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VILNIAUS SŪNUS ŽENGIA Į ALTORIŲ GARBĘ
— Lietuvos ir Lenkijos šventuoju kanonizuotas vienuolis Kalinauskas —

^Kalėdų
Savaitės 
įvykiai

Prez. Bush, besirengdamas 
1990 metų rinkiminei kampani
jai, pakeitė savo buvusį štabo vi
ršininką John Sununu, kuris 
žymiai prisidėjo prie jo išrinki
mo dabar besibaigiančiai kaden
cijai. Naujuoju viršininku nuo 
gruodžio 15 d. bus Transporto 
sekretorius Samuel Skinner, 
Nors Sununu dar ligi kovo vidu
rio pasilieka prezidento pa
tarėju, bet dabartinis jo pasitrau
kimas, kad ir savanorišku vadi
namas, tikrovėje buvęs priver
stas, suverčiant jam kaltes dėl 
prezidento populiarumo kritimo 
JAV visuomenės tarpe.

Irano šalininkai Libane palei
do paskutinį JAV įkaitą—žurna
listą Terry Anderson, bet dar 
turi sugrąžinti Amerikai palaikus 
dviejų kitų įkaitų, kurie, kaip ka
lintojai buvo skelbę, esą mirę. 
To reikalauja prezidentas Bush. 
Nuo to pareis ir JAV-Irano santy
kių pagerėjimas. Irano iniciaty
vos Jungtinės Tautos laukia ir pa
leidžiant du Vokietijos tarnauto
jus, kurie tebelaikomi Libano 
ekstremistų.

mo bendrovė ruošiasi Ukrainoje 
atidaryti savo spaustuvę, kurioje 
bus spausdinami naujieji Ukrai
nos, o taip pat ir kitų nuo Sovietų 
Sąjungos atsiskyrusių respubli
kų pinigai. Ukraina savus pini
gus, vadinamus grivnomis, keti
na įvesti ateinančių metų vasaros 
pradžioje.

Libijos žvalgybos vadovybė
pranešė, kad įsakyta suimti du 
asmenis, kuriuos D. Britanija ir 
JAV nurodė ir kaltina organiza
vus teroro aktus prieš Pan Am 
lėktuvą 1988 m. Tačiau Libija at
sisako juos išduoti užsienio tei
smams.

Sovietų Sąjunga, kaip skelbia 
jos užsienio ekonominių reikalų 
bankas, neturi iš ko sumokėti 
savo skolas užsienio komerci
niams bankams ir todėl atideda 
mokėjimo laiką už paskolas, gau
tas prieš šių metų sausio 1 d.

Albanijos pagrindinė demok
ratinė opozicija pasitraukė iš vy
riausybės, kaltindama dominuo
jančiuosius socialistus reformų 
trukdymu. Pasitraukė 7 kabine
to nariai ir reikalauja, kad rinki
mai, kurie buvo numatyti vidur
vasarį, būtų pravesti 1992 m. 
sausio pradžioje. Socialistais va
dinasi buvę komunistai. Jie del
sia sugrąžinti valstiečiams žemę.

Ispanija, Graikija, Portugalija 
ir Airija pareiškė reikalausia
nčios didesnės finansinės para
mos iš Europos Bendruomenės, 
kurios lyderiai gruodžio 9-10 
dienomis posėdžiavo Maastricht 
mieste, Olandijoje.

Pearl Harbor 50 metų sukaktį 
paminėjo visa Amerika, o prez. 
Bush dalyvavo Honolulu įvyku
siose iškilmėse ir miniai, kurioje 
taip pat buvo du tūkstančiai tą 
japonų užpuolimą asmeniškai 
pergyvenusiųjų, pasakė, kad 
atėjęs laikas pamiršti neapykan
tą. Tasai 1941 m. gruodžio 7 d. 
pasalūniškas japonų užpuolimas, 
kurio metų išsprogdinta ar pa
skandinta 21 laivas, jų tarpe 8 
kovos laivai, ir žuvo per 2400 jū
reivių ir civilių, privertė JAV pa
skelbti karą Japonijai.

Šalia šventojo Kazimiero, 
Bažnyčios altorių garbėje lietu
viams iškyla naujas šventasis — 
Juozapas Rapolas Kalinauskas, 
kurį, kaip ir šventąjį Kazimierą, 
pagrįstai savinasi abi tautos: lie
tuviai ir lenkai. Tai pabrėžia ir 
Popiežius.

Kai lapkričio 17 d. Šv. Petro 
bazilikoje jisai aukojo iškilmin
gas mišias, kurių metu Bažny
čios šventuoju paskelbė karmeli
tą vienuolį kunigą Juozapą Rapo
lą Kalinauską, po Evangelijos 
Popiežius pasveikino lenkus ir 
lietuvius.

į lietuvius jis kreipėsi šiais 
žodžiais: “Brangūs broliai, at
vykę jau iš laisvos Lietuvos. 
Sveikinu jus visus: Lietuvos vy
skupus, kunigus, pasauliečius ti
kinčiuosius ir nuoširdžiai laimi
nu visą jūsų brangią tėvynę”.

Toliau Jonas Paulius II kalbė
jo: “Į šiandien Bažnyčios šven
tuoju skelbiamo Juozapo Rapolo 
Kalinausko lūpas galime įdėti 
tautų apaštalo šv. Pauliaus 
žodžius: ‘...aš veržiuosi pirmyn, 
į tikslą, siekiu laimikio aukšty
bėse, kurio Dievas kviečia siekti 
Jėzuje Kristuje’ (Fil. 3.13-14). 
Toks siekimas, toks veržimasis 
pirmyn, reikalauja didelio pa
siaukojimo, didelio uolumo ir 

. nuolankumo. Sv. Rapolas Kali
nauskas, nė kiek neabejodamas, 
žengė šiuo apaštalo Pauliaus nu
rodytu keliu. Paliko viską, ką 
turėjo, ir veržėsi pirmyn, siekė 
laimikio aukštybėse.

Tad džiaukis, Vilniau, gimta
sis šventojo mieste, su Aušros 
Vartų šventove, džiūgauk žemiš
koji Rapolo tėvyne, nes štai tavo 
sūnus žengia į altorių garbę. 
Džiūgauk karmelitų bendrija, 
dvasine Rapolo šeima, nes tavo 
sūnus tapo brandžiu dangaus ka
ralystės vaisiumi”.

Kanonizacijos mišias drauge 
su Sv. Tėvu koncelebravo Vil
niaus arkivyskupijos valdytojas 
vysk. Juozas Tunaitis, Lenkijos 
primas kard. Glemp, Krokuvos 
arkivyskupas kard. Macharski, 
Maskvos apaštalinis administra
torius arkivyskupas Tadas Kon- 
drusevičius, karmelitų ordino 
vadovai. Mišiose, tarp kitų, da
lyvavo Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos ambasa
dorius Washingtone ir atstovas 
prie Apaštalų Sosto Stasys Lozo
raitis, Lenkijos prezidentas 
Lech Wafęsa.

Gimė Vilniuje

J altorių garbę iškilmingai pa
keltasis karmelitas kunigas Kali
nauskas gimė 1835 m. Vilniuje, 
bajorų Kalinauskų (Kalinowski) 
šeimoje ir buvo pakrikštytas Juo
zapo vardu. Jo religiniam 
auklėjimui daug nusipelnė pa
motė Zofija Putkameraitė, giliai 
tikinti ir jautri moteris, garsėjusi 
to meto Lietuvos visuomenėje 
savo labdaros darbais ir pamal
dumu.

Kalinauskas jaunystėje mažai 
kuo skyrėsi nuo savo bendraam
žių — jo ankstyvoji biografija ti
piška 19 a. pirmos pusės Lietu
vos bajorui. Jis baigė Vilniaus 
bajorų institutą ir nuo 1853 m. 
mokosi Peterburgo Karo in
žinierių akademijoje, kurią 
baigęs gavo toje pačioje aukšto
joje mokykloje dėstytojo vietą. 
Tarnavo caro armijos inžineri
niame dalinyje. Studijų ir tamy-

bos metais pergy veno gilią pa
saulėžiūros krizę, kurios metu 
jaunas ir geras karjeros perspek
tyvas turintis karininkas, kiek 
galima spręsti fš jo užrašų ir die
noraščio, iš pagrindų permąstę 
ir išgyveno Dievo ir žmogaus 
santykį. Šita krizė paskatino Ka
linauską keisti savo gyvenimo
būdą ir bandyti gyventi pagal ’ 
Evangeliją. “Viešpatie, jeigu 
man suteikei gyvenimą, pada
ryk, kad gy venčiau tik Tau, kad 
kiekvienas mano poelgis būtų 
Tavo meilės įkvėptas”, rašė tais 
metais Kalinauskas.

