pripildytų visų širdis 
ramybės palaima.

Lietuvos kardinolas ir vyskupai 

'Džiaugsmmgy .Kalėdy Svenciy
ir Viešpaties palaiminty .\aujyjy .Mėty 

visiems pranciškony rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

‘Tcv. ‘Tlacidas‘Barius, O.‘T.3(.
‘Pranciškony ‘Provincijolas

l

^Kristaus gimimo šventėje
mieliems mūšy skaitytojam 
bendradarbiam ir rėmėjam 
linkime .Kalėdy džiaugsmo 
ir laimtngy j\aujįi 3fctp.

‘D:4‘R‘BIALVKO 
‘Redakcija ir ‘Administracija

neoficialius pasitarimus su JT. 
gen. sekretoriaus pavaduotoju ir 
Tyrimų bei informacijos įstaigos 
viršininku James O. C. Jonah dėl 
jų kraštų nepriklausomybės at
statymo.

Tibeto Dalai Lama, priimda
mas jam paskirtą Nobelio taikos 
premiją, pareiškė sieksiąs taikin
gu būdu užbaigti Tibeto okupa
ciją.

Egiptas, Atstovaudamas 
PLO, sąlyginai priėmė valst. 
sekretoriaus James A Baker 
siūlymą palestiniečių ir Izraelio 
pasitarimam dėl atstovų išrinki
mo pradėti.

JAV satelito Voyager 2 siun
čiami duomenys rodo, kad Nep
tūno erdvėj siaučia 1500 mylių/ 
vai. greičio vėjai

Pagal 1984 m. sudarytą kon
kordatą R. Katalikų religija Ita
lijoj neteko valstybinės religijos 
teisių, todėl nuo sausio 1 Italijos 
gyventojai, mokėdami pajamų 
mokesčius, galės vieno procento 
aštuonias dešimtąsias šių moke
sčių skirti religijos reikalam arba 
valstybės socialinio aprūpinimo 
reikalam Iš religijai skirtos da
lies bus mokamas kunigų atlygi
nimas, kuris iki šiol valstybei 
kaštuodavo apie .KM) mil dol. 
nėr metus.



JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St., Slmsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

Leonardas Žitkevičius

POETUI
LEONARDUI 
ŽITKEVIČIUI 
75 METAI!

Brooklyne, Darbininko artu
moje, gyvena poetas Leonardas 
Žitkevičius, kuris tyloje lapk
ričio 19 atšventė 75 metų su
kaktį. (Senuoju stiliumi jis yra 
gimęs lapkričio 6. Tos datos kar
tais ir sumaišomos).

Leonardas Žitkevičius eilę 
metų dirbo Darbininko redakci
joje. Buvo mielas ir uolus ben
dradarbis, visada giedras, parei
gingas. Prieš penkerius metus, 
t.y. 1984 metais rugsėjo 17 d., 
9:05 v. r., vos atėjus jam į darbą, 
ištiko jį kraujo išsiliejimas į sme
genis. Buvo išgabentas į ligo
ninę. Į darbą nebegrįžo, nes pa
ralyžius palietė kairę ranką. Na
muose sustiprėjęs, vėl jis rašo 
humoristinius — satyrinius 
eilėraščius, skaito korektūras,

LIETUVOS KLAUSIMAS JAV 
UŽSIENIO RYŠIŲ TARYBOJE

Sąjūdžio seimo tarybos nariai 
— pirmininkas Vytautas Lands- 
bergis, Lietuvos Žaliųjų partijos 
pirmininkas Zigmas Vaišvila ir 
ekonomistas Antanas Buračas 
lapkričio 20 kalbėję JAV Užsie
nio Santykių tarybos (Council on 
Foreign Relations) nariams, pra
neša Lietuvių Informacijos 
Centras.

mui pravesti reikia bent 300,000 
parašų.

Buračas visa tai apibendrino 
teoriškai aptardamas rūpimus 
Baltijos rinkos ir ekonominius 
klausimus.

Pokalbio metu kartojosi pa
grindinis klausimas: Ar jūs tikrai 
manote, kad galėsite atsiskirti 
nuo Tarybų Sąjungos ? Juk tada 
ir kitos respublikos pasuks jūsų 
pavyzdžiu, ir Sąjunga sugrius.

Visi trys prelegentai pabrėžė,
Simpoziumas vyko už uždarų 

durų, be spaudos atstovų ir paša
liečių, kad būtų galima kuo atvi
riau pasikeisti mintimis.

Užsienio reikalų tarybą suda
ro Amerikos viešąją nuomonę 
formuojantys žmonės, kaip Zbig- 
niew Brzezinski, Jeanne Kirkpa- 
trick, Henry Kišsinger bei kiti 
buvę ir būsimieji vyriausybės 
nariai, diplomatai, biznieriai, 
leidėjai, žurnalistai, profesoriai.

Tai intelektualinis ir politinis 
elitas, kurio klausosi Baltieji 
Rūmai, Valstybės Departamen
tas ir JAV Kongresas. Tarybos 
leidžiamas žurnalas Foreign Af- 
fairs vis dažniau užsimena ir Bal
tijos klausimą.

Pokalbiui susirinko apie 60 
asmenų — tai gausus būrys, at
sižvelgiant, kad susitikta labai 
nepopuliariu laiku — pirmadie
nio rytą. Dalyvavo įtakingų laik
raščių, kaip The Neu> York Times 
ir The Neto York Revieu; of 
Books, fondacijų, Wall Street 
firmų ir akademinio pasaulio ats
tovai . ■*

Svečiai iš Vilniaus prabilo in
dividualiai į susirinkusius.

Landsbergis politinę padėtį 
apžvelgė racionaliai ir diploma
tiškai, iškeldamas konstitucinius 
konfliktus su Maskva. Jis pridū
rė, kad tas konfliktas tik prasidė
jo ir kad jisai didės Lietuvai lai
kantis pirmenybės principo su- 
vereninėm respublikų teisėm. 
Pasak Landsbergio, Maskva prie 
KGB dabar įsteigė naują skyrių 
apginti sovietų konstitucijai.

Vaišvila radikaliu polėkiu ir 
jaunatviška energija palietė eko
logines problemas, skirdamas 
daugiausia dėmesio ateinana- 
tiems rinkimams. Sis klausimas 
itin domino klausytojus, kurie 
pakartotinai teiravosi apie tary
binės armijos dalinių vaidmenį 
numatytuose vasario 24 d. rinki
muose į Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą. Vaišvila komentavo, kad 
bus ypač kebli situacija, kadangi 
tiems kareiviams bus leidžiama 
balsuoti. Jo žiniomis, šiuo metu 
Demokratų partija su Sąjūdžio 
pritarimu Lietuvoje skleidžia 
peticiją, reikalaujančią referen
dumo šiuo klausimu, tai yra leisti 
ar neleisti kareiviams rinkimuo-

- se balsuoti. Paskutinėmis žinio
mis, surinkta apie 100,000 pa
rašų. Pagal naujai priimtą Lietu
vos Aukščiausios Tarybos refe
rendumo įstatymą referendu- 

kad galutinis tikslas yra nepri
klausomos Lietuvos valstybės at
statymas. Landsbergis taip aiški
no klausytojams: “Jūs turite pasi
rinkimą. Ar norite tikros Euro
pos tautų bendrijos, ar norite iš
laikyti imperiją kaip muziejaus 
eksponatą"?

Po šio susitikimo, interviu su 
prelegentais padarė Business 
\Veek ir Washington Post kore
spondentai. Lietuvių simpoziu
mą su Council on Foreign Rela- 
tions išrūpino Lietuvių Informa
cijos Centro vedėja Gintė Da- 
mušytė.

(LIC)

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRO 
PASTANGOS LIETUVIŲ GINYBOJE

Paskutiniu metu JAV spaudo- 'kas. Jrs taip pat išrūpino Lands- 
je ir televizijoje pasirodė eilė 
straipsnių ir reportažų apie Lie
tuvą, kuriuos paruošti talkino 
Lietuvių Informacijos Centras.

Per vakarines žinias CBS tele
vizijos tinklas per JAV-bes palei
do kelių minučių reportažą apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią. Tai 
buvo dalis serijos, “Dievas ir 
Gorbačiovas”, besiruošiant Po
piežiaus Jono Pauliaus II ir Gor
bačiovo susitikimui. Reportaže 
rodė Lietuvos ateitininkų su
važiavimo ištraukas bei pokal
bius su kardinolu Vincentu Slad
kevičium, buvusiu sąžinės kali
niu kun. Sigitu Tamkevičium, 
Lietuvoje besilankančiu Ateiti
ninkų Federacijos vadu iš Chica- 
gos, Juozu Polikaičiu. Atmintiną 
pastabą apie dabartinę Lietuvos 
tikinčiųjų būklę padarė kardino
las, angliškai tardamas “Esame 
represuoti, bet nenugalėti .

CBS korespondentas Mark 
Katkovv susisiekė su LIC prieš 
vykdamas į Lietuvą. LIC vado
vai kun. Kazimieras Pugevičius 
ir Gintė Damušytė jį apšvietė 
apie numatytus jo viešnagės 
metu renginius ir nurodė įvai
rius žinių šaltinius. Būdamas 
Vilniuje, Katkovv aplankė ir 
Sąjūdžio informacinę agentūrą.

Prieš Maltos susirinkimą, 
MacNeil-Lehrer News Hour 
pramatė paleisti reportažą apie 
Pabaltijo klausimą. LIC kvie
čiant, šios programos korespon
dentai atvyko iš VVasbingtono į 
New Yorką atlikti interviu su 
prof. Vytautu I^ansbergiu Lietu
vių Informacijos Centre. Mac- 
Neil - Lehrer redakcijai prašant, 
LIC parūpino papildomą infor
maciją rašomam skaptui.

I^ansbergiui atvykus į Wash- 
ingtoną po Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo, jis turėjo pusantros 
valandos pokalbį su Wa.shington 
Post dienraščio leidėja Katheri- 
ne Grabam, jos įpėdiniu sūnum 
Donald ir kitais pagrindiniais 
skyrių redaktoriais. Pokalbį 
suorganizavo LIC VVashingtono 
skyriaus vedėjas Viktoras Na-

bergiui susitikimą su Associated 
Press redakciniu štabu.

Vienas iš pagrindinių New 
Yorko dienraščių Netcsday pa
skyrė centrinį puslapį temai: “Ar 
Maltoje turėtų būti keliami 
sunkūs klausimai”? "Ne” argu
mentuoja savo rašinyje sovietų 
Mokslo Akademijos narys Lev 
Semelko, o “taip” sako Lietuvos 
Žaliųjų Partijos vadas ir Sąjūdžio 
seimo tarybos narys Zigmas 
Vaišvila.

Vaišvila teigia, kad Vakarai 
turėtų remti Lietuvos demokra
tinius taikingus ėjimus į nepri
klausomybę ir kad yra atėjęs lai
kas atitaisyti neteisybę padarytą 
Pabaltijo tautoms prieš 45 me
tus, kai jos buvo sovietų okupuo-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

— Kauno spaudos kioskuose 
lapkričio mėnesio pabaigoje pa
sirodė tipografiniu būdu spaus
dintas Lietuvos Demokratų par
tijos oficialus šešių puslapių lei
dinys Vasario 16-oji. Pagal turi
mas informacijas, nuo šiol Lietu
vos Demokratų partijos leidinys 
Vasario 16-oji bus leidžiama 
Kaune 100,000 egzempliorių 
tiražu.