įsitraukia į sukilimo veiklą
Tarnaudamas carinėje armijo

je, Kalinauskas rūpinosi netur
tingaisiais, lankė ir šelpė kalinius 
bei ligonius, bandė padėti jiems 
ne tik materialiai, bet ir dvasi
niai. Karinė tarnyba vis labiau jį 
vargino, nes jaunuolis vis daž
niau galvojo apie kunigo ir vie
nuolio kelią. Tuo pačiu metu pa
triotiškai nusiteikę tautiečiai 
bandė Kalinauską įtraukti į kon
spiracinę veiklą, bet pradžioje jis 
atsisakė. Tačiau vėliau, po ilgų 
svarstymų apie žmogiškas ir pi
lietines pareigas, Kalinauskas 
sutiko prisidėti prie pogrindinės 
veiklos, dalyvavo paskutiniuose 
1863 m. sukilimo' parengimo ' luvos, ir tais pačiais metais buvo 
darbuose, ir buvo paskirtas Lie
tuvos karo skyriaus viršininku. 
Sutiko dalyvauti sukilime su ta 
sąlyga, kad rūpinsis tik kariniais 
reikalais, jam nereikės daryti 
mirties sprendimų. 10 mėnesių 
veikęs Vilniuje, gen. Muravjovo 
įsakymu suimtas ir nuteistas pa
karti, tačiau liko gyvas jį užtarus (nukelta į 2 psl.)

LIETUVIŲ FONDO ŠVENTĖJE 
ĮTEIKTOS STIPENDIJOS

Kaip ir kiekvieną rudenį, Lie
tuvių Fondas lapkričio 16 Marti- 
nique salėje surengė iškilmingą 
pokylį, lyg kokią derliaus šventę. 
Susirinko LF Tarybos ir valdy
bos nariai. Fondo rėmėjai, auko
tojai ir busimieji nariai — apie 
300 žmonių.

Pokylį atidarė ir programai va
dovavo valdybos narė Ramona 
Steponavičiūtė, primindama 
svarbiąsias datas, būtent kovo 
11-tą ir šių metų rugpjūčio 
mėnesio kai kurias dienas, kai 
Europos ir kitos valstybės ėmė 

Lietuvių Fondo 1991 metų valdyba. Iš kairės I eilėje: Marija Remienė, Algirdas Ostis 
(pirm.), Al. Steponavičienė ir Vaclovas Momkus. II eilėje: Kostas Dočkus, Juozas 
Zygas, Ramona Steponavičiūtė ir Antanas Juodvalkis. Nuotr Jono Tamulaičio

buvusiems jo draugams rusams, 
kurie įtikino Muravjovą, kad Ka
linausko nužudymas sudarysiąs 
jam kankinio aureolę, o tai dar 
labiau pažadins sukilėlių dvasią. 
Mirties bausmė pakeista visam 
gyvenimui ištrėmimu į Sibiro 
sunkiuosius darbus.

Nuo kalinio iki vienuolio
Etapo keliu drauge su kitais 

sukilėliais, 1865 m. nuvarytas į 
Usolą, netoli Irkucko, kur buvo 
didžiulės druskos kasyklos. 
Tremtyje jam kilo mintis stoti į 
karmelitų ordiną, jei tik pavyks 
atgauti laisvę. Draugai tremti
niai jį laikė šventu vyru ir savo 
sustatytoje litanijoje buvo 
įsidėję posmą: Per Kalinausko 
maldas, gelbėk mus, Viešpatie! 
Po 10 metų, pasinaudodamas 
amnestija, Kalinauskas atgavo 
laisvę ir nuvyko į Krokuvą, o iš 
ten į Paryžių, tapo kunigaikščio 
Augusto Cartoryskio ir Grochol- 
skaitės (Vytauto Cartoryskio 
žmonos) mokytoju ir auklėtoju. 
Visi trys netrukus tapo vienuo
liais. 1877 m. Kalinauskas įstojo 
į karmelitus Grąže, Austrijoje.

Per įvilktuves Kalinauskas 
gavo Juozapo Rapolo vardą. Ku
nigystės šventimus gavo 1882 m. 
Cernos vienuolyne, netoli Kro- 

išrinktas vienuolyno vyresniuo
ju. Kun. Kalinauskas uoliai ėjo 
visas jam pavestas pareigas, 
rūpinosi savo bendruomenės 
dvasiniu gyvenimu, jo ben
draamžiai gerbė ir vertinoji kaip 
giliai dvasingą ir labai reiklų sau.

pripažinti Lietuvos nepriklauso
mybę, o Lietuvos vardas nu
skambėjo visame pasaulyje. Ji 
pakvietė konsulą Vaclovą Kleizą 
tartį žodį. Savo žodyje jis prisi
minė įsidėmėtiną datą — kovo 
14-tąją, kai Lituvių Fondas švęs 
savo 30 metų gimtadienį. Kiek 
daug gero per tą laiką Lietuvių 
Fondas yra padaręs, o ir dabar 
jis labai reikalingas išlaikyti gyvą 
lietuvybę lietuvių išeivių tarpe. 
Džiaugėsi, kad LF paskyrė 1 mi
lijoną atsikuriančios Lietuvos 
reikalams. Be to, jis kreipėsi į

Kalėdinių sveikinimų atvirukas, gautas iš Lietuvos 
Sv. Kalėdų'proga.

stipendininkus, kad jie, gaudami 
LF stipendiją, kartu pasirašo 
moralinę sutartį — savo darbais 
įsijungti į lietuvių tautos gy veni
mą.

Pakviestas marijonų provinci
alas Tėv. Viktoras Rimšelis su

kalbėti maldą prieš vakarienę. 
Išreiškė Dievui padėką, kad per 
Svč. Mergelės Marijos užtarimą 
atgavome laisvę, prašė Dievą lai
minti jaunus veikėjus, dirba
nčius Lietuvos labui ir laiminti 
dovanas bei visus čia dalyvauja
nčius.

Po iškilmingos vakarienės 
buvo meninė dalis. Pirminin
kaujanti Ramona pakvietė iš Lie
tuvos atvykusius brolį ir seserį 
Vytautą Šeškauską ir Virginiją 
Kliknienę, kurie estradinėmis 
dainomis, palydint muzikai, pa
gyvino svečių nuotaiką. Tarp 
kitų dainų jie padainavo mūsų 
vyresniajai kartai gerai prisime
namo Dolskio dainelę — Šokio 
sūkury.

Po to valdybos pirmininkas 

Algirdas Ostis ir vicepirm. Mari
ja Remienė buvo paprašyti įteik
ti stipendijų čekius tiems stipen
dininkams, kurie dalyvavo šiame 
pokylyje. Kitiems skirtosios sti
pendijos buvo išsiųstos paštu.

Stipendijoms LF paskyrė 
96,260 dol. sumą 61-am studen
tui. Iš jų 7 atvykę iš Pietų Ame
rikos mokytis Vasario 16-tos 
gimnazijoje. Gavę stipendijas 13 
iš JAV, net 41 iš Lietuvos. Visi 
iškviestieji atsiėmė čekius ir po 
to visi nusifotografavo.

Pirmininkaujanti pranešė 
staigmeną, kad šio pokylio metu 
Kostas Jablonskis Lietuvių Fon
dui paaukojo 2,000 dol., o dr. 
Ferdinandas Kaunas — 1,000 
dol.

Svečias iš Philadelphijos, nau
jasis LB Krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Maciūnas trum
pu žodžiu pasveikino LF vado
vybę ir visiems šio vakaro daly
viams, kartu ir Lietuvių Fondui 
dėkojo už įvairiopą Lietuvių 
Bendruomenės rėmimą.

Baigiant programą, valdybos 
pirmininkas A. Ostis reiškė 
padėką Marijai Reinienei ir Alei 
Steponavičienei už šio tokio jau
kaus poky lio suorganizavimą, o 
visiems nariams- už aukas Lie
tuvių Fondui, kuris jau pasiekė 
5 ir pusę milijono dolerių.

Užbaigai Ramona pranešė, 
kad šiandien Vaclovas Momkus 
švenčia savo gimtadienį. Tada 
visa salė sugiedojo jam Ilgiausių 
metų .

A. Stelmoko orkestras pradėjo 
groti šokių muziką ir pokylio da
lyviai ėmė suktis šokių sūkury

Lietuvių Fondas dar sykį pa
rodė, kad jis gyvastingas ir labai 
reikalingas, tik vieno dalyko rei
kia, kad išeivijos lietuviai nepa
ilstų jam aukoję, ypač lauktina 
įsijungiant vidurinės ir jau
nesnės kartos lietuvių.