— Sąjūdžio seimas nutarė rei
kalauti, kad Aukščiausioji Tary
ba panaikintų Lietuvos TSR 
Konstitucijos 61 straipsnį ir su
stabdytų Baudžiamojo kodekso 
79 ir 211 straipsnius, numatant 
panašų įstatymą, kaip I^atvijoje, 
dėl alternatyvinės civilinės tar
nybos tiems jaunuoliams, kurie 
dėl kai kurių rimtų priežasčių at
sisako tarnauti kariuomenėje.

— Persitvarkymo Sąjūdžio 
seimo taryba nutarė vasario 4 
Vilniuje, Sporto rūmuose su
rengti Sąjūdžio priešrinkiminę 
konferenciją, kurios metu bus 
pristatyta rinkiminė platforma ir 
Sąjūdžio remiami kandidatai. 
Sąjūdis svarsto galimybes pa
kviesti užsienio parlamentarus iš

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 Blvd., Čarona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

triūsia, kiek jo sveikata leidžia.
Leonardas Žitkevičius jau nuo 

seno yra žinomas vaikų poetas, 
sukūręs daugybę eilėraščių, ku
rių pilna vadovėliuose, yra iš
leidęs keletą knygų. Jis reiškiasi 
kaip humoristas — satyrikas, la
bai taikliai, vaizdžiai suformuoja 
mūsų laiko idėjas, jas sustato 
kontrastiškais vaizdais. Kalba 
skambi, laki. Sakinukai trumpi, 
todėl jis yra visur cituo jamas. Jo 
satyriniai išsireiškimai, liečią po
litines nuotaikas, buvo cituoja
mi okupacijų laikais, pavirtę dai
nomis. Ir dabar pavergtoje Lie
tuvoje apie režimą cituoja jo 
eilėraščius, pvz. Dvi birbynės — 
vienas tonas, — Čia Berlynas, 
čia Maskva, viens raudonas kaip 
šėtonas, Kitas rudas kaip šuva.

Sveikiname šaunųjį poetą, hu
moristą, mielą redakcijos bičiulį, 
linldme kuo geriausios sveikatas 
Irkad talentinga mūza visas die
nas paverstų kūryba, (p.j.)

OUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Painting. Welding. Frames straightened. Fiber glass work, 131-13 
Hillside Avė., Richmond HIII, N.Y. 11418. John R. Chicavich. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

tos. Vaišvila viliasi, kad prez. 
Bushas pasinaudos proga tai pa
daryti Maltoje. Pasimatymas su 
Neivsday redakcija buvo išrūpin
tas LIC iniciatyva. Po turiningo 
pokalbio su Vaišvila, redaktoriai 
užsakė vedamąjį kuri išvertė ir 
redagavo LIC bendradarbė Rasa 
Razgaitienė.

World Monitor TV (Discovery 
televizijos tinklo) interviu su 
Vaišvila, taip pat suorganizavo 
LIC. Iš to išplaukė kvietimas 
Vaišvilai parašyti ir straipsnį 
ateinantiems metams Los Ange
les Times dienraščiui ir jo globa
liniams afilialams.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie FOrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- ; 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Fla^
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUN^AL HOME 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 3^9393’^OOJLA < 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 .
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, 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. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Sale vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
VVorcester, 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, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi leidimu prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK-“Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Uthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimoj rjųp 7:30 iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr.,Watchung, N.J. 0706d’ 
>1.201 753 - 5636.’ , ’ .. • b

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas_ 2
dol.

Vardas, pavardė ......

Numeris, gatvė .........

Miestas, valstija, Zip

(LIC)

JAV, Kanados ir Europos kraštų ' 
stebėti rinkimų į Lietuvos aukš
čiausią tarybą eigą.

— Lietuvos ateitininkų fede
racijos atkuriamoji konferencija 
įvyko lapkričio 25 - 26. Dalyvavo 
apie 500 delegatų. Pasveikinimo 
žodį pasakė kardinolas V. Slad
kevičius. Dalyvavo daug svečių 
iš užsienio.

— Baltijos tarybą sudaro po 
penkis atstovus iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Taryba kas 
mėnesį aptaria strateginius veik
los klausimus. Tarybos pastan
gomis Baltijos respublikų vy
riausybių nariai susitiko pasitari
mui dėl ekonominio bendradar
biavimo.

— Jaunalietuviai ir Lietuvos 
Lyga lapkričio 23 organizavo 
okupacinės armijos karinių bilie
tų grąžinimo akciją.

— Lietuvos Komunistų parti
jos vadas Algirdas Brazauskas, 
kalbėdamas per televiziją lapk
ričio 17, pasakė, kad Centro ko
mitetas privalo atsinaujinti, turi 
ateiti nauji jaunfzmėnės, kurie 
jau veikia persitvarkyme.

KVECAS
JONAS 

.,19'33 + 197666 - S6 SU ST MIDDI.E \ II.1.AGE Ųl EEXS \ Y 
PIIONES (71S) 326 - I2S2 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
- GAUSI PARODŲ SALE

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILKAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Viršūnių pasitarimus prisimenant
Paskutinėmis dienomis viso 

pasaulio akys buvo nukreiptos j 
Maltą, kur prez. Bushas ir Gor
bačiovas tarėsi. Ir lietuvių 
dėmesys buvo nukreipats į Mal
tą — samprotavom ar parduos 
Bushas Lietuvą, ar pareikalaus 
laisvės Lietuvai, ar bus padary
tas koks sprendimas tarp šių 
dviejų ekstremų.

O buvo taip, kad Lietuvos ir 
Pabaltijo reikalas buyo iš viso ne
liestas. Valandų valandas televi
zija ir radijo programos rodė, 
laikraščiuose per ištisus pusla
pius buvo rašoma ir analizuoja
ma Maltos konferencija, o apie 
Lietuvą — nė žodžio.

Tik vienoje vietoje prabėgo
mis sovietų spoksmanas Gerasi- 
movas, spaudos konferencijoje 
užklaustas ar buvo liečiami Pa
baltijo klausimai, lakoniškai at- • 
sakęs: “aišku, kad ne”. Jei tai tei
sybė, tai pabaltiečiai neturi už 
ką prez. Bushui dėkoti. Praeida
mas tylomis pro Baltijos klausi
mą, jis faktinai prisideda prie 
okupacijos įtvirtinimo. Vienoje 
vietoje po Maltos konferencijos 
prez. Bushas išsireiškęs, kad 
JAV turi taip laikytis, kad pra
sidėję reformos ir politiniai pasi- 
keitipiai turi vykti ir toliau — ir 
Rytų Europoje iF'SbvTėfų'Sąj'un-' 
goję.

Mūsų prezidentas Maltos kon
ferencijoje pažadėjo Gorbačio
vui visokeriopą ekonominę para
mą. O ką užtai gavo? — Gorba
čiovo šypseną! Tai ir viskas. O 
tikrai už tą pažadą prez. Bushas 
galėjo ką nors iš Gorbačiovo iš
reikalauti, pav. Pabaltijui laisvę, 
ar užbaigti Kubos ar Nikaraguos 
ginklavimą ar ką nors panašaus.

Iki Maltos atrodė, kad kom
partijos monopolis visoje Sovie- 
tijoje grius, kaip ir Rytų Europo
je. Dabar, prez. Busho dėka, 
kompartija dar gyvuos tikrai ke

lerius metus. Nepaisant prez. 
Busho parodytų simpatijų ir 
žadamos ekonominės paramos 
bankrutuojančiai sovietinei im
perijai, Lietuva eina savo keliu, 
vedančiu į nepriklausomybę nuo 
Maskvos.

Juk Lietuvos Aukščiausia Ta
ryba, telygi institucija kaip JAV 
kongresas, nubalsavo 243 balsais 
prieš 1, 32 susilaikius, panaikinti 
Lietuvoje komunistų partijos 
monopolį, Tai buvo politinės rei
kšmės sprendimas, ir nėra abe
jonės, kad to sprendimo atgarsiai 
dar ilgai mirgės spaudos pusla
piuose.

Tai buvo istorinis balsavimas, 
nes Lietuva pirmoji iš sovietinių 
respublikų padarė šį sprendimą 
panaikinti komunistinės partijos 
monopolį, ir yra galimybė, kad 
Lietuvos pavyzdžiu paseks ir ki
tos respublikos. Tada, žinoma, 
Maskvos imperijai galas garan
tuotas.

Iš kitos pusės, jei Gorbačiovas 
pasiųs tankus į Lietuvą, kad išlai
kytų ją po Maskvos sparnu, tai 
bus galas-viai-jo perestroikai, o 
ko gero ir geriems santykiams su 
JAV ir Europa. Taigi, Gorbačio
vo dilema milžiniška.

Neįtikėtino dėmesio susilaukė 
” Lietuva" dėl Aukščiausios Tary

bos balsavimo — visos didžiosios 
TV stotys vakarinėse programo
se, Neto York Times pirmame 
puslapyje, Night Line TV pro
grama ir, be abejo visos kitos 
viešojo susižinojimo priemonės 
apibūdino šį Lietuvos sprendi
mą kaip vieną didžiausių šio 
meto politinių įvykių pasaulyje.

Per Night Line programą 
kalbėjo Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone ir Vatikane St. Lozorai
tis, o taip pat telefonu Zigmas 
Vaišvila iš Lietuvos. Toje pro
gramoje kalbėję Sovietų Sąjun
gos atstovai jau kalbėjo ne apie

Seniai tai buvo, seniai... Dau
giau nei 50 metų praūžė pro šalį, 
bet tą Kūčių vakarą prisimenu ir 
dabar...

Buvome tolimoje šiaurėje. 
Matyti, taip patvarkė likimas. 
Mama, grįžusi iš kirtvietės, 
užsrėbė keletą šaukštų žalsvos 
putros, išvirtos dvylikametės 
dukros, aprengė mažesniuosius, 
mums liepė rengtis. Ir štai mes 
jau lauke — keliaujame į kapi
nes. Juk šiandien Vėlinės!

Graudžiai atrodė iš šono ši 
liūdna procesija. Motina vedėsi 
mus aplankyti jos uošvio ir vyro 
brolio kapo. Tada mums viskas 
atrodė nepaprastai įdomiai ir 
būtų gal net žaisminga, jeigu ne 
liūdnas, pavargęs motinos vei
das.

Štai mes pasiekėme kapines. 
Aišku, tai buvo ne tikros ka
pinės, o vieta taigoje su iškilu
siais žemės kauburėliais, kurie 
žymėjo, kad čia amžinai ilsisi 
vieni ar kiti žmonės... Tie, kurie 
neatlaikė bado, kančių, prie
spaudos. Jie nepakėlė tų sunku
mų, kurie pasitiko juos, kai jie 
buvo atvežti gyvuliniuose vago-

Sąjungą, bet apie Federaciją 
tarp Rusijos, Lietuvos ir 1.1. 
Žodžiu, jau ne viena valstybė, 
bet suverenių valstybių bendri
ja. Tai, žinoma, tik pirmoji 
žvaigždė, bet ji nušviečia kiek 
daug pažengta nepriklauso
mybės link.

Gyvename tikrai įdomiais ir 
Lietuvai reikšmingais laikais.

Lietuvių Fondo pokylyje Chicagoje iš k. Tarybos pirmininkas Stasys Baras, Valdybos 
pirmininkė Marija Remienė, R. Dirvonis ir JAV LB krašto valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma. J. Tamulaičio

JUODI ŠLIŽIKAI ŠALTOS TAIGOS KŪČIOSE
nuošė į svetimą žemę 1941 ine- 
taisi-

Mama greitai uždegė balanė
les, nes žvakių nebuvo. Tyla 
gaubė viską aplinkui. Tik ret
karčiais suošdavo taigos medžiai 
tartum dejuodami, pritardami 
mūsų skausmui. Suklaupę ant 
sniego, mes meldėmės. Žodžiai 
buvo tylūs, bet nuoširdus.