APB



20 METŲ BE ZENONO IVINSKIO

Prof. Zenonas Ivinskis

Gruodžio 24 d. sueina 20 
metų, kai mirė mūsų žymusis 
istorikas prof. Zenonas Ivinskis. 
Mirė Bonnoje, Vokietijoje, kur 
profesoriavo. Ten ir palaidotas.

Jo mirtis buvo didelis nuosto
lis Lietuvos istorijos mokslui, 
nes pasitraukė dar pilname

pajėgume, neužbaigęs didžiųjų 
savo darbų, surinkęs begalę 
medžiagos stambiems Lietuvos 
istorijos tomams. Iš surinktosios 
medžiagos ateities istorikai dar 
užbaigs ne vienų jo veikalų, pvz., 
kapitalinę studijų apie vyskupų 
Merkelį Giedraitį.

Kilęs iš Plungės
Zenonas Ivinskis buvo gimęs 

1908 m. gegužės 25 Kaušėnų 
kaime, Plungės valsčiuje, Telšių 
aps. Tas kaimas yra visai prie 
Plungės, prie kelio į Salantų 
pusę. Gimnazijų pradėjo lankyti 
Plungėje ir jų baigė 1925 m. Tel
šiuose. Studijavo Lietuvos uni
versiteto teologijos-filosofijos fa
kultete, istorijų baigė 1929 m.; 
1927-1928 m., mokytojavo Si
mono Daukanto mokytojų semi
narijoje. Studijas gilino Mūn- 
chene 1929-1930 m. ir Berlyne. 
Daktaro laipsnį gayo 1932 m. 
gruodžio 1 d. už disertacijų apie 
Lietuvos valstiečių luomo išsi
vystymų. Surinkęs medžiagos 
Prūsų ir valstybiniame slaptame 
archyve ir Dancige, 1933 m. pa
rašė habilitacinį darbų apie Lie
tuvių ir Prūsų prekybinius san
tykius pirmoje XVI pusėje.

1933 m. birželio 12 išrinktas 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
teologijos-filosofijos fakulteto 
privatdocentu prie visuotinės 
istorijos katedros. Nuo 1935 m. 
rugsėjo 15 paskirtas docentu ir 
visuotinės katedros vedėju, 1940 
m. gegužės 1 d. pakeltas eks
traordinariniu profesorium.

Pirmaisiais bolševikų okupaci
jos metais Ivinskis profesoriavo 
Vilniaus universiteto ekonomi
jos fakultete ir skaitė paskaitas iš 
Lietuvos ūkio istorijos. 1941 m. 
rugpjūčio 1 d. grųžintas į Vytau
to Didžiojo Universitetų Kaune 
ir paskirtas organizuoti filosofijos 
fakultetų. Profesoriavo iki Lietu
vos aukštųjų mokyklų uždary
mo, tuo pačiu metu dėstė ir Vil
niaus universiteto ekonomijos 
fakultete.

Gyvendamas Vokietijoje: Tiu
bingene, Schwaebisch Gmuen- 
de, dalyvavo visuomeninėse ir 
mokslinėse organizacijose, pas
kui rinko medžiagų Romos ar
chyvuose, vėliau sugrįžo į Vokie
tijų, kur profesoriavo Bonnoje.

Prof. Ivinskiui teko gyventi ir 
veikti judriame laikotarpyje — 
tai buvo karai, okupacijos. Lie
tuvos problemos. Aktyviai jis da
lyvavo politiniame, visuomeni
niame gyvenime, rašė straip
snius dienraščiams, žurnalams, 
skaitė aktualias paskaitas, bend
radarbiavo vokiečių, italų, lietu
vių enciklopedijose — joms pa
rašė kapitalinius straipsnius iš 
Lietuvos istorijos.

Iš jo didžiųjų veikalų yra išlei
stas: Lietuvos istorijos pirmasis 
tomas. Jis apima Lietuvos praeitį 
nuo seniausių laikų iki Vytauto 
mirties (1430). Kaip minėta, 
didžiulė monografija apie vysk. 
Merkelį Giedraitį liko nebaigta. 
Iš jo parašytų straipsnių enciklo
pedijose ir mokslo žurnaluose 
susidarytų dar visa eilė istorijos 
mokslo tomų.

Visų Ivinskio archyvų nupirko 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija su mecenato dr. Kazio Al
mino ir kitų parama. Ivinskio 
motina ilgai gyveno Chicagoje ir 
mirė sulaukusi daugiau kaip 100 
metų.

Prof. Ivinskis buvo nuosta
baus būdo žmogus, visada drau
giškas, paslaugus, be jokio išdi
dumo. Su studentais užsukdavo 
į kavinę pasikalbėti, aptarti ju
draus gyvenimo. Labai vertino 
mokslų, iš studentų daug reika-
laudavo, nes, anot jo, Lietuva 
turinti būti mokyta ir labiausiai

žinoti savo istoriją.
Kai pamažu tvarkosi lietuviš

kasis kultūrinis gyvenimas, rei
kia susirūpinti jo raštų išleidimu. 
Lietuvoje yra jau subrendusių 
istorikų. Jie lengvai gali pasinau
doti ta didele surinkta medžiga 
ir užbaigti Merkelį Giedraitį, su
daryti kitus to žymaus istoriko 
raštų tomus.

Lietuvos istorija yra mum vie
nas brangiausių mokslų. Tiek 
metų negalėjom jos nei paliesti, 
nei apie jų kalbėti. Tegu dabar 
susidaro sąlygos vėl ateiti Lietu
vos istorijos renesansui, kaip jis

buvo anais laikais, kai profesoria
vo Zenonas Ivinskis, Adolfas Ša
poka, Ignas Jonynas, kai brendo 
naujų istorikų karta.

Darbininko redakcijai teko 
nemažai su prof. Ivinskiu bend
radarbiauti. Redakcijos sumany
mu ir uždegimu, jis parašė stu
diją apie šv.' Kazimierą, kurių 
Darbininkas išleido 1955 m. Ir 
šiaip visų laikų jis buvo didelis 
redakcijos bičiulis, atsiliepęs 
prašomais darbais, skatinęs di
desnei lietuviškai kultūrinei 
veiklai, (p.j.)
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se. Advokates kalba Ir lietuviškai. 134 WesKSt.^Sknsbury, Conn. 
06070. Tai. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fbrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 
- 9393.

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm? bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

Savaitės 
įvykiai

Maskvos mūšio 50 metų su
kaktis paminėta mitingais, ku
riuose dalyvavo karo veteranai, 
1941 m. gruodžio 54 d. gynę 
Maskvą ir atmušę nuo jos vo
kiečius.

Vokietijos firmos, pažeisda
mos įsakymus, pristatinėjo Ira
kui reikalingus įrengimus garsio
sioms raketoms Scud, kuriomis 
Irakas apšaudė Izraelį ir Saudi 
Arabiją Persijos įlankos karo 
metu. Tokias žinias pateikė 
Jungtinių Tautų investigatoriai.

Nadina Gordimer, Pietų Afri
kos rašytoja, Stockholme priim
dama Nobelio literatūros premi
jų, ragino Jungtines Tautas imtis 
žygių prieš islamo fundamentali
stus, kurie graso mirtimi britų 
rašytojui Salman Rushdie. Ji pa
sakė: “Kai diktatūros nyksta, šis 
žmogžudiškas diktatas, naudo
jantis tarptautinio terorizmo 
jėgų, didelės ir respektuojamos 
religijos vardu, kaip nusikalti
mas prieš žmoniškumų, turi būti 
sustabdytas JT demokratinių vy
riausybių". Rašytojas Rushdie, 
ajatolos Khomeni pasmerktas 
miriop už jo knygų The Satanic 
Verses. Islamo išpažinėjai buvo 
kviečiami rašytojų nužudyti, 
pažadant piniginę premijų.

Aspirinas, kaip skelbia The 
Netv England Journal of Medici
na savo naujausioje studijoje, 
gali padėti išvengti gaubiamo
sios žarnos vėžio. Anksčiau buvo 
teigiama, taip pat tyrimais nu
stačius, kad aspirinas prisidedąs 
prie širdies smūgio ir insulto iš
vengimo.

Kurdai, kurie visų laikų kalti
no Irako diktatorių Husseinų už 
genocidinius veiksmus, dabar 
daugelyje vietovių atranda naujų 
masinių kapų bei kitokių įrody
mų, kaip Irako valdžia kurdus 
naikino.

Unification Church vadovas, 
milijonierius Rev. Sun Myung 
Moon, lankėsi Siaurės Korėjoje 
ir komunistų režimui pažadėjo 
investuoti į šalies pramonės

praplėtimų. Žinomas savo anti
komunistiniu nusistatymu, 
Moon su komunistiniu lyderiu 
Jun Uk-sung diskutavo abiejų 
Korėjų sujungimo-"kknisimų. 
Kim Il-sung pareiškęs.:) orą apsi
lankyti Baltuosiuose Rūmuose, 
jei prez. Bush jį pakviestų.

Albanijos premjerui paskel
bus, kad turimų maisto atsargų, 
ypatingai duoninių grūdų, už
teksiu tik savaitei, sostinėje poli
cija perėmė duonos paskirsty
mų. Tris dienas truko riaušės. 
Prezidentui įsakius, buvo nau
dojama net kariuomenė neramu
mams tramdyti.

Fidel Castro besilankančiam 
JAV' senatoriui, South Dakotos 
respublikonui ir Senato užsienio 
reikalų komisijos nariui Pressler 
pareiškė, kad Kuba dabar jau ne
beturi draugų. Skundėsi, kad 
Rusijos respublika sumažino naf
tos pristatymų. O ir jis pats 
vežiojasi nešiojamų generatorių, 
kad prireikus būtų galima 
parūpinti šviesos naktį vykstan
tiems jo susitikimams su pa
tarėjais.

SLAVŲ 
VALSTYBIŲ 

BENDRUOMENĖ
Rusijos, Gudijos ir Ukrainos 

prezidentai gruodžio 8 d. sutarė 
įkurti valstybių bendruomenę 
(Commonwealth) ir pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga, kaip tokia, 
jiems toliau nebeegzistuoja. Jų 
Bendruomenės centru paskelb
tas Minskas (Gudijos respubli
kos sostinė).

Sovietų Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas nesutinka su tokiu 
sprendimu ir tvirtina, kad tos 
respublikos neturi teisės taip pa
daryti. Jis laiko tai nekonstituci- 
niu veiksmu.

JAV tuo tarpu stebi įvykių ru- 
tuliojimųsi ir, nors yra pasiren
gusios bendradarbiauti su pla
nuojama Bendruomene, ne'atsi- 
sako ryšių su centrine Gorbačio
vo vyriausybe, nei ketina suteik
ti naujajai Bendruomenei diplo
matinį pripažinimų.

ykiai taip greitai vystosi, kad 
kiekviena diena gali atnešti nau
jų pasikeitimų, ir gali dar visko 
būti, jei įsiveltų kariuomenė ar 
atsirastų gyventojų pasipriešini
mas.

VILNIAUS SŪNUS
ŽENGIA | ALTORIŲ GARBĘ 

pripažinp. jo, šventumą. Tokiu , 
būdu Bažnyčia pristato tikintie
siems Kalinauskų kaip Kristaus 
mokinį, kaip nuoseklų Jėzaus 
sekėjų. Juozapas Rapolas Kali
nauskas— inžinierius, patriotas, 
tremtinys, mokytojas, kunigas ir 
vienuolis visų savo gyvenimų ėjo 
prie Dievo. Savo kančias jis su-

(atkcltO-šš 1-psl.)

bet atlaidų kitiems ganytojų. Dar 
jam gyvam esant, Krokuvos apy
linkių žmonės laikė jį šventu. 
Mirė jis Vadovicuose 1907 m. 
lapkričio 15 d.

Jo beatifikacijos byla pradėta 
1934 m., 1980 m. dekretu buvo
patvirtintas jo dory bių heroišku- 
mas. 1983 m. Bažnyčia pripažino 
stebuklingų pagyjimų kun. Vla
dislovo Misiaus, sirgusio kaulų 
džiova ir prašiusio kun. Rapolo 
užtarimo. Tais pačiais metais, 
antrosios savo ganytojiškos ke
lionės į Lenkijų metu, birželio 
22 d. Krokuvoje popiežius Jonas 
Paulius II kunigų vienuolį Rapo
lų Kalinauskų paskelbė palaimin
tuoju.

Pavyzdys nūdienos 
krikščionims

Bažnyčia dabar iškilmingai

gebėjo pakeisti į Dievo ir artimo 
meilę, kurių paliudijo tarnavimu 
bei atsidavimu.

Kalinausko gyvenimo kelias 
vedė jį per visų Eurazijos konti
nentų — nuo Vilniaus iki Sibiro 
tyrų, nuo Irkucko iki Paryžiaus 
ir Krokuvos. Šio šventojo asmuo 
liudija žmogiškųjį solidarumų, 
kurio pagrindas glūdi ir sunkia
me laikotarpyje, kai ištisos tau
tos ir milijonai žmonių ieško sa
vojo kelio ir savosios paskirties 
istorijoje. Kalinausko asmuo gali 
būti pavyzdžiu nūdienio laiko
tarpio krikščionims. V. L. R.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

— Lietuva ir Armėnija lapk- Priešaušrio vieškeliai; Povilui
ričio 21 d. užmezgė diplomati
nius santykius. Tai savo parašais 
patvirtino abiejų šalių užsienio 
reikalų ministrai.

— Osvaldas Balakauskas 
lapkričio 27 d. Lietuvos Respu
blikos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo paskirtas nepapra
stuoju ir įgaliotuoju Lietuvos 
Respublikos ambasadoriumi 
Prancūzijoje.

— Nacionalinių premijų ko
mitetas paskyrė 1991 metų na
cionalines premijas: Vytautui 
Bložei už poezijos knygą Nok
tiurnai, Jeronimui Kačinskui už 
mišias Fn Honorem Immaculati 
Cordis Beatae Mariae Virginis 
mišias chorui, solistams ir vargo
nams, dainas mišriam chorui bei 
harmonizuotas lietuvių liaudies 
dainas; Gediminui Karaliui už 
skulptūras “Rytas", “Skrydis”, 
“Polėkis”, erdvinį fontanų Ne
priklausomybės aikštėje Vilniu
je; Broniui Radzevičiui (po mir
ties) už dviejų dalių romanų

Ričardui Vaitekūnui už tapybos 
darbus “Viešnia”, “Vyšnių raš
kymas Suvalkijoje”, “Piligri
mas”, “Mėlynas avilys” ir kitus, 
sukurtus 1978-1990 metais. Pre
mijos ir laureatų ženklai bus įtei
kiami 1992 m. Vasario 16-osios 
iškilmių metu.

— Lenkijos ambasados atida
rymo proga lapkričio 27 d. Vil
niuje, “Draugystės” viešbutyje, 
įvyko kviestinis vakaras, kurį su
rengė Lenkijos pasiuntinys Lie
tuvoje Mariūsz Maszkiewicz. 

. Dalyvavo ir Lenkijos generalinis 
konsulas Zdzistaw fCitlirlski, ofi
cialūs Lietuvos Užsienio reikalų 
Ministerijos atstovai.

— Antano Škėmos 80-osios gi
mimo metinės paminėtos Vil
niuje, Menininkų rūmuose. Ta 
proga valstybės laikraštyje Lie
tuvos aidas (lapkričio 28 d., Nr. 
238-5938) pirmame puslapyje iš
spausdintas akademiko Jono 
Lankučio straipsnis apie rašytojo 
dramaturgijų.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9 -10Val. ryto WNWK 109.9 FM.Romas Kezys, 217 ^2S54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. 
Tel. 908 753 - 5636

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

<*> 86 80 ST MIDDI.E VII.IAGE QVEE\S X Y 
l’HONES (718) .326 - 1282 326 - 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVEČAS
JONAS

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUIŠES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• {DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| 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, FAX 718 769 - 3302
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Kalėdų džiaugsme
atleiskime, dėkokime ir melskime

ma ir nusikalstama, kaip šim
tams tūkstančių gali būti atima
ma gyvybė arba tėvynė — mūsų 
žmonių širdyse neužgesinamai 
ruseno tikėjimas galutinu teisin
gumu”. Į jo kvietimą dora ir tei
singumu pagrįsti tautų santykius 
— “Jeigu žmogus nori gyventi 
dorai, tad kodėl negali būti doros 
politikos”? — tautų šeimos atsto
vai atsakė entuziastiškai ilgu plo
jimu.