Vėliau mama atsistojo, pa
puošė kapelius eglių šakelėmis, 
o mes žiūrėjome kaip ji tai daro. 
Motina guviai pasakojo vaikams 
apie įvairius papročius Lietuvo
je.. Mes, netekę žado, klausėmės 
kaip gražiai vaizdingai piešė savo 
pasakojimuose Kūčių vakarienę. 
Giliai įsirėžė į atmintį papuošta 
žaliaskarė eglutė, o kaip viliojo 
nupasakoti valgiai, ypač šližikai.

Daug visko pasakojo mama, 
bet šaltis pradėjo labiau spirginti 
mūsų veidelius, ir mes 
skubėjome namo. Vėl nusitiesė 
ilga šešių figūrėlių procesija...

> Mažiukus mama tempė ro
gutėse, nesjie buvo tiek nusilpę, 
kad patys vos eidavo. O ir dide
snieji — dvylikametė Katriutė, 
dešimtmetis Juozukas ir septyn
metė Onutė ne ką nors stipresni 
už mažuosius.. Jie buvo ne
judrūs, susirūpinę, jų veidų ne- 
puošė šypsena, kūneliai tartum 
vaškiniai buvo kiaurai perš
viečiami. Susitaikę su likimu, jie 
keliavo į baraką — dabartinius 
savo namus.

Eidami didesnieji dalinosi įs
pūdžiais ir kažką aptarinėjo. Jie 
ilgėjosi Kūčių ir Kalėdų šventės. 
Praėjus kiek laiko, vyresnieji nu
sprendė, kad reikia ir jiems pasi
daryti Kūčias.

— Kaip? — paklausė Juozu
kas.

— O taip, atsakė Katriutė. — 
Papuošim eglutę.

— O kur gausim šližikų? — 
vėl nekantrauja Juozukas, —juk 
jie iš miltų kepami, o mes netu
rime miltų. Bet gi mūsų duonelė 
irgi iš miltų kepama! — nudžiu
go Juozukas, suradęs išeitį. — 
Taigi turėsime šližikų.

— O gi taip — kiekvien dieną 
nuo mūsų duonelės gabalėlio at
pjausim po mažytį keturkampėlį 
ir sudėsim į maišelį, o taip pat 
ir cukriuko po trupinėlį. Kūčių 
vakarą padarysim šližiku.s... — 
Ir vaikas net užsimerkė iš to 
džiaugsmo ir laimės, kad galės 
valgyti skanėstus!

— Onute, ar prisidėsi prie 
mūsų? — pakalusė Katriutė.

— Taip, taip — skubėjo atsa
kyt Onutė, tarsi bijodama, kad 
jos gali nepriimti į šį rimtai grau
dų vaikų žaidimą. Ji tik priminė, 
kad mama apsidžiaugsianti.

Kitą ankstyvą rytą atsikėlusi 
mama, kaip visada, padalino vai
kams duonelę, užvožė ją du
benėliais, kad žiurkės nenuneš
tų. Ir iškeliavo visai dienai į tai
gą, į kirtavietę.

Katriutė, atsikėlusi pirma, 
prikėlė vyresniuosius. Jie 
skubėjo, kad tik mažyliai, Jonu
kas ir Julytė, nepabustų. Kiek
vienas atpjovė po juodą ketur
kampėlį ir sudėjo viską į maišelį. 
Katriutė paslėpė viską už kami
no, kad tik mažyliai nesurastų ir 
tos baidyklės žiurkės nesuėstų. 
Ir taip kasdien... O kokia buvo 
paguoda vaikams, kurie nematė 
sotaus maisto, kiek kartų tyso 
seilė, pamąsčius: o gal šiandien 
nedėti į maišelį savo dalies. Bet 
vaikai ištvėrė iki galo. Mat, buvo 
labai didelis noras pajusti tą tik
rąją Kūčių šventę!

-o-
Ir štai atėjo lauktoji diena! 

Mama kaip ir visada išėjo į spei
go sukaustytą taigą dirbti visai 
dienai. Vaikai, likę namuose, 
drąsino vienas kitą. Juozukas 
parnešė iš taigos žaliaskarę eglę, 
o Katriutė ir Onutė išpuošė ją 
visokiausiais iš popieriaus iškar
pytais žaislais, tokiais, kokius tik 
vaiko vaizduotė gali sugalvoti. 
Visų veideliai buvo išvargę, bet 
laimingi.

Mažesnieji taip pat sukosi tarp 
kojų, trukdydami vyresnie
siems, bet tuo pačiu sukeldami 
šventinį šurmulį. Jau seniai, se
niai taip spindėjo džiaugsmu vai
kų veidai. Visi žinojo: įvyks ste
buklas! Mažiesiems buvo liepta, 
kad jie šiek tiek pamiegotų prieš 
mamai pareinant, nes kitaip ne
bus stebuklo. Mažieji paklusniai 
sugulė apsikabinę ir greitai 
užmigo. Per miegus kaip ange
liukai šypsojosi, turbūt sapnavo 
stebuklą!

Vyresnieji puolėsi prie darbo; 
tuoj atsidaro dubenėlis, vanduo, 
duona, cukrelis. Katriutė, kaip 
vyriausia, maišė viską, bet staiga 
visus tris suėmė pagunda para- 
gauti... Bet vaikai žinoję ir tai, 
kad alkanam sunku sustoti ra
gaujant, dėl to nusprendė 
paslėpti dubenėlį. Ilgai slinko 
laukimo minutės, — kada gi pa
reis mama? Vaikai nekantravo, 
seilės rinkosi burnoje, pilvukai 
gurgėjo.

Ir štai, apsupta šalčio baltais 
kamuoliais, visa apšerkšnijusi, į 
kambarį įžengė taip ilgai laukta, 
išvargusi mama.

— Kodėl sėdite tamsoje? —
paklausė ji. — Ar baigėsi tepa- 

(nukelta į 5 psl.)

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME”

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
APLANKĖ LIETUVĄ 5

- '■ ALGIRDAS GUSTAITIS ------------------------

Ar bereikia sakyti, kokia ploji
mų audra palydėjo šiuos žo
džius.

Bernardą Brazdžionį pasveiki
no Lietuvos TSR rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininkas Vytau
tas Martiniais, visuomeninių 
bendrijų atstovai, poeto gerbė
jai.

Gegužės 25-oji:
ŠIANDIEN BERNARDAS 

BRAZDŽIONIS SUGRĮŽTA
J KAUNĄ

Tokia pagrindinė antraštė 
Kauno Tiesos, nr. 121. 
1989.V. 25. Rašo Povilas Vara- 
nauskas. Ištraukos:

Ilgai lauktas Bernardas Braz
džionis, vaikams jis — Vytė Ne
munėlis, savo jaunystės mieste. 
Anot poeto "(...) Kad išvysčiau 
saulę tekant ant baltų Pažaislio 
bokštų, ir kaip gaudžia aleliuja 
Kauno Katedros varpai” (eilėraš
tis "Ypatingai”).

Rytoj per Lietuvą žengs “Poe
zijos pavasaris”. Šį kartą poezijos 

dainų pradžia sklis iš Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus.

Dainuodami Brazdžionį, mes 
džiaugiamės ir liūdime, nes ma
tome dainingos Lietuvos poezi
jos praradimus. Pavirto ji skie
drine, lozungine, panašia į šaltą 
kreipinį “draugas”! Bet nežuvo, 
o prisikelia lyg feniksas iš pele
nų, kuriuos nuo Lietuvos poezi
jos paukščio nupučia Justinas 
Marcinkevičius, Marcelijus Marti
naitis, Robertas Keturakis bei 
kiti laimingi lietuviai.

Be abejo, Bernardas Braz
džionis lyg viesulas galiūnas pa
minėtuosius mūsų Tėvynės vai
kus pakels dar didesniems 
užmojams. O šis Lietuvos sūnus 
ne tik poezija didis. Ir fizine pra
sme jis lyg ąžuolas. Tai akivaizdu 
iš jo užmojo keliauti.

Po vakaro Maironio literatū
ros muziejuje kitą dieną B. 
Brazdžionio lauks jo gimtieji Pa
svalys ir Biržai. Dar po dienos 
— “Poezijos pavakario uždary
mas, kuris vyks Vilniaus univer
sitete. Po to vėl Kaune, Sporto 

halėje, poezijos vakaras kartu su 
tremtiniais, religinės poezijos 
vakaras Vilniaus Arkikatedroje 
bei Sąjūdžio rengiamas atsisvei
kinimas Operos ir baleto teatre 
Respublikos sostinėje.

Labai įtempta viešnagė! No
rinčiųjų atvykti į Sporto halę ke
lis kartus daugiau nei talpina šie 
rūmai. Tremtiniams atrodo, kad 
pirmumas —jiems. Tačiau, kaip 
beorganizuotum renginį, vis tiek 
visi tremtiniai patekti į jį ne
galės, nes jų šimtą kart daugiau 
negu Sporto halėje vietų.

Bernardas Brazdžionis pri
klauso visai Lietuvai!

Jis stengsis bendrauti su visa 
Lietuva: rytoj, gegužės 26 d. 13 
vai. — prie Laisvės paminklo, o 
po susitikimo Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje— Palemo
no, Lakštingalų slėnyje (19 vai.).

“Poezija ir tauta vainikuoja 
Bernardę Brazdžionį”

Tokia antrašte pirmame pusla
pyje per keturias skiltis, su 
dviem nuotraukom, spausdino 
Kauno Tiesa nr. 123, (1989.V.27.) 
Rūta Kanopkaitė rašė (ištrau
kos):

-o-
Vakar mūsų mieste prasidėjo 

dvidešimtpenktojo Poezijos pa
vasario renginiai. Pirmojo pava
sario atgimstančioje Lietuvoje... 
Daug kuo jis šiemet kitoks, — 
tuo, kad sulaukėme pirmąkart 

po karo į tėvynę iš JAV' atvykusio 
žymiojo mūsų poeto Bernardo 
Brazdžionio, kad Lietuvos me
ninį gyvenimą praturtina lietu
vių išeivijos kūrėjų vis dažnes
nės viešnagės, susitikimai su 
tautiečiais koncertų salėse, teat
rų scenose, muziejų ekspozicijo
se. Ir visuomeninio-politinio gy
venimo pulsas visai kitoks, jo 
fone poetinis žodis smigte smiga 
širdin, nepalikdamas abejingų..

Gerokai prieš vidudienį Isto
rijos muziejaus sodelyje jau 
būriavosi minia, laukdama poe
tų. 13 valandą Poezijos pavasario 
dalyviai ir svečiai buvo sutikti su 
ovacijomis ir gėlėmis.

Plojimų bangos ir džiaugs
mingi skardavimai palydi Ber
nardo Brazdžionio eilėraštį “Per 
pasaulį keliauja žmogus", per
skaitytą aktoriaus P. Venclovo. 
Ateina visų lauktoji akimirka — 
pasveikinęs tautiečius, savo eiles 
skaito pats Bernardas Brazdžio
nis. Žmonių jūra, užtvindžiusi 
Istorijos muziejaus sodelį, Do
nelaičio gatvės šaligatvius, gau
dyte gaudo kiekvieną p<x*to žodį 
apie meilę tėvynei Lietuvai, 
apie jos gyvą širdį ir brangų var
do skambesį. Paskutinius po
smus palydi Viktoro Kupre
vičiaus varpais skambinama 
“Lietuva brangi" ir susirinkusių 
sugiedota “Ilgiausių metų" Ber
nardui Brazdžioniui. Poetai, 
svečiai, deda gėles Laisvės pa

minklo papėdėje.
Poezijos valandėlė čia baigia

si, kad netrukus prasidėtų kitur. 
Bernardas Brazdžionis susitiko 
su poezijos gerbėjais Maironio 
lietuvių literatūros muziejuje, 
kurio vedėju jis dirbo 1940-44 
metais. Poezijos popietės įvyko 
taip pat “Jiesios” gamykloje ir 
Viešojoje J. Palecko biblioteko
je.