Doros ir teisingumo žmonija 
tikisi ir laukia ne vien iš pasaulio 
vadovų, bet ir iš kiekvieno 
mūsų. Vakarų pasaulis kenčia ir 
ilgisi išsivadavimo iš korupcijos, 
pragmatizmo, hedonizmo ir sek
sualinio palaidumo. Mūsų tauta,

DEMOKRATINĖS LIETUVOS ATKŪRIMO PERSPEKTYVOS
Paskaita, skaityta 1991 m. lapkričio 24 d. Apreiškimo parapijos salėje, Brookfyn, NY, 

minint Lietuvos kariuomenės šventę

JAV ARMIJOS PULKININKAS 
JONAS KRONKAITIS

Mieli Broliai, Sesės Kristuje!
Po ilgų vergijos metų, atgavę 

religinę laisvę ir valstybinę ne
priklausomybę, dėkingomis šir
dimis, viltingai žvelgdami j 
ateitį, švenčiame šių metų 
Kalėdas — Kristaus gimtadienį. 
'"Gražia ir giliai prasminga lie- 
tuviška-krikščioniška tradicija 
jas pradedame švęsti šeimoje, 
prie kūčių stalo dalindamiesi 
meilę, susitaikinimą ir vienybę 
simbolizuojančia plotkele.

Kalėdos, Dievo su žmonija ir 
žmonių tarpusavio susitaikinimo 
šventė, negalėjo turėti prasmin
gesnių išvakarių kaip lietuviškos 
kūčios. “Jei neši dovaną prie al
toriaus, sako Kristus, ir ten pri
simeni, jog tavo brolis turi ką 
nors prieš tave, palik savo atnašą 
tenai prie altoriaus, eik pirmiau 
susitaikink su broliu ir tik tada 
sugrįžęs, aukok savo dovaną”. 
(Mt 5:23).

Vykdydami šį Kristaus įsaky
mą, prieš eidami į Bernelių 
mišias pagarbinti mūsų Išgany
toju ir Broliu tapusio Dievo 
Sūnaus, mes pirmiausia apglė
biame vienas kitą, atsiprašome 
ir atleidžiame metų bėgyje patir
tas skriaudas ir nesusipratimus, 
pamirštame skirtingSridėoklgi-

politines pažiūrasTpTfinftF3 
me vienas kitą tokiais kaip esa
me. Tik tada, susitaikę tarpusa
vyje, mes skubame į bažnyčias, 
nešame Dievui pagarbinimo, 
padėkos ir geros valios atnašą — 
nuoširdų pasiryžimą vieningai 
darbuotis dėl šviesesnės savo 
pačių tautos bei visos žmonijos 
ateities. Prie kūčių stalo sėdame 
ne vien kaip paskiros šeimos, su
sitaikinimo vakarienėje dalyvau
jame visa tauta: gyvenantys 
tėvynėje ir po visą pasaulį išsisk
laidę jos vaikai. Ilgi vergijos,

melo ir smurto metai šeimos ir 
tautos gyvenime yra palikę dar 
daug neužgydytų žaizdų, reika
lingų išganingos Kalėdų ma
lonės, nešančios meilę, kur vieš
patauja neapykanta; atleidimą— 
kur įžeidimas, šviesią viltį — kur 
neviltis.

Daug laimingų, džiugių ir kar
tais skaudžių momentų išgyve
nome paskutiniais metais: Vin
gio parko stebuklą, Baltijos ke
lią, kovo 11-tąją, sausio 13-tosios 
naktį bei rugpjūčio 18-21-os die
nas; Lietuvos trispalvės iškėlimą 
prie Jungtinių Tautų rugsėjo 17- 
tąją. Už šias ir kitas akimirkas 
dėkosime Tautų Tėvui ir į mūsų 
žmonių gyvenimą įsijungusiam, 
mūsų likimu besidalijančiam Jo 
Sūnui Jėzui Kristui, kuris prieš 
2000 metų savo pirmuoju atėji
mu išsklaidė pasaulį slėgusią 
nežinios tamsybę, suteikė 
amžino gyvenimo viltį.

Dabar mūsų dienose savo 
nuolatine malonės veikla Jis 
plečia savo taikos ir meilės kara
lystę, savo paslaptinga Apvaiz
dos ranka paversdamas niekais 
piktojo sumanymus. Šią Kalėdų 
dieną mūsų ypatinga padėka Tai- 

’koš^Karaliūfbns užffanjąjį Dovy- 
°d^— Landsbergj"užrjmTf Suteik

tą nesvyruojantį tikėjimą į tiesos 
pergalę.

Dievo Apvaizdos paslaptinga
me veikime atgavome laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę. 
Sužavėjome pasaulį tautiniu su
siklausymu ir tikėjimu, kad tiesa 
ir teisingumas yra galingesni už 
tankus ir viešpataujantį melą. Su 
nepaprastu dėmesiu klausėsi 
Jungtinių Tautų asamblėja 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio: 
“...nors matėm, kaip išsigimsta-

nors ir išsivadavo iš sovietinės 
vergijos, bet tebevargsta nuo su
luošintos darbo etikos, nuo kaip 
šungrybių pridygusių seksuali
nių video salionų ir per spaudą 
propaguojamos pornografijos, 
nuo vedybinės neištikimybės, 
negimusių kūdikių žudymo ir sa
vižudybių.

VVashingtone spalio 13 Ameri
kos tautinėje šventovėje minint 
Šiluvos Marijos koplyčios 25 
metų dedikacijos sukaktį, vysk. 
Sigitas Tamkevičius kvietė tiki
nčiuosius dėkoti už tris stebuk
lus — per 50 metų išlaikytą išti
kimybę Dievui ir tėvynei, už 
tautos prisikėlimą ir valstybinės 
nepriklausomybės atgavimą. Jis 
prašė, kad melstume dar vieno 
— prisikėlimo iš ekonominės ir 
dvasinės bedugnės.

Malda, visuomenine veikla ir 
materialine parama gelbėjome 
tautai jos vergijos metuose, pri
sidėjome prie išmeldimo tų trijų 
stebuklų. Malda, profesine ir 
technine pagalba bei krikščioniš
ko gyvenimo pavyzdžiu padė
kime tautai susilaukti ir šio ket
virtojo. “Lietuva laukia iš išeivi
jos — kalbėjo vysk. J. Žemaitis 
Chicagoje, —patyrusių jaunimo 
organizacijų vadovų ruošti ideo
loginio auklėjimo stovyklas, lau
kia religinių-ideologinių knygų, 
laukia praktinių patarimų, kaip 
atstatyti suluošintą tautos mo
ralę”.

Džiugaus Kristaus gimtadie
nio ir viltingų, Dievo laiminamų 
Naujųjų metų linkiu visiems, gy
venantiesiems laisvę ir valsty
binę nepriklausomybę atgavu
sioje tėvynėje ir čia išeivijoje.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

1991 m. Kalėdos

(Tąsa iš pereito nr.)

Nuosavybės klausimas
Palyginus su pilietybe, nuosa

vybės klausimas yra dar labiau 
komplikuotas ir turi daug aiškiau 
nenumatomų pinklių. Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba nusprendė 
nepripažinti savininkų teisių. 
Butai bus parduodami dabar juo
se gyvenantiems piliečiams. At
simenate, kaip 1941 m. stalinistai 
trėmė ir naikino namų ir žemių 
savininkus. Tūkstančiai lietuvių 
šeimų atsirado Sibire, ir tūksta
nčiai jų ten buvo nužudyti, kiti 
mirė, o galbūt kai kurie pasiliko 
ten, būdami seni ir invalidai, ne
turėdami sąlygų grįžti.

Patyrę Stalino terorą, didelė

dalis Lietuvos šviesuomenės pa
sitraukė į Vakarus, palikdami 
savo nuosavybes, į kurias greitai 
atsikraustė liaudis su komunistų 
partijos vykdomojo komiteto 
pritarimu. Ir iki šių dienų tų 
tremtinių ir pal>ėgėlių nuosa
vybėse gyvena komunistų pri
statyti gyventojai. Visai įmano
ma, kad tas sūnus ar duktė, kurių 
tėvai žuvo Sibire, neturi teisės 
grįžti į tėvų namus. O kas dar 
sunkiau — suprasti, kad valstybė 
tą nuosavybę parduoda kitiems. 
Čia žmogaus teisės subordinuo
jamos valstybiniam interesui. Ar 
ne demokratinės valsxtybės pa
reiga apsaugoti asmens teises?

Yra aišku, kad Lietuvoje tur
tas yra buvusių komunistų ran
kose, ir jie dirba prieš preziden-

Kristaus užgimimas, dail. Hans Baldung Green medžio rai
žinys 1514.

tą Landsbergį, prieš savininkų 
teises, prieš demokratiją, ir ne
nuostabu — dirba prieš nepri
klausomybę.

Mūsų išeivių pareiga yra 
užmegzti ryšius ir stipriai remti 
tikras demokratines Lietuvos 
partijas. Mes turime mėginti įti
kinti prezidentą Landsbergį, 
kad pasinaudotų ir priimtų tei
giamą pagelbą iš patikimų Lietu
vos išeivių, kurie turi patyrimo 
teisės, prokuratūros, apsaugos, 
prekybos ir finansų srityse.

Dėl sovietinės kariuomenės
Kyla kitas svarbus klausimas, 

ypatingai jums, buvusiems ne
priklausomos Lietuvos kariams, 
tai dėl dabartinės kariuomenės. 
Spėjama, kad Lietuvoj yra tarp 
60-100 tūkstančių Sovietų karių. 
Prezidentas Landsbergis yra pa
reikalavęs, kad Maskva tą ka
riuomenę išvestų iš Lietuvos 
prieš šių metų galą. Abejotina, 
kad ta vadinama Sąjunga jo rei
kalavimus išpildys. Aiški viena 
kliūtis, kad nežinia su kuo reikia 
derėtis dėl kariuomenės pasi
traukimo.

Sis reikalas tampriai surištas 
su Rusijos užsienio politika, gy
nyba ir strategija. Kaip jūs gerai 
žinote, viena Lietuvos nelaimių 
yra jos strateginė padėtis. Rusi
jai ar jos Sąjungai, yra strategiš
kai svarbu išlaikyti Baltijos val
stybes savo sferoje. Tuo tikslu 
Boris Jelcin buvo pasiuntęs į Bal
tijos valsty bes vieną savo vyriau
sių karinių patarėjų, generolą 
Konstantiną I. Kobec, kuris 
siūlo .Rusijai atitraukti savo, ka
riuomenę, bet palikti savo žalio
je strategines oro ir laivyno ba
zes. Visi branduoliniai ir aukštos 
technikos ginklai būtų kontro
liuojami iš Maskvos.

Nežinoma, ar Lietuvos vy
riausybė tą pasiūlymą rimtai dis
kutavo. Kaip bebūtų, toks pa
siūlymas negali būti priimtinas 
mums kaip lietuviams ir kaip 
amerikiečiams. Kol ta kariuo
menė yra Lietuvos teritorijoje, 
tol Lietuva nėra pilnai neprik
lausoma. Kadangi ši armija ten 
yra prieš Lietuvos valią, galima 
sakyti, kad Lietuva daugiau ar

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRJŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje

ANTANAS RUBŠYS Q ~
Manhattan College

...iškeliavau j Arabiją... 
(Gal 1,17)

Luko nuoroda “Po tam tikro 
laiko” (Apd 9,23), atrodo, yra sie
tina su paties apaštalo Pauliaus 
“po trejų metų” (Gal 1, 18). Va
dinasi, Pauliui teko tam tikram 
laikui pasitraukti į Arabijos dy
kumą.

Arabija tuomet apėmė didelį 
plotą — visą dabartinį Arabijos 
pusiasalį iki pat Damasko ir Eu
frato upės šiaurėje. Tačiau, tu
rint omenyje tuometinę politinę 
padėtį, Arabija buvo Arabia Pe- 
trea — akmeningoji, arba kal
nuotoji, Arabija su garsiaisiais 
karavanų mazgais: Gerasa, šiuo
laikiniu Džerasu — graikų ir ro
mėnų laikotarpio griuvėsiais, Fi
ladelfija, šiuolaikine Jordanijos 
karalystės sostine, Bosra Haura- 
ne, ir Emesa, šiuolaikiniu Sirijos 
miestu Homs’u. Kaip tik šiuo 
metu Arabijos šeichas Arėtas

buvo įtūžęs ant tetrarcho Hero- 
do Anatipo. Mat jis buvo išvaręs 
namo Arėto dukterį — savo 
žmoną, ir žmona paėmęs Hero- 
diadą. Todėl apaštalas Paulius 
jautėsi saugus nuo Sinedrijos 
persekiojimo.

Dykuma yra nepaprastas veiks
nys išganymo istorijoje. Dyku
moje Dievas susikūrė sau tautą 
iš padrikų bėglių. Dykumoje 
Jėzus pradėjo savo išganymo 
užduotį. Prieš keletą dienų kla
jojau po Simeono stulpiečio vie
tovę... Dykuma išaugino daug 
pranašų ir religijos skelbėjų.

Apaštalas Paulius nieko nesa
ko apie gyvenimą dykumoje. Įsi
vaizduoju, kad jis turėjo Raštus 
— šventąsias knygas ir skaitė 
savo pervartos ir lūžio būklėje. 
Kaip jis pragyveno? Kuo jis 
vertėsi? Ar jam reikėjo varno su 
duona snape, kaip pranašui Eli
jui? Ar jis užsidirbo sau pragyve
nimą ausdamas palapines? Juk ir 
nūdien dykumoje kaimenės avių

ir ožkų, palapines tebestato dy
kumos beduinai. Man į atmintį 
atklysta jo paties prisiminimai: 
"... tą pirmenybę (Mozės įstaty
mą) aš dėl Kristaus palaikiau 
nuostoliu. O taip! Aš iš tikrųjų 
visa laikau nuostoliu palyginti su 
Kristaus Jėzaus, mano Viešpa
ties,pažinimo didybe. Dėl jo aš 
ryžausi visko netekti ir viską lai
kau sąšlavomis, kad tik laimėčiau 
Kristų” (Fil 3, 7-8).

Pervarta. Lūžis. Kaita. “Apsi
vilkti Viešpačiu Jėzumi Kristu
mi” (Rom 13, 14) ir “būti tokio 
nusistatymo kaip Kristus Jėzus 
(Fil 2,5). Pervarta, lūžis ir kaita 
buvo žaizdras, kuriame buvo nu

lieti metmenys Žinios apie Die
vą Kristuje, paties Apaštalo vadi
namos “mano paskelbtoji Evan
gelija”, — ji nebuvo “iš žmo
nių”, nes ji nebuvo perimta “iš 
žmogaus”, bet “gauta Jėzaus 
Kristaus apreiškimu (Gal 1, 11- 
12), — ir jo įžvalga į Kristaus 
paslaptį — visuotinį išganymo 
užmojį.

Buvau svečiu Damaske

Buvau svečiu visuose Artimų
jų Rytų kraštuose. Kai kur net 
po keletą kartų. Po Jeruzalės, 
Damaskas man lieka artimiau
sias miestas. Nei Bagdadas, nei

Maalula. Spalvingas miestelis “įėjimo” slėnyje. Nuotr. kun. 
prof. Antano Rubšio

Teheranas, nei Kairas, nei Ama
nas, net Tunisas neturi to, kas 
yra Damaskas. Damaske sutinki 
gerumą, kuris prašnekina, pa
junti norą patarnauti, praeiti ke
letą žingsnių, kad parodytum ke
lią... Bakšišo niekas neprašo!

Sudiev, Sirija!
Aerouoste betvarkė. Rusai ir 

rumunai rengia skrydžius. Prie 
jiems skirtų kontorų kalnai 
važmos. Rusai dažniausiai uni
formuoti — karininkai ir karei
viai. Kai kurių karininkų žvaigž
dės gan didokos. Sirija — Sovie
tų Sąjungos satelitas Artimuo
siuose Rytuose.

Muitinė nieko netikrina. Tik 
peršviečia kelionės krepšį. Pa
prašius nešviesti filmų, juos tik 
peržiūri. Amerikietiškas pasas 
nustebina pasienio sargybos ka
rininką. Ilgėliau juo domisi. 
Uždėjęs antspaudą, palinki “Bon 
Voyage”! Aplamai, sirai ne
mėgsta uniformų aerouoste. 
Saugumiečiai — civiliai. Pažinti 
nesunku iš didelio žvalgymosi ir 
laisvo judėjimo pro uniformuotų 
sargybinių saugomas vietas. Be 
to, pas kai kuriuos ryšku ginklas 
po pažastimi.

t Bus daugiau)

mažiau yra okupuota. Padėtis 
yra panaši į 1940 metus, kada 
buvo įvestos Sovietų įgulos, bet 
komunistų partija dar nebuvo 
paėmus valdžios į savo rankas. 
Gerai žinote, kas sekė toliau. 
Absoliučiai reikalinga, kad ta 
Rusijos, ar Sąjungos, ar kaip ją 
pavadinsi, kariuomenė būtų kuo 
greičiausiai ištraukta iš Lietu
vos. Jos buvimas Lietuvoje suke
lia didžiulį pavojų tolimesniam 
Lietuvos demokratiniam vysty
muisi.