Vakare Palemono, Lakštinga
lų krantinėje, įvyko iškilmingas 
šventės atidarymas ir didžiulis li
teratūros vakaras, dalyvaujant 
lietuvių, kitų broliškų respubli
kų poetams, svečiams iš JAV, 
VFR, Italijos, Austrijos, Bulgari
jos.

Dvidešimt penktojo Poezijos 
pavasario laureatu paskelbtas 
poetas Bernardas Brazdžionis.

Žodis — tautos gyvybės 
žiedas

Tokia antraštę per keturias 
skiltis rašė Kauno Tiesa nr. 124, 
1989. V. 28, paįvairino keliom 
nuotraukom. Jų didžiausia vaiz
duoja kaip Petras Staškūnas 
didžiule tautine juosta apjuosia 
laureatą Bernardą Brazdžionį. 
Skaitome straipsnio ištrauką:

Lukas ir istorija apipynė poe
ziją ir poetus įvairiausiais epite
tais. Vieni sugulė į storus encik
lopedijų tomus, neretai klaidin
dami mus, kiti nugrimzdoį I>etą. 
O dar kiti iškyla ir sukibirkščiuo

ja neužgesinamu tiesos švytėji
mu, tiksliu poeto misijos įvardi
jimu.

Poezija — pranašė. Poetas — 
Žynys, duodantis istorijos įverti
nimo pamokas, brėžiantis netek
ties fone viltiną ateities projekci
ją, savo eilėse keičiantis, atrodo, 
neišvengiamo likimo surašytą 
tautos egzistencijos scenarijų...

Argi ne taip galime įvertinti 
savo jausmą, patirtą perskaičius 
Bernardo Brazdžionio eilėraščių 
rinktinę Poezijos pilnatis?

— Saukiu lietuvį burtis prie 
lietuvio

Ir gyvų širdį prie gyvos 
širdies.

Kad tamsiame vidurnaktį
nežuvę.

Pakiltų rytmečiui gyventi ir 
žydėt

Šias eilutes iš jo eilėraščio 
“Šaukiu aš tautą", parašyto 1941- 
aisiais, dabar širdimi jaučia visa 
Lietuva, vėl imanti tikėti pri
sikėlimu.

Nenumaldomi istorijos raidos 
dėsniai koreguoja geležine tiro
nų ranka rašytus paktus ir me
luojančias enciklopedijas (kurio
mis, beje, tikėjo nedaugelis). 
Vidmantė Jasukaitytė, pra
tarmėje Poezijos pilnačiai rašiusi 
apie slaptą ir šviesų savo studen
tiškos jaunystės susitikimą su 
Bernardo Brazdžionio poezija, 
įvardija visos savo kartos ir jau
nesniųjų mintis. (Bus daugiau)



Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas

**•t-:

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

- SviFetro parapija 
Boston, Mass.

Prel. PRANAS BULOVAS, klebonas 
Kun. STASYS RAILA '

Vyskupas PAULIUS BALTAKIS — Valdybos Pirmininkas 
Vyskupas VINCENTAS BR1ZGYS — Tarybos Pirmininkas 
Kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS — Reikalų Vedėjas 
GINTĖ DAMUŠYTĖ — Reikalų Vedėjo Pavaduotoja 
MARIJONA SKABEIKIENĖ — Reikalų Vedėjo Pavaduotoja

Linksmų Šv. Kalėdų & laimingų Naujų Metų 
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Še. Kalėdų proga Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa bei Lietu- 1 
vių Informacijos Centras linki visiems Dievo gausiausių malonių! J
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ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
VVaterbury, Connecticut

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

Kun. PRANCIŠKUS V. KARVELIS

Kun. JONAS RIKTERAIT1S, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Ncw Britam, Conn.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

«<

| Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų visiems buvusiems1 lHiral,*e^ams' draugams ir pažįstamiems linki

S Kun. JONAS PAKAI NIŠKISi

Džiugių Šventų Kalėdų linki 
Kun. PETRAS STRAVINSKAS, 

k]elx>n;is 
Švč. Trejybės parapija, 

Newark, N.J.

a a a a

/ Šv. Kalėdų ir Nuujųjų Metų proga 
nuoiirdžiai sveikina visus parapiečius

Kun VYTAUTAS PALUBINSKAS. klebonas
Kun. DANJElilUŠ ŠTANIŠKIS

Apreižkimo parapija, Brooklyn, N.Y.

i a a i i

Skaidraus šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem fNirapiečiam linki

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, klebonas
Šv. Kazimiero parapija
Paterson, NJ
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Kristavu Giminu, šventėje 
Ramybės ir Taikiu visiems parapiečiams linki

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

a a a a a a a a
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i Kun. BRUNO KRUZAS 
Brooklyn, N.Y.
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams H’Ju

Kun. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

VILNIAUS AUŠROS .VARTŲ^^R^J^ (19(„
'•h.sšjsv . -Vork, N.Y.
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Kristaus Gimimo šventėje nupširdžiai sveikina

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

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

Los Angeles, Calif.

Kun. PAULIUS P. SABUOS
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Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki 

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

Brockton, Mass.
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Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

a5 a

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

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

Kun. VINCAS VALKAVIČiUS, klebonas
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams
Kun. JOSEPH ANDERLONIS S.T.L., klebonas
Msflf. VITAS J. MARTUSEVlClUS, klebonas emeritas 
Šv. JURGIO PARAPIJA, Philadelphia, Pa.
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SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Prel. DOMININKAS POCIUS 
klebonas
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Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus pai apijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas
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NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

a
I a
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Gimusio Kūdikėlio Jėzaus šviesa 
tenuskaidrina visų mūsų akis, 
nepalaužiama viltimi žvelgiant Į ateitį.

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM

Hartford, Connecticuta

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

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

r

namuii

a a Sveikindamas* savo parapijiečius linkiu linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

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

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
, visiem parupiečiam linki

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA, Providence, R.l.

Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiams

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Amsterdam, N. Y.

a a a Rochesterio šv. Jurgio lietuvių parapija 
Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran
ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai:

a a

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

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas
Kun. JUOZAS PRAGŲLBICKAS 
Dijak. ANTANAS SAMALONIS 
Dijak. HENRIKAS KETURWITIS 
Elizabeth, N.J.

Kristaus gimimo šventėj
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

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

Nuoširdžiai linki Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

Šv. Kazimiero parapija 
VVORCESTER, MASS.
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ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse
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ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.
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Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

Linkiu savo mieliems parapiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!
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Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavvrence, Mass.

Linkiu mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų Švenčių 

ir laimingų Naujųjų Metų!
Kun. ALBERTAS KARALIS

ST. CASIMIR’S CHURCH, New Haven, Conn.



JUODI SLIZIKAI
(atkelta iš 3 psl.)

las? — Štai stebuklas!
Juozukas greit uždegė ketu

rias spingsuoles aplink eglutę ir 
išryškėjo papuošta eglutė.

— Kas tai? — paklausė mama, 
netikėdama savo akimis.

.Mažyčiai, prižadinti mamos 
balso, šoko iš lovų ir pradėjo 
šaukti:

— Kur stebuklas? Kur stebuk
las?
, Katriutė ištraukė dubenį, pil
ną juodų šlijžikų ir pasakė:

Mama neatlaikė, susvirdulia- 
vo, krito ant kėdės.

— Tai kaip gi vaikučiai? — tik 
tiek pasakė, užsidengė rankomis 
veidą. Iš krūtinės pasigirdo gili 
aimana, o pro pirštus upeliais 
tekėjo nesulaikomos ašaros... 
Bet truko tai tik akimirką. Ji su
sitvardė. 0 vaikai, pripuolę prie 
jos, ramino, bučiavo, guodė, pa
sakojo kaip jie rinko duonelę.

Motina išbučiavo savo vaikus, 
padėkodama už jų geras širde
les.

Ir prasidėjo Kūčių vakaras. 
Suklaupę mes padėkojome Die
vuliui už Jo gerą širdį, kad mus 
dar laiko gyvus. Pasimeldėme.

O tai buvo tikras stebuklas — 
tie šaltos taigos Kūčių vakarienės 
juodi šližikai...

Ir dabar aš galiu pasakyti, kad 
nieko gardesnio nesu valgęs per 
visą savo gyvenimą, kaip tik tuos 
šližikus. Jų skonį ir dabar jaučiu 
burnoje.

Mindaugas Babonas, 
buvęs tremtinys

Danata ir Alfonsas Samušiai 
visus pagarbiai prisimena ir linki 
gražių Šv. Kalėdų ir laimingų 
ateinančių metų!

Rožė ir Vytautas Kondratai 
nuoširdžiai sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Sv. Kalėdų 
proga. Visiems linki daug Nauja
gimio Kristaus palaimos Naujuo
se Metuose.

Irena ir Jonas Vilgaliai sveiki
na visus draugus ir pažįstamus 
šių šv. Kalėdų proga ir linki lai
mingų Naujų Metų. Užuot 
siuntę proginius atvirukus, ski
ria 50 dol. auką Darbininko 
spaudai stiprinti.

9001

NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
Siūlome pasirinkti tinkamą sveikinimą Šv. 
Kalėdų, Naujųjų Metų, Jubiliejų, Vestuvių, 
Krikštynų ar bet kokia kita proga.

Nr. 1
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $50.00

Nr. 2
Septynios (7) rožės

■ Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $55.00

Nr. 3
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $65.00

Nr. 4
Devynios (9) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $75.00

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $85.00

9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY MILLS, IL 60457 
708-430-8090

Nr. 6 - MAISTAS
5 sv. kumpis
Riešutinis sviestas
4 sv. ryžių
Slyvų
Razinų
Aliejaus
Įvairių pusrytinių kruopų (cereal) 
(vairių arbatų 
2 sv. kavos 
Gėlės $100.00

Nr. 7 - VAISTAI & VITAMINAI
Asperinas (3x100)
CENTRUM vitaminai — 100
B-Complex — stress
MAALOX
CALAMINE
Dantų pasta (2)
Muilas (8)
SUDAFED — 100
Band-Aids (300)
Gėlės $115.00
Nr. 8 - DIABETININKAMS
Kraujo cukringumui matuoti glukometras
Gėlės $250.00

Nr. S - KŪDIKIAMS
10 dėžių— 12 stiklainių kiekvienoje, persikai, bananai, 
žalios pupelės, žirniai, morkos, veršiena, jautiena, 
kiauliena, kumpis, kalakutas.
Gėlės $150.00

s
! ‘

Sveikinimai pristatomi į namus Jūsų nurodytą dieną ir adresu. ŽAIBO vardu iš
rašytą čekį siųsti kartu su užsakymu.

INTERNATIONAL (708) 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hickory Hills. IL 66457 p.s.A.

Juozas ir Aleksandra Kazickai 
sveikina savo draugus ir pažįsta-^ 
mus su Sv. Kalėdomis ir linkR a ' 
laimingų ir sveikų Naujų Metų.

Petras Jurgėla Kalėdų šven
čių ir Naujų Metų proga sveikina 
lietuvišką skautiją visame pasau
lyje, ateitininkus, šaulius, Lietu
vos laisvės veteranus ir pažįsta
mus. Visiems linki geros sveika
tos ir laimės.

Danutė, Stasys ir Stasys Jr. 
Biručiai sveikina visus savo arti
muosius, draugus ir pažįstamus 
su Sv. Kalėdomis ir linki laimin
gų Naujų Metų. Auka Darbinin
kui ir Kultūros Židiniui.

Felicija, Algirdas ir Ramunė 
Jasaičiai linki visiems savo arti
miesiems ir pažįstamiems links
mų Sv. Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų Metų.

Albina ir Vladas Balsiai, anks
čiau gyvenę Nevv Yorke, dabar 
gyveną St. Petersburg, Fla., 
sveikina visus gimines ir arti
muosius su Sv. Kalėdomis ir lin
ki laimingų Naujųjų metų.

Jadvyga Laucevičienė sveiki
na artimuosius, draugus ir 
pažįstamus su Sv. Kalėdom ir 
Naujais Metais.

Auksė ir Rimas Vaičaičiai lin
ki visiems draugams ir pažįsta
miems gražių Sv. Kalėdų ir sėk
mingų Naujųjų Metų. Švenčių 
proga skiria auką Darbininkui.

Antanas Masionis Darbininko 
redaktoriams ir Tėvui Petrui, 

z daugelį metų dirbančiam 
. administracijoje, Kalėdų Sven- 
i čių proga linki geros sveikatos ir 

visokeriopos Aukščiausiojo pa
laimos. Belaukiant Darbininko 
75 metų jubiliejaus, skiria spau
dai 75 dol.

Mara ir Vytautas Vygantai su 
dukromis Monika ir Kristina iš

Texas, sveikina visus 
■savo artimuosius, bičiulius ir 
pažįstamus Sv. Kalėdų proga ir 
linki sėkmės bei Aukščiausiojo 
palaimos Naujuose Metuose. 
Vietoje kalėdinių atviručių skiria 
auką lietuviškai spaudai.

Petras ir Genovaitė Šlapeliai, 
Commack, N.Y., sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga ir linki visiems 
sveikų, laimingų Naujų Metų.

Margarita Samatienė, Wa- 
shington, D.C., Šv. Kalėdų pro
ga nuoširdžiai sveikina artimuo
sius ir draugus su viltimi, kad 
ateinantieji metai priartins mūsų 
tėvynei laisvę ir 
mybę.

Aldona, Tadas, 
Paulius Savickai
Kalėdų šventėm ir Naujais me
tais.

Laima Šileikytė ir jos vyras 
John Hood sveikina visus drau
gus ir pažįstamus Kalėdų Šven
tėse ir linki laimingų ir sveikų 
ateinančių metų.

Valerija Šileikienė iš Daytona 
Beach, Fla., sveikina draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
visiems linki kuo sėkmingiausių 
ir laimingų Naujųjų Metų1.........
S

nepriklauso-

Kristina ir
sveikina su

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS.

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d.
Čikaga/Berfynas/Vilnius; Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt 
KAINA: $1,875.00

TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2,620.00. Iš New Yorko $2,490.00

DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29 — liepos 15 d.
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00

DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies” Ansamblio iškyla liepos 2-25 d.
ŠI KEUONĖ IŠPARDUOTA

DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d.
Čikaga/Berfynas/Vilnius: Lietuva 14 -nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt.
KAINA: $2,095.00

TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt.
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš New Yorko $2,642.00

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE. GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU-SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS:

9002

9003

9004

9005

9000

— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus;
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje;
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu.
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI

MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir Washingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai.

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲI

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MIUJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ APIPREKINIMUI LIETUVOJE!

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje.

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9525 80- 79TH AVENUE 

HICKORY MILLS, IL 60457-2259 
TEL 708-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO

Ona Ivaškienė iš So. Boston, 
Mass., atnaujindama metinę 
Darbininko prenumeratą, ne tik 
pridėjo 20 dol. auką už kalendo
rių, bet dar ir 100 dol. Darbinin
ko 75 metų sukakties proga. Do
sniai ir pastoviai aukotojai admi
nistracija ir leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

POST AGE STAMPS OF LITHUANIA
220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 

pašto ženkluose. Kaina 20 dol. su persiuntimu. Graži 
dovana jaunesniems ir vyresniems, čia ir Lietuvoje. 
Su užsakymais kreiptis adresu: C. Matuzas, 107 - 32 
117 St., Richmond Hill, N.Y. 11419.

ranlpa

SĄSKAITA 
DOLERIAIS

VAISTAI

35 SVARŲ 
MAIŠTO
SIUNTINYS

praneša naujus ir naudingus 
patarnavimus

Galime atidaryti sąskaitą jūsų giminėms Lietu
voje. Galės pirkti „dolerinėje” muilą, priesko
nius, automobilį ir kt.

Siunčiame receptinius ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600tbl.), multi- 
vitaminai, Advil ir kt. $65.- Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti kitus pagal pageidavimą. 
MUITO NĖRA.

KAVA, KAKAVA, 
■> PRIESKONIAI

ELEKTRONIKA 
IR JMAŠINOS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

GLUKOMETRAS

18 svarų delikatesinių mėsos gaminių: palend- 
vica, rūkytos dešros, jautienos file (ne konser
vai) ir kt. 17 svarų kavos, kakavos, chalvos, 
šokoladinių saldainių, $185.- MUITO NĖRA.

5 svarai 10 sv. 15 sv. 20 sv. MUITO 
$59.- $99.- $139.- $179.- NĖRA

Siunčiam į Lietuvą ir į JAV miestus video, ste
reo magnetofonus, kamkorderius, siuvimo ir 
mezgimo mašinas.

Turime didelę patirtį siunčiant kargo į Lietuvą 
ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam DĖVĖTUS 
RŪBUS.

— Kun. Antanas Grigaitis, 
mirė gruodžio 18 Arkivyskupo J. 
Matulaičio namuose, Putnam, 
Conn. Velionis buvo Amster- 
dam, N.Y. Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos vikaras paskutinius 
20 savo pastoracinio darbo me
tus. Mirė sulaukęs 88 m. 
amžiaus.

— Sukūrys, Kauno pramogi
nių šokių grupė, kuriai vadovau
ja Jūratė ir Česlovas Norvaišos, 
atvyksta į Amerikos kontinentą. 
Toronte jie duos tris spektaklius: 
sausio 7 Anapilyje, sausio 13 Pri
sikėlimo parapijos salėje ir sau
sio 14 Lietuviu Namuose.

— “Aidų”,išeivijos kultūrinio 
žurnalo, paskutinis šių metų nu
meris jau baigiamas paruošti 
siuntimui. Prenumeratoriams jis 
bus išsiųstas prieš Naujuosius 
Metus.

— Waterbury, Conn., Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
klubas per savo valdybos iždi
ninkę Albin Paliulienę Darbi
ninkui stiprinti atsiuntė 25 dol. 
auką. Administracija nuoširdžiai 
dėkoja. /-

— Dail. Algimanto Kliaugos 
meno darbų paroda vyko gruo
džio 10 Toronto, Ont., Prisikėli
mo parapijos didžiojoje salėje.

.a io Cjys^fcglutės”, vaikanis skirta 
mėnesinio žurnalo, kalendorius 
pasiekė Darbininko redakciją. 
Įžangoje spausdinamas Bernar
do Brazdžionio žodis skirtas šeš
tosioms Kalėdoms išeivijoje. Ka
lendorius mini Eglutės 40 metų 
sukaktį (1950 - 1990). Kiekvieno 
mėnesio puslapį puošia vaikiški 
piešiniai. Kalendorių paruošė 
dail. Filomena Linčiūtė-Vai- 
tiekūnienė, išleido Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų vie
nuolija, Putnam, Conn.

— “Vilnius”, Lietuvos voka
linį ir instrumentalinį tautinės 
muzikos ansamblį, koncertui 
pakvietė Clevelande Kultūrinio 
darželio draugija. Koncertas 
įvyks 1990 sausio 20 Dievo Mo
tinos parapijos salėje.

— “Business Week” gruodžio 
11d. laidoje plačiai rašoma apie 
Lietuvą, Estiją ir Pabaltijo pro
blemas, kurias iškelia Lietuvos 
vicepremjere Kazimiera Pruns
kienė ir Sąjūdžio tarybos pirmi
ninkas prof. Vytautas Landsber
gis. Rašo Rose Brady iš Vilniaus.

— Raimondas Kutra, Lietu
vos banko vyresnysis pareigū
nas, praneša spaudai, Jog ke
lionės pabrango dešimteriopai. 
Esą specialus kursaskelionėms į 
užsienį taikomas visoms užsienio 
valiutoms. Bus keičiami du tūks
tančiai rublių — anksčiau buvo 
tik 200. Tiems, kurie išvyksta pa
stoviam apsigyvenimi į užsienį, 
bus leidžiama iškeisti 900 rublių, 
o į Kiniją — 2,400 rublių.

cukralige sergantiems, $99 -

Rašydami būtinai praneškite svo telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite:

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
CNcago, IL 60629 
1-312-436-7772

Įstaiga veikia Kasdien 9-5 v.v. 
šeši. 9-2 v. p.p., 

arba susitarus

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Petrauskas, Hartford, 
Conn. Užsakė kitiems: A. Venc
kus, Arlington, Mass. - J. Venc
kus, New York, N.Y.; M. For- 
man, Howell, N. J. —G. Matu
lis, Toms River, N.J. Sveikina
me naujus skaitytojus ir dėkoja
me užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu- 
mereta pirmiems metam tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.
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DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA j LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių) 
NEW YORK, N.Y. 10010 

TELEFONAS (212) 807 - 8484

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės Įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausią elektroniką, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą.

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas.
Mes turime didžiuli pasirinkimą. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderių, VSR- 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir t.t.

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir jvairių firmų)

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PAL SECAM 
sistemos elektronikai, kuria jūs galite naudoti Lietuvoje 
ir Europoje.

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją 
Lietuvoj

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

Agrc .omės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valplų 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu aplanku. Darbininkas, 341 ’-P-hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY 
212 465 - 0681

LITHUANIAN COOKERY
'n Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VCR (Video juostų rekordavimo Ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(Įvairių firmų, Įskaitant ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

Dar galima gauti Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus medalį 
Darbininko administracijoje. 
Medalis yra pusantro colio dy
džio, antikinės bronzos— kaina 
10 dol., pasidabruotas —40 dol. 
Persiuntimui pridėti 1 dol.

MES TAIP PAT TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

BDEkTERPARK
PHARMACY ttį

Wm. Arastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor.77th Street)' "*
Woo<įhaven, N.Y,. 11421

WE DELIVER

296-4130

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

UŽEIKITE - ĮSITIKINSITE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
Ringwood, N.J. Alpine Deli —1165 Greenwood Lake 

TPK 201—728-1646
Farmington, CT.: Hans & Fritz Deli, 270 Farmington 

Avė. —203 677-7000
Danbury, CT: Danbury Gourmet, 296 Main St. 

203-744-6857
Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus, 950 Boston 

Providence Highway, 617 762-9095
Wayne, N. J., 1234 Willowbrook Mali—201 -785-0542

New Yorke: 1654 2nd Avė., (85-86 St) — TR 9 - 3047

Aatorijoje: 28-28 Steinway St — AS 4 - 3210

Florai Park, L.i.: 259-17 Hiliside Avė — 343-6116

Franklin Sguare, L. I.: 981 Hempstead Tpke. 
437-7677

Rldgewood, N.Y.: Eddy’s Prlme Meats 
71-27 Myrtle Avė. — 718 821 - 7262

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstytas Lietuvos 
žemėlapis su didvyriais, jūra, 
miškais, ežerais, upėmis ir lau-

kais. Pridėtas istorinis katalogas 
anglų kalboje. Tinkama dovana 
visiems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 14 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

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

Užsakau “Lithuanian Cookery’’ už 12 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1.50 dol.