Reikia savos kariuomenės
Kai visos Maskvos karinės 

pajėgos pasitrauks, Lietuvoje at
siras karinė tuštuma. Pasaulyje 
nemėgstama tuštumos, o ypatin
gai tokioje strategiškai svarbioje 
pozicijoje, kaip Baltijoje. Todėl 
Lietuva turi galvoti apie savo ka
riuomenės įkūrimą. Buvo pada
ryta pradžia, kai uniformuotas 
būrys saugojo Aukščiausiosios 
Tarybos rūmus. Nors tas dalinys 
neteikė didelio apsaugos jau
smo, tačiau tai jau yra šiokia to
kia kariuomenė. Gerbiu jų dva
sią ir pasiryžimą.

Ir vėl kyla klausimas: kas va
dovaus tam drąsiam Lietuvos 
jaunimui? Generalinis direkto
rius Butkevičius pagal profesiją 
gydytojas. Jis, be abejonės, gerų 
intencijų ir atsidavęs Lietuvos 
apsaugai, bet neturi karinio pa-

(nukelta j 6 psl.)



J. Ay Paštas norėtų padėti 
Jums padėti savo artimiesiems

?-y r. - i • - ,• 4 ;

jiOdf »i < X

Pranešama, kad įvedamas humanitarinis oro-tilto 
patarnavimas į Estiją, Latviją, Lietuvą bei Sovietą Sąjungą.

Jūs dabar galite persiųsti siuntinius savo artimie
siems į Pabaltijo valstybes ar Sovietų Sąjungą daug 
greičiau negu paprastai - ir Jūsų mokestis bus 50% 
pigiau normalios oro pašto kainos.

J. A.V Pašto naujas humanitarinio oro-tilto tarifas 
apima siuntinius iki 22 svarų. Siuntinius būtina aiškiu 
užrašu pažymėti ryškiai raudonu rašalu: “HUMANI- 

TARIAN AIRLIFT” ir paskyrimo kraštas - ar tai 
būtų Estija, Latvija, Lietuva ar Sovietų Sąjunga - turi 
būti angliškai atžymėtas paskutinėje adreso eilėje.

Humanitarinio oro-tilto tarifas galios iki 1992m. 
kovo mėn. 31d.. Dėl smulkesnių informacijų kreip
kitės vietiniame pašte savo rajone. Mes pasiekiam 
Jūsų tikslą.
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Lietuvių pranciškonų vadovybė, išrinkta trejiems metams. Pirmoj eilėj iš kairės: Tėv. 
Leonardas Andriekus, patarėjas; Tėv. Placidas Barius, provinciolas; vizitatorius Tėv. 
William Gulas. Antroj eilėj iš kairės: Tėv. Augustinas Simanavičius, patarėjas; Tėvas 
Pranciškus Giedgaudas, viceprovinciolas; Tėvai Jonas Bacevičius ir Jurgis Gailiušis, 
patarėjai.

Garbės svečių dalis Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje,1991 
spalio 27 minint parapijos auksinę sukaktį. Iš k.: Los Angeles vysk, pagelbininkas J. 
Ward, prel. Jonas A. Kučingis, Kauno vysk, pagelbininkas Sigitas Tamkevičius, OFM, 
klebonas kun. dr. Algirdas Olšauskas. Nuotr. V. Štoko

Pagal Pranciškonų Ordino 
tvarkų, kas treji metai generali
nio vyresniojo įgaliotinis, arba 
vizitatorius, aplanko provinci
nius vienuolijos vienetus. Jis pa
tikrina jų veiklų, susipažįsta su 
problemomis, jeigu jų pasitaiko, 
ir padeda nusmaigstyti gaires 
ateičiai. Tai savotiškai sujudina 
bei atgaivina jėgas, sustiprina 
ryšį su centrine Ordino vadovy
be ir perkelia į naujų darbo tri
metį.

Šiemet generalinis Ordino vy
resnysis Romoje lietuvių pran
ciškonų vizitatoriumi paskyrė 
amerikietį pranciškonų Tėvų 
VVilliam Gulų iš Chicagos, daug 
metų ėjusį provinciolo pareigas, 
labai išsilavinusį žurnalistikoje, 
plačiai žinomų išmintimi ir nuo
širdumu. Tai jis jau nuo rugsėjo 
pradžios pradėjo lankyti lietuvių 
pranciškonų vienuolynus iš
eivijoje ir tėvynėje. Lietuvoje 
vizitatorius išbuvo beveik visų 
spalio mėnesį, susitikdamas su 
kieky ienų pranciškonu ir taip pat 
aplankydamas kardinolų bei vy
skupus, kurių diecezijoje atlieka 
pastoraciją pranciškonai. Jis ke
liavo ir į tolimiausias misijų sritis 
— Novosibirską Sibire ir Alma 
Ata Kazakstane, kur dirba lietu
viai pranciškonai.

Sugrįžęs į Ameriką, tuojau iš
vyko į Romą apie savo patirtį 
painformuoti pranciškonų gene
ralinio vyresniojo. Iš Romos gi 
vėl atvyko į lietuvių pranciškonų 
centrų Kennebunkportų ir ten 
sukvietė visų vienuolynų atsto
vus bei išrinktus delegatus į su
sirinkimą, vadinamų kapitula.

Kapituloje dalyvavo net 8 
pranciškonai iš Lietuvos, būtent 
Tėvai: Adolfas Pūdžemys, Juoza

LIETUVYBE KLESTI AMERIKOS VAKARUOSE
— Los Angeles Šv. Kazimiero parapija paminėjo auksinę sukaktį —

Giįžtant prie Ix>s Angeles, 
CA, Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos 50 metų sukakties minėji
mo pereitame Darbininko nu
meryje, tenka su malonumu pa
stebėti, kad šventės rengimo ko
mitetas atkreipė dėmesį ir į jau
nimų.

Sv. Kazimiero, lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos lankyto
jams buvo paskelbtas rašinių 
konkursas apie Sv. Kazimiero 
parapijos reikšmę lietuvio gyve
nime. Mokytojų komisija atrinko 
geriausius rašinius, kurių auto
riai laimėjo pirmąsias premijas. 
Štai tie laimėtojai: Povilas Pa- 
kuckas, Daina Zemaitaitytė, 
Aras Mattis, Ada Baranauskaitė. 
Marius Anelauskas ir Saulius 
Žemaitaitis.

Čia supažindiname su Povilo 
Pakucko rašiniu ir ištrauka iš 
Dainos Žemaitaity tės rašinio.

Šv. Kazimiero parapija 
mano gyvenime

Šv. Kazimiero parapija yra 
Los Angeles lietuvių tautiškumo 
šaltinis. Be jos lx>s Angeles lie
tuviai nieko negalėtų atlikti Lie
tuvos labui, nes būtų labai sunku 
susiorganizuoti, visi būtų išsisk
laidę ir neturėtų jokių konkrečių 
ryšių.

Kiekvienų sekmadienį čia su
važiuoja jauni ir vyresni žmonės, 
kartu meldžiasi šv. Mišių metu 
ir susitinka su pažįstamais.

Jeigu nebūtų Šv. Kazimiero 
parapijos, tai mes nemokėtume 
tautinių šokių bei dainų. Mes 
nekalbėtume taip gerai lietuviš
kai, jei nebūtų lituanistinės mo
kyklos, kuri yra mūsų parapijos 
svarbi dalis. Nebūtų tokio an
samblio, kaip “Spindulys , jei 
nebūtų parapijos salės, kur 
"Spindulio” dalyviai repetuoja ir 

pasirodo.
Svarbiausias dalykas yra tas, 

kad mes galime lietuviškai mel
stis, priimti pirmųjų komunijų ir 
sutvirtinimo sakramentų.

Parapija yra svarbi mūsų šei
myniniame gyvenime, nes čia 
vyksta vedybos, krikštai ir 1.1. 
Mūsų parapijos dėka mes galime 
organizuoti Lietuvių Dienas, 
Kaziuko mugę, blynų balius ir 
kitokius lietuviškus įvykius bei 
pasilinksminimus. Mes taip pat 
gauname parapijos laikraštėlį, 
kuris mus informuoja apie būsi
mus renginius ir parapijos gyve
nimų.

Kiekvienam mūsų ši parapija 
reiškia labai daug. Daugelis čia 
gyvenančių lietuvių yra susiję* su 
parapijų nuo pat gyvenimo 
pradžios iki pabaigos.

Šv. Kazimiero parapija gyvuos 
ir toliau, nes ji duoda lietuviams 
atsparumo ir leidžia pažinti Die
vų.