Vardas, pavardė

Miestas, valstija, Zlp

Numeris, gatvė

LIETUVOS

BALTK 
TOURS

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome j£ iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., BrooMyn. 
N.Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas ir pavardė ........................... —........-................

Adresas.......................-...................................................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus Icalnuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $....
Už kalendorių $....
Spaudai paremti $....

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metu
proga S....................................................................................

KALĖDINĖS DOVANOS 
JAUNIMUI ARBA 

DRAUGAMS KITATAUČIAMS
Lithuania 700 Years — 

$18.00.
Introduction to Modem Lith

uanian — $18.00.
4 Cassettes to ūse with above 

book — $13.00.
Lithuanian Cookery — 

$12.00.
Lithuanian Customs and Tra- 

ditions — $13.00.
Fighters for Freedom in Lith

uania — $10.00.
History of tbe Cburch in Lit

huania*— $10.00.
Lithuania My Heritage album 

— $20.00.
M y Dictionary in English - 

Lithuanian — $12.00.

Persiuntimui pridedama 
$1.50 Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Remkime tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, 
informuodami apie tikrą padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. Neuž
mirškime Lietuvos Laisvės Iždo, 
pagerbdami savo aidimuosius ir 
jų atminimą. Aukos Tautos Fon
dui nurašomos nuo federalinių 
mokesčių (IRSTax Exempt No. 
51-0172223). Aukas siųsti adre
su: Tautos Fondas, Lithuanian 
National Foundation, Ine., P.O. 
Box 21073. Woodhaven, N.Y. 
11421.

1990 DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

JVYKS LIEPOS 5 - 8 DIENOMIS
Viešbučių vietos jau patvirtintos. Vietos yra ribo

tos. Viešnagės maršrutai Lietuvoje bus 7, 11 Ir 14 
dienų.

Norintieji šioje šventėj dalyvauti, galite rezervuoti 
sau vietą siųsdami $250.00 j BALTIC TOURS kelionių 
agentūrą.

BALTIC TOURS 
77 OAK ST., SUITE 4 
NEVVTON, MA 02164 
TEL. 617-965-8080 
FAX: 617-332-7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

---------------------- O -----------------------------------------------
Čia galite gauti:

Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
Jvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



A. A. ALDONA LAPINSKAITĖ
- DANILIAUSKIENĖ

Dar .spalio pabaigoje* kalbėjo
mės telefonu ir tarėmės, kad 
kurį nors savaitgalį ji su vyru at
vyks pas mane į Br<x>klyną, ir as 
jai parodysiu videojuostoje, kaip 
gražiai dabar atrodo Vilnius, kai 
Gedimino pilyje plevėsuoja tik
roji trispalvė, o miesto panora
moje vėl baltuoja Trys Kryžiai.

Vilnių, kuriame prabėgo jos 
mokslo ir jaunystės metai, ji 
mylėjo, ir nebuvo tokio karto, 
kad, susitikusios kokiame nors 
parengime Kultūros Židinyje ar 
kitur, nebūtume prisiminusios 
jo ir vilniečių giminių bei drau
gų, su kuriais kentėjome lenkų 
okupacijos priespaudą ir laukė
me patekančios laisvės. Dabar 
jau buvo praėję 50 metų nuo anų 
įvykių, kai Vilnius sugrįžo Lietu
vai, kai tame pačiame Vilniuje 
per tų laikotarpį daug kartų 
keitėsi vėliavos Gedimino kalne.

Buvau neseniai sugrįžusi iš 
Vilniaus, jai parvežiau keliolikos 
puslapių laiškų ir pundelį dova
nų nuo sesers. Laiškų tai dar ji 
spėjo paskaityti, nes pasiunčiau 
paštu, o dovanų — taip ir neteko 
atsiimti — jos gyvybė nutrūko 
lapkričio 1 d. Šv. Juozapo ligo
ninėje, Stamford, Conn.

Jos artimieji draugai lietuviai 
ir amerikiečiai su ja atsisveikino 
lapkričio 5 Gallager šermeninė
je. Palaidota lapkričio 6 d. Sv. 
Jono kapinėse Darien, Conn. 
Stamfordo mieste ji praleido be
veik visų laikų nuo pat atvykimo 
į Amerikų iš Vokietijos 1949 m. 
Čia ji ištekėjo už Juozo Daniliau
sko ir, jam talkinant, dalyvavo

NEW YORKE
Darbininko prenumerato

riams, <JUl ifal"šiol neatsilygffu-"“ 
siems už*~I989 metų laikraščio 
siuntimų, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol. 
įraukiama bent 5 dol. auka už 
kalendorių. 1990 metais Darbi
ninkas minės 75 metų sukaktį. 
Skaitytojai raginami prisidėti 
prie jubiliejinių metų šventimo 
savo auka. Geradariai, paaukoję 
vienų dolerį už kiekvienus me
tus, bus laikomo garbės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito
kios aukos.

Darbininkas ateinančiais me
tais mini 75 metų sukaktį. Ta 
proga priimami sveikinimai, ku
rie bus spausdinami Darbinin
ke. Taip pat priimamos ir aukos 
šios sukakties proga. Rudeniop 
bus surengtas didesnio pobūdžio 
renginys su atitinkama progra
ma. Renginiui ir visam minėji
mui pravesti numatoma sudaryti 
plačios apimties komitetų.

PATIKSLINA
Darbininke Nr. 45, lapkričio 

24 dienos, buvo įdėta nuotrauka, 
paimta iš seno leidinio apie Lie
tuvos kariuomenę. Tas leidinys 
buvo išleistas prieš 70 metų New 
Yorke,—t.y. 1919 metų rudenį.

Prisimindami leidinį ir Lietu
vos kariuomenės šventę, 
įdėjome pirmųjų Lietuvos ka
riuomenės karininkų bendrų 
nuotraukų. Pirmoje eilėje sėdėjo 
keturi karininkai. Trečių iš kairės 
pavadinome kaip buvo knygoje 
parašyta — karininkas Susas.

Pasirodo, kad tai buvo ko
rektūros klaida. Inžinierius Jur
gis Bobelis, dr. Kazio Bobelio, 
Vliko pirmininko, brolis, 
atpažino karininkų. Jis buvo jų 
tėvelio, pulkininko Kazio Bobe
lio, geras bičiulis. Tai karininkas 
Petras Gužas, kuris prieš Lietu
vos okupacijas buvo pulkininkas 
leitenantas ir Lietuvos kariuo
menėje ėjo aukštas pareigas.

Klaidas visada reikia pataisyti. 
Dėkojame inž. Jurgiui Bobeliui, 
kad pastebėjo šių senų klaidų ir 
jų patikslino. Darb. red.

Danutės Brazytės-Bindokie- 
nės knygų Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje — Lithua- 
nian (Justoms and Traditions iš
leido Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė. Iliustruota piešiniais 
ir nuotraukomis, pridėta ir gai
dų. 364 psl. Kaina 12 dol. Per
siuntimui pridedama 1.50 dol. 
Gaunama Darbininko admini
stracijoje.

IŠLEIDŽIAMAS

SVARBUS

VEIKALAS

A. Lapinskaitė - Daniliaus
kienė 

visuomeninėje veikloje, vienu 
laiku pirmininkavo Moterų Klu
bui, reiškėsi Balto, Lietuvių 
Bendruomenės ir kitų organiza
cijų darbe.

Velionė buvo gimusi Maspe- 
the, iš kur jų tėvai dar mažių par
sivežė į Punsko kraštų (dabar 
Lenkijoje). Ji augo Ožkinių kai
me, vėliau persikėlė į Vilnių kar
tu su broliais ir seserimi. Baigusi 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijų, ji studijavo agronomijų 
Krokuvoje, vėliau sugrįžo į Vil
nių.

Velionė paliko liūdintį vyrų 
Juozų Stamforde, brolį Pijų su 
žmona Floridoje, seserį Juditų ir 
daug giminių Vilniuje ir Kaune. 
Taip pat liko ir daug draugų tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje. Kaip 
viena iš tų, šias eilutes skiriu vie
toje gėlių ant jos kapo ir užuojau
tų jos artimiesiems.

S. Narkėliūnaitė

Galime atidaryti sųskaitų do- 
tertaisrjtBIpgimin ė nT'tTStnvoje. 
Galės pirkti “dolerinėje” šiuo 
metu trūkstamų prekių: muilo, 
aliejaus ir kitko. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Chicago, III. 60629. Tel. 312436
- 7772.

Reikalingiausių vaistų siunti
mas į Lietuvą: Bayer aspirinas, 
multivitaminai, vaikam vaistai
— 65 dol. su pristatymu. Muito 
nėra. Siunčiame ir receptinius 
vaistus. Vaistai siųsti paštu drau
džiama. Romas Pūkštys. Trans
pak, 2638 West 69 St., Chicago, 
III., 60629. Tel. 312 - 436 - 7772.

Graži kalėdinė dovana — 
Darbininko metinė prenumera
ta jo dar neskaitanatiems. Nau
jiems skaitytojams pirmiems 
metams prenumerata tik 15 dol. 
Darbininko administracija 
kviečia skaitytojus į talkų užsa
kant naujas prenumeratas.

Sieninis kalendorius 1990 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais papuoštas spalvotu Vy
tim, išleistas "Nidos” Londone. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištraukos, 
primenamos sukaktys. Kalendo
riaus kaina su persiuntimu 12 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

OKTAVOS GARSAJUOSTĖS

New Yorko Atletų Klubas yra 
iškvietęs Oktavos ansamblį iš 
Lietuvos groti Naujųjų Metų su
tikimo baliuje Kultūros Židiny
je. Šia proga yra išleista Oktavos 
įgrota garsajuostės kasetė. Jų ga
lima įsigyti pas klubo narį Anta
nų Mičiulį, skambinant tel.: 718 
441 - 1131 arba rašant: 86 - 23 
112 St., Richmond Hill, N.Y. 
11418 - 1614.

Kasetės kaina — 10 dol. Če
kius rašyti: Lithuanian Atletic 
Club, Ine. vardu ir siųsti minėtu 
adresu. Skambinant telefonu ir 
nesant šeimininkui namuose, 
prašom tiksliai įdiktuoti į telefo
no atsakymo mašinų adresų, var
dų, pavardę, kiek nori kasečių ir 
kada atsiųs čekį.

FOTOGRAFIJOS 
PARODA
VILNIUJ

Lapkričio mėn. 14 dienų Vil
niaus dailės parodų didžiojoje 
salėje buvo atidaryta sudėtinė 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių foto 
paroda. Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos pirmininkas A. Sutkus 
per atidarymų pasakė,, kad “Ši 
paroda skirta dviem jubiliejams 
pažymėti: didysis jubiliejus — 
fotografijos 150-tosios metinės, 
kurias šįmet švenčia visas pasau
lis, o mažasis, nors mums gal la
biau reikšmingas — tai 20 metų 
kaip Lietuvos fotomenininkai 
vienoje krūvoje”.

Parodos rengėjai iš 48 užsie-
niuose gyvenančių autorių gavo 
1014 dadrbų. Iš jų atrinkta ir 
eksponuota 280. Iš 68 vietinių 
fotografų buvo atrinktos ir ek
sponuotos 146 nuotraukos.

“Tėviškės” draugija drauge su 
Lietuvos fotomenininkų sųjunga 
j parodos atidarymų pakvietė iš 
JAV 4 fotografus: Manfredų Jase
vičių iš Chicagos, Vytautų Ma
želį iš New Yorko, Jonų Dovydė
nų iš Lenox, Ma., ir Kazį Daugė
lų iš Bedfordo, N.H. Per poros 
savaičių viešnagę Lietuvoje, 
svečiai glaudžiai bendravo su 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių foto
grafais.

K. Da.

Dr. S. Sužiedėlio anglų kalba 
parašyta Lietuvos Bažnyčios is
torija The Stvord and the Cross. 
A History of the Church in Lith
uania neseniai išėjo iš spaudos. 
Kaina su persiuntimu 11.50 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

KAS SUDARO
OKTAVĄ?
Okupuotoje Lietuvoje prie 

Filharmonijos yra prijungti 
įvairūs ansambliai, orkestrai. Ir 
Oktava priklauso tai pačiai Fil
harmonijai. Ji yra koncertavusi 
bent keliuose tarptautiniuose fe
stivaliuose — Kuboje (Neverado 
84), Suomijoje (Pari Ja 87), Tur
kijoje (Cesme — 88). Taip pat 
koncertavo Danijoje, Anglijoje, 
Meksikoje, Afrikoje, Čekoslova
kijoje, Azijoje ir J^tur.

į Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyksta su tokiu sąstatu: An
samblio vadovas — kompozito
rius — M. Tamošiūnas, solistai: 
Z. Bubelis, L. Čeprackas, 
šokėja-gimnastė — Erika Meš- 
kauskaitė.

Kiti ansamblio nariai: D. Pu- 
lauskas — klavišiai, L. Ta
mošiūnienė — klavišiai, V. 
Modamas — saksofonas altas, S. 
Sasnauskas — trombonas, G. 
Šulinskas — gitara, E. Kane
vičius— bosinė gitara, L. Vašto- 
kas — mušamieji instrumentai, 
V. Vaitkus — garso inžinierius.

Oktavos atvykimo proga iš
leidžiamos dvi kasetės: Lietuva, 
tėvynė mūsų ir kalėdinių gie
smių kasetė. Kasečių kaina — 10 
dol. Jas galima užsisakyti pas K. 
Židinio valdybos pirmininkų A. 
Mičiulį — 718 441 - 1131.

BRIDGES — žurnalas anglų 
kalba, spausdinąs straipsnius lie
tuviškomis temomis. Metinė 
prenumerata tik 12 dol. Reda
guoja E. Meilus, Jr. Tai graži do
vana lietuviškai neskaitantieins. 
Administracijos adresas: P. O. 
Box 3050, VVorcester, Mass. 
01613.

Darbininko metinis kalendo
rius su spalvotu viršeliu persiun
čiamas į Lietuvą jūsų draugams 
ir pažįstamiems oro paštu. Pra
nešant gavėjo adresų, prašoma 
pridėti 7 dol. už kiekvienų kalen
dorių. Darbininkas, .341 lligh- 
land Blvd., Brooklyun, N.Y 
11207.

Pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne jau atspausdintas ir 
brošiūruojainas naujas svarbus
veikalas — “Gyvenimo proble-* 
mos sprendimas”. Knygų parašė 
belgas vienuolis ir kunigas Kilo
te.

Knygoje vaizdžiai ir patrauk
liai aprašomi krikščioniškojo gy
venimo klausimai, kaip juos 
spręsti; aprašomi visi svarbiausi 
klausimai, kurie iškyla jaunam 
žmogui ir į kuriuos jie ieško atsa
kymo.

Tas knygos vertimas padarytas 
Lietuvoje, kas jų vertė, — 
nežinoma. Jos išleidimu rūpino
si Lietuvių Sielovada, kuriai va
dovauja vysk. P. Baltakis, OFM. 
Knyga išspausdinta didoku 
tiražu ir bus siunčiama į Lietuvų, 
kad ten kuo plačiau pasklistų.

Reikia tikėtis, kad nedidelę 
dalį to tiražo paliks ir Amerikoje, 
kur žmonės taip pat turi proble
mų, taip pat ieško Dievo ir nori 
geriau suprasti Kristaus mokslų, 
būti geresniais Kristaus pa
sekėjais. Kur bus galima gauti 
knygų, nusipirkti bus pranešta 
vėliau.

Alfredas Kleinaitis įteikia Lietuvos jaunių rinktinės vienam 
iš trenerių — V. Jančiauskui kamuolį, palinkėdamas laimėti 
Dalias Cup turnyrą. A. Kleinaitis yra tarptautinės kategorijos 
teisėjas, 
Sulaičio

anksčiau žaidęs su Chicagos Lituanica. Nuotr Ed.

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 1 o n a s

DOWNA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų. 
Naujųjų Metų. įvairių jubillejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.

Galite įsigyti:

‘ žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;

* Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

• Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių 
lipdžių;

‘ Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

• audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika:

* tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kurį galite gauti atsiuntę 2 dol. čekį firmai 

BALTIC ASSOCIATES. LTD
P O. Box 1406 GMF Boston. MA 02201 

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376

Skautų vadai kalbasi su su Tėvynės garsų radijo programos 
vedėju Juozu Stempužiu. Iš k. s. fil. L Gedrienė, J. Stempužis 
ir s. R. Belzinskas. Nuotr V. Bacevičiaus T *

LIETUVIAI PASAULYJE
— Sąjūdžio Seimo tarybos 

sekretorius Virgilijus Čepaitis 
pareiškė spaudai, jog užsienyje 
Baltijos visų trijų judėjimų inte
resams bus bendros atstovybės.

— Kauno lapkričio 23 viešai 
paminėtos Nepriklausomos Lie
tuvos Kariuomenės atkūrimo 71 - 
mosios metinės. Istorijos (buv. 
Karo) muziejaus sodelyje įvyko 
mitingas. .Atstatomam pamink
lui žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, kertinį akmenį padėjo 
Lietuvos aviacijos veteranas Si
mas Stanaitis. Bus atkurtas ir 
Nežinomojo kareivio kapas.

Rezistencijos dalyvių susitiki
mas Kaune įvyko lapkričio 4.

— Rokiškyje vėl leista rengti 
mugę per šv. Roko atlaidus.

— Vilniaus miesto įkūrimui 
paminklo konkursas baigėsi ne
sėkme. Paskelbtas naujas Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Gedi

mino paminklo konkursas, kuris 
baigsis 1990 gegužės 15. Gedi
mino paminklui sukurti eskizų 
atsiuntė ir Nevv Yorke gyvenus 
skulptorius Vytautas Kašuba.

— Vysk. A. Vaičius lapkričio 
5 pašventino Gargžduose atsta
tomos bažnyčios pamatus.

— Kaune, Vytauto bažnyčio
je, pamaldomis lapkričio 11 
pradėtas senųjų ir dabartinių 
Lietuvos neolituanų pirmasis su
sitikimas pokario metais. Susi
rinkimas įvyko buvusiuose Kau
no Neo-Lithuania rūmuose.

— “Caritas”, pirmasis katali
kiškojo sambūrio žurnalas, išėjo 
iš spaudos okupuotoje Lietuvo
je. 40 iliustruotų puslapių. 
Tiražas — 18,000 egz.

— Vilniujevyksta architektų 
salėje projektų paroda, kurioje 
išstatyti siūlomi projektai Lietu
vos kančių memorialo konkur-
sui. Bus sudarytos dvi vertinimo 
komisijos. Su pavyzdiniais pro
jektais visuomenė irgi galės susi
pažinti.

Parapijos remontas
Šv. Petro lietuvių parapija So. 

Bostone jau gavo kardinolo Ber- 
nard Lavv leidimą remontuoti 
bažnyčią, kleboniją ir automobi
liams pastatyti aikštę prie 
bažnyčios. Tai pranešė klebonas 
kun. Albertas Kontautas parapi
jos biuletenyje. Tuo reikalu pro
jektai seniai paruošti, bet jie ne
buvo vykdomi, nes arkivyskupi
ja buvo pateikusi kitą parapijos 
reikalų sutvarkymo pianą. Da
bar raštu pranešta, kad nuo kito 
plano atsisakoma. Atnaujinus 
bažnyčią ir kleboniją, parapiečių 
rugsėjo 14 d. susirinkimo nutari
mu parapijos pastatai 7-oje 
gatvėje bus parduoti.

M. Laurinkaus pranešimas
Lietuvos Persitvarkymo Są

jūdžio seimo tarybos narys 
Mečys Laurinkus gruodžio 8 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose įdomiai kalbėjo apie 
paskutinius įvykius Lietuvoje ir 
atsakinėjo į įvairius klausimus.

Ramovėnai dėkoja
Lietuvių karių veteranų sąjun

gos “Ramovės Bostono skyriaus 
valdybos nariai Martynas Dap
kus ir Jurgis Jašinskas paskelbė 
per Laisvės Varpą padėką vi
siems, kurie vienu ar kitu būdu 
padėjo suruošti lapkričio 18-19 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 

' sukakties minėjimą ir žuvusių už 
Lietuvos laisvę pagerbimą.

LAISVĖS VARPAS sekma
dieniais 9:00 - 10:00 vai. ryto iš 
VVCAV-FM banga 98.0. Vedė
jas Petras Vis. činis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. Tel. 
508 - 586 - 7209.



DARBININKAS

Tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujiesiems 
metams linkime ketvirtadienio ir penktadienio parengimų 
talkininkams, Lietuvių Kultūros Fondo vadovybei ir nariams 
bei visiems mūsų vienuolyno ir Kultūros židinio gera
dariams.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

LEONARDAS ANDRIEKUS

Iš savo ilgesio pilnos pastogės 
Tavęs ieškoti, Kristau, išeinu. 
Man sakė, kad guli sušalęs, nuogas 
Tvartelyje, išklotame šienu.

Nesuprantu, kaip Tu gali kentėti šaltį, 
Jei vėją, speigą ir pūgas valdai, 
Bet aš ugnelei kibirkšties einu išskelti 
Per žemę, pasipuošusią baltai.

Tavęs tvartelyje nesušildys mėnesiena, 
Ir apšarmojusios eglaitės nepaguos. 
Drebėsi mano tėviškėj ant šieno 
Nuo šiaurės vėjo, speigo ir pūgos.

Spragės pastogėje ledinės žvakės, 
Bus vėpūtiniai, bus gili žiema, 
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė, 
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

Brangūs lietuviai,

Smurtą, melą ir priespaudą nešusi Sovietų Sąjungos 
diktatūrinė, totalitarinė sistema, norėjusi pavergti pasaulį, 
jau priėjo paskutinį sugriuvimo slenkstį. Europos valstybės 
— Vengrija, Lenkija, Rytų Vokietija, Čekoslovakija, Bulga
rija — viena po kitos nusikrato Maskvos pastatytų ir išlai
kytų “valdovų”. Tautos atgimsta laisvei, demokratijai ir 
neribotoms galimybėms kurti naują gyvenimą.

Daugelį metų kentėjusi, pavergta ir išblaškyta, komu
nistinės priespaudos terorizuojama okupuotoje Lietuvoje, 
Sibire ir laisvajame pasaulyje, lietuvių tauta niekada ne
prarado savo pasiryžimo, pasišventimo ir tautinio sąmo
ningumo dirbti, kovoti ir aukotis dėl pilnos Lietuvos valsty
binės nepriklausomybąs atstatymo. Po daugelio sunkių ir 
vargingų metų laisvės diena ateina ir mūsų tautai, kada 
mes atsikratysime okupanto priespaudos, tapsime lais
vais ir patys galėsime kurti savo ateitį. Bet kova dar ne
baigta. Mes turime visi vienas kitą suprasti, bendrai 
nuoširdžiai dirbti, vieni kitiems padėti ir, svarbiausia, neiš
jungti nei vieno lietuvio dalyvavimo šios taip ilgos sunkios 
kovos apvainikavime galutiniu laimėjimu.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina 
jus su ateinančiomis šventėmis ir naujais 1990 metais ir 
yra įsitikinęs, kad visų mūsų pastangos atneš mums 
didžiausio mūsų troškimo išsipildymą — laisvą nepriklau
somą Lietuvą. Tad dirbkime, kovokime dėl Lietuvos.

Jūsų,

Dr. Kazys Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga Lietuvių Fondo 
vadovybė sveikina narius, rėmėjus ir talkininkus, o taip 
pat lietuviškos spaudos bei radijo redaktorius ir bendradar
bius, linkėdama Aukščiausiojo palaimos asmeniniame gy
venime ir ištvermės lietuvybės išlaikymo darbe.

Okupuotoje tėvynėje mūsų broliai ir sesės rodo tvirtą 
tautinį susipratimą ir nepaprastą ryžtą, norėdami išsilais 
vinti iš okupacinės priespaudos. Esame kartu su visa tauta 
bendroje likiminėje kovoje.,

Naujieji — 1990-tieji Metai tebūna mūsų ir mūsų tau
tos vilčių išsipildymo metai!

LIETUVIŲ FONDAS

Kun. Alfredas T. Žemeikis 
paskirtas nauju Šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijos klebonu Eli- 
zabeth, N.J. Kun. Petras Zemei- 
kis išvyksta gilinti studijų į 
Romų.

Genė Vasilkovs iš Dayton, 
Ohio, eilė metų prisideda prie 
Darbininko spaudos rėmimo. 
Labai ačiū už pereitų metų dos
numų ir šių metų 50 dol. aukų.

J. A. Milukas iš Garden City, 
N.Y., septinti metai prie me
tinės prenumeratos prideda 
aukų spaudai paremti. Darbinin
ko administracija nuoširdžiai 
dėkoja už šių metų 100 dol. 
aukų.

Algirdas Bražinskas iš So. 
Orange, N.J., jau šešti metai kai 
labai dosniai remia spaudų. Ir 
šiais metais, atnaujindamas pre
numeratų, pridėjo 100 dol. aukų. 
Ačiū spaudos palaikytojui.

Richard Šlepetys iš Brick, 
N.J., ilgametis spaudos rėmėjas, 
atnaujino prenumeratų, pridė
damas 100 dol. aukų. Padėka už 
dosnumų.

P. V. Urbutis, Lightbouse 
Pt., Fla., keleri metai su prenu
meratos mokesčiu atsiunčia pa
ramų Darbininkui. Labai ačiū už 
55 dol. aukų.

Teklė Paknienė, Brooklyn, 
N.Y., a.a. Jurgio Okunioatmini
mui aukoja Darbininkui 30 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 23, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radijų bus transliuojama Jacąues 
Offenbach opera Hoffmano pa
sakos. Pagrindiniai solistai: Erie 
Mills, Judith Blegen, Judith 
Forst, Diana Montague, Luis 
Lima, Jose van Dam. Diriguoja 
Sylvain Cambreling. Ateinantį 
šeštadienį, gruodžio 30, bus 
transliuojama Richard Wagner 
opera Der Fliegende Hollander.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 27, ateinantį trečia
dienį, 8 vai. vak. New Yorko lai
ku per televizijų (New Yorke 13 
kanalas) bus transliuojama Giu- 
seppe Verdi opera Aida. Pagrin
diniai solistai: Placido Domingo,

Lietuvi, nuklydęs į tolimų šalį, 
Neužmiršk atsigrįžt atgalios, 
Kur liko laukai, rugių varpoms nubalę 
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios 
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname Jus, lin
kime ir toliau su meile ir pasiryžimu remti mūsų tautos 
pastangas, siekiant Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA
Dr. A. Razma —

Arvydas Barzdukas
Rimantas Dirvoms
Birutė Jasaitienė
PranasJoga
Bronius Juodelis
Dr. Petras V. Kisielius
Ramunė Kubiliūtė
Dalia Kučėnienė

pirmininkas
Regina Kučienė
Linas Narušis
Kun. Antanas Saulaitis
Vladas Sinkus
Ramonu Steponavičiūtė 
Darius Sužiedėlis 
Danutė Korzonienė

Šventojo Kūdikio Gimimo šventė ir Naujieji 1990 me
tai tesustiprina mūsų naujas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo viltis. Okupuotos Lietuvos patriotų dalyvavimas 
Amerikos Lietuvių Xl-tame Kongrese buvo gajus apsijun- 
gimas bendrai kovai dėl atgimstančios laisvos Lietuvos. 
Švenčių proga sveikiname visus čia ir Tėvynėje besijun
giančius Lietuvos laisvinimo kovai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

—---------------------------------------- ._________________________
Lietuvių Fondo vardu dėkojame už Jūsų aukas, talką, 

praėjusiuose 1989 metuose? Sveikiname mūsų narius, ge
radarius ir talkininkus Šv. Kalėdų proga. Linkime drauge 
su Jumis Lietuvai labai reikšmingų 1990 metų, o Jums 
visiems dosnių, sėkmingų ir darbingų metų.

Lietuvių Fondo atstovėNew Yorke 
Lilė Milukienė

Lietuvos Šaulių Sąjungos 70 
metų įsikūrimo sukaktis bus pa
minėta kartu su Klaipėdos krašto 
atvadavimo 67 metinėm ateinan
čių metų sausio 21 d. Kultūros 
Židinyje. į šį minėjimų atvyksta 
iš Detroito ir LŠST pirmininkas 
Mykolas Abarius. Paskaitų apie 
Šaulių Sąjungų ir jos įnašų į 
Klaipėdos krašto atvadavimų 
skaitys Kario redaktorius Balys 
Raugas. Minėjimų rengia šaulių 
kuopa, kuriai jau 12 metų vado--, 
vauja Kęstutis Miklas.

ATTENTION - HIRING: 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings with- 
out vvaiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Call 1 - 602 - 838 - 
8885. Ext. R 6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY READING BOOKS! 
$32,000/year income potential. 
Details, (1) 602 - 838 - 8885, Ext. i 
Bk. 6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY TYPING AT HOME! 
32,000/yr. income potential. 
Details. (1) 602 - 828-8885. Ext. 
T-6057.

ATTENTION: E AŠY W0RK 
EXCELLENT PAY! Assemble 
products at home. Details. (1) 
602 - 838 - 8885, Ext. W-6057.

Aprille Millo, Sherill Milnes. 
Diriguoja James Levine.

— Pasaulinėje Parodoje — 
filmas bus transliuojamas sausio 
1, pirmadienį, 9:30 vai. vak. per 
televizijų (13 kanalas). Bus taip 
pat prisimintas ir Hitlerio-Stali- 
no paktas pasidalinant Lietuvų. 
Pakartotina transliacija per tų 
patį 13-tų kanalų vyks sausio 7, 
sekmadienį, 11:30 vai. ryto. Šį 
filmų matė jau milijonai žmonių. 
Jis buvo rodytas Amerikoje nuo 
rugsėjo mėnesio VVashingtone, 
Chicagoje, Bostone, Philadelp- 
hijoje, Pittsburghe, Baltimorė- 
je, Miami, San Diego, Dalias, 
Milwaukee ir kitur. Iš viso trans
liavo daugiau negu 30 televizijos 
stočių. To filmo kopija neseniai 
išvežta ir į Lietuvų.

Naujųjų Metų sutikime, kuris 
rengiamas gruodžio 31 Kultūros 
Židinyje, maistas bus karštas, 
paruoštas lietuvišku skoniu. Jis 
bus patiektas švediško stalo 
būdu, kur svečiai galės vaišintis 
kiek tik norės.

Romualdas Kisielius iš Som- 
merville, N.J., jau treti metai 
prisideda prie spaudos rėmimo 
didesne auka. Ir šiais metais at
siuntė 50 dol. Padėka rėmėjui.

Dr. B. Jankauskas iš Fort Sa- 
longa, N.Y., ilgametis spaudos 
rėmėjas, atnaujino prenumeratų 
su 60 dol. auka. Dėkinga Darbi
ninko administracija.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
šių metų paskutinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 31, sekmadienį, 
tuoj po 11 vai. lietuviškų mišių 
V. Atsimainymo lietuvių parapi
jos salėje. Po susirinkimo bus pa
tiekti nemokami karšti pietūs su 
priedais.

Už a. a. Marijų Butkienę 
mišios bus aukojamos jos mirties 
dienų, sausio 23, pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Velionės 
draugai ir pažįstami kviečiami 
mišiose dalyvauti ir už jų pasi
melsti. Užprašė velionės vyras 
Vaclovas Butkys.

Fotografijos parodoje Vilniu
je, be minėtų V. Maželio, K. 
Daugėlos, taip pat buvo pakvies
ti dalyvauti Algimantas Kezys, 
negavęs vizos nuvykti į Vilnių, 
ir Manfredas K. Jasevičius iš 
Chicagos. Kviestieji sudarė pa
rodos centrų. Taip pat iš Ameri
kos dalyvavo: Algis Norvilą ir 
Gerimantas Penikas, abu iš New 
Yorko. Parodos platesnis aprašy
mas bus spausdinamas vėliau.

Vytas Šidlauskas, Romualdos 
Šidlauskienės sūnus, š. m. gruo
džio pradžioje buvo oficialiai 
ROTC komendanto prisaikdin
tas kaip JAV laivyno kariūnas. Po 
karinės prievolės, grįžęs namo, 
Vytas įstojo į SUNY Maritime 
kolegijų. Nuo praeito rudens jis 
gavo pilnų JAV laivyno ROTC 
stipendijų. Vytas buvo priimtas 
į Penn State, SUNY Stony Brook 
ir SUNY Maritime kolegijų, ku
rių jis pasirinko kadangi Jung
tinėse Valstybėse yra tik 4 tokios 
jūrininkystės mokyklos.

Kun. Matas A. Yatkauskas 
laikraštyje Catholic New York 
lapkričio 9 numeryje išspausdi
no nedidelį straipsnį apie pagel- 
bų sergantiems AIDS liga, pava
dinęs straipsnį “Our Hope”. Tas 
pats straipsnis išverstas ir į ispa
nų kalbų. Kun. M. A. Yatkauskas 
yra vikaras Šv. Pranciškaus Asy
žiečio parapijoje Mount Kisco.

Aušros Vartų parapijos salėje Branduolys buvo surengęs dail. Char
les Katino akvarelių parodų. Iš k. Birutė Balčiauskaitė-Marino, 
pianistė Aldona Kepalaitė, dail. Ch. Katinas, kun. Eugenijus Savic
kas, Danutė Miškinis, dail. Vida Krištolaitytė. Nuotr. Dalios Bul- 
vičiūtės

N. Y. Maironio Mokykla ir Lietuvių Atletų Klubas kviečia Jus j

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
gruodžio 31, 1989, Kultūros Židinyje 
Programą atliks ir šokiams gros

estradinės muzikos ansamblis iš LIETUVOS

OKTAVA
— 9:00 v. v. kokteiliai

— 10:00 v. v. karšta vakarienė
— šokiai
— šampanas
— šalti užkandžiai

Bilietų kaina: $40.00 suaugusiems
$20.00 jaunimui iki 18 m.

Bilietus užsakyti pas:
V. Kulpę — (718) 846 - 1056
A. Marljošienę — (516) 883 - 9350
V. Matusaitienę — (201) 994-1229

<