Povilas Pakuckas

Parapija mano gyvenime
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

ja atidaro daug durų mano gyve
nime. Visos šios durys veda į 
įvairių lietuviškų gyvenimų. 
Nors kartais būna sunku, vargina 
tolimas važinėjimas į parapijoje 
vykstančius susirinkimus, repe
ticijas, parengimus, į mokyklų ir, 
žinoma, į bažnyčių, bet nesinori 
viso to atsisakyti, nes tai yra svar
bu ir smagu.

Daina Zemaitaitytė

Iš įvairių raštu sveikinimų, 
prel. Jono A. Kučingio gautų per 
šventės rengimo komitetų ir pri
vačiai, yra išsiskiriančių ypatin
gu nuoširdumu ir padėka.

. Su kai kuriais sveikinimais 
teko susipažinti. Dėkingumo 

dvasia atsispindi kad ir tokiame 
sveikinime:

“Gerbiamas prel. J. Kučingi, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos didysis statytojau 
bei lietuviškai krikščioniškos 
bendruomenės įkūrėjau.

Jūsų mielų, dvasinę ramybę 
teikiančių, pastoracinę šviesų 
pažinome pirmomis valandomis, 
kai, mūsų šeima iš geležinkelio 
stoties į parapijų parsivežę, su
teikėte nakvynę. Suieškoję apsi
gyvenimo patalpas, ten 
nuvežete mane, šeimų ir mūsų 
ryšulius. Ir visai neprašomas, 
pirmąjį darbų parūpinę ir į darbo 
vietų nuvežę, darbų prižiūrėto
jui mane pagyrėte...

Ne paslaptis, kad parapijos■' 
kūrimo dienomis tiek metų gy
venote ne sau, sielojotės ne savi
mi. Ir kiti parapiečiai tada pasa
kojo, ir mes nustebę matėme ko
kia nublizgusia sutana vilkėjote, 
gyvenote lūšnelėje, kurių para
piečiai, Jus gerbdami, klebonija 
vadino.

O šventadieniais, kai Jūs 
būdavote pasipuošęs liturginiais 
apdarais, mus, nuo darbų nuvar
gusius benamius, guodėte pri
sikėlimo viltimi, švietėte kaip 
saulė. Dėkojome tada Aukščiau
siam už suteiktų mums taip mie
lų, mus mylintį rūpestingų kle
bonų. Prašėme tada Viešpaties, 
kad prailgintų Jūsų dienas, kad 
nepaliktumėte mūsų vienų. Ge
rasis Dievas išklausė mūsų mal
dų ir laimino Jūsų darbus.

Kaip mūsų pagarbos ir dėkin
gumo išraiškų, teikitės priimti 
šių iš medžio išdrožtų šv. Jono 
Krikštytojo statulėlę.

Juozo ir Kastutės 
Rudzevičių šeima

Prie Šv. Kazimiero parapijos

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI
PERSITVARKO NAUJAM TRIMEČIUI

Pranciškonai, atvykę į trimetinį suvažiavimą iš Lietuvos. Pir
moje eilėje iš k.: Tėv. Astijus Silvestras Kungys (Kretingos 
klebonas), Tėv. Sigitas Benediktas Jurčys, Br. Augustinas 
Rakauskas, Tėv. Adolfas Pūdžemys, Tėv. Artūras Stanislovas 
Paulauskas. Antroje eilėje iš k.: Br. Aurelijus Gricius, Tėv. 
Juozapas Pačinskas (Plungės klebonas), Br. Virgilijus Gricius. 
Trys minėtieji broliai tam tikrą laiką pasiliks Amerikoje tal
kinti lietuviams pranciškonams.

istorijos ir minėjimo iškilmių 
teks grįžti kitame Darbininko 
numeryje.

Kornelijus Bučmys

LOS ANGELES, CA

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje 1991 metais surinkta 
$12,674.

Salomėja ir Kazys Šakiai, 
uolūs kolonijos visuomenininkai 
ir ištikimi lietuviškos parapijos 
darbuotojai, spalio 20 atšventė 
50 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Solenizantai pageidavo, 
kad sveikintojai ir svečiai vietoj 
asmeninių dovanų aukotų “Do
vana Lietuvai” fondui. Tokiu 
būdu šiam tikslui susidarė 
$2,280 suma. 

pas Pačinskas, Astijus-Silvestras 
Kungys, Sigitas Benediktas 
Jurčys (studijuojųs Romoje), 
Artūras Stanislovas Paulauskas 
(studijuojųs Salzburge) ir broliai: 
Alvydas Augustinas Rakauskas, 
Aurelijus Gricius ir Virgilijus 
Gricius.

Kapituloje, kuri vyko lapk
ričio 26-28 d., išrinkta lietuvių 
pranciškonų vadovybė: provin- 
ciolu Tėv. Placidas Barius (tre
čiam trimečiui), viceprovinciolu 
— Tėv. Pranciškus Giedgaudas 
(antram trimečiui) ir patarėjais 
Tėvai: Leonardas Andriekus, Jo
nas Bacevičius, Jurgis Gailiušis 
ir Augustinas Simanavičius.

Kapitulos metu taip pat ap
žvelgta Lietuvos ir išeivijos 
pranciškonų padėtis, numatyti 
ateities darbo barai ir priemonės 
jiems atlikti. Ypač daug dėmesio 
skirta kandidatų į pranciškonus 
auklėjimui, nustatyta vieta novi
ciatui, parinkti naujokų auklėto
jai. Visa tai atlikta, vadovaujant 
vizitatoriui. Pagaliau, gruodžio 
10- 12 d. Kennebunkporte lietu
vių pranciškonų vadovybė pa
skirs vienuolynų vyresniuosius, 
parapijų bei misijų klebonus ir 
įvairių sričių vadovus.

Tuo bus pradėtas naujas veik
los trimetis, kuriame vis labiau 
ir labiau jungsis pranciškoniškos 
jėgos Lietuvoje ir išeivijoje, kol 
pagaliau įvyks pilna integracija, 
kai lietuvių pranciškonų centras 
bus perkeltas į tėvynę. Bet ir 
tada Amerikoje bei Kanadoje pa
siliks keli pagrindiniai lietuvių 
pranciškonų vienuolynai, ku
riuose gyvenantys vienuoliai 
dirbs išeivijos tautiečių labui.

T. Leonardas

Juozo Daumanto šaulių kuo
pa rengia tradicines kūčias 
gruodžio 15, sekmadienį, 12 vai. 
vidudienį Sv. Kazimiero parapi
jos didžiojoje salėje. Pramatoma 
ir meninė programa.

Tradicinę Kalėdų eglutės 
programą rengia ir visus atsilan
kyti kviečia Šv. Kazimiero šešta
dieninė mokykla. Renginys vyks 
gruodžio 21, šeštadienį, 12 vai. 
vidudienį parapijos viršutinėje 
salėje. Lituanistinės mokyklos 
mokiniai lietuviškai suvaidins 
“Spragtuką". Smulkesnes infor
macijas teikia mokyklos vedėja 
Marytė Nevvson.tel. 310 553- 
2836.

L. Ž.

Artėja šventės. Kaip dovaną 
savo draugams bei artimie
siems užsakyk Darbininką.

Iš visur
— Vysk. Vincento Borise- 

vičiaus beatifikacijos bylai 
pradėti leidimas iš Šv. Sosto jau 
gautas. Asmenys, kurie turi ži
nių apie Vyskupo-Kankinio gy
venimą, prašomi jas protokoliš- 
kai surašyti ir priesaika patvirtin
tas pasiųsti į Telšių kuriją adre
su: Telšių Vyskupijos ir 
Klaipėdos Prelatūros Kurija, Ka
tedros 5, 5610 Telšiai, Lithua- 
nia.

— Valdemaras Katkus, Lie
tuvos užsienio reikalų viceminis- 
teris, atvyks į Los Angeles daly
vauti politinių studijų savaitgaly
je 1992 m. sausio 25-26 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Tai 
jau 25-tas studijų savaitgalis, ka
smet organizuojamas Lietuvių 
Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūrio, kuriam šiemet vado
vauja dr. Zigmas Brinkis.

— JAV LB naujos Krašto val
dybos būstinės adresas: 2715 E. 
Allegheny Avenue, Philadel- 
phia, PA 19134.

— Kompozitoriaus Vlado Ja- 
kubėno mirties 15 metų sukak
ties minėjimas ruošiamas gruo
džio 15 d. “Tėviškės lietuvių 
evangelikų liuteronų parapijoje, 
6641 So. Troy St. Pamaldų metu 
choras giedos dvi liaudies gie
smes, harmonizuotas V. Jaku- 
bėno. Po pamaldų minėjimas pa
rapijos salėje. Kalbės muziko
logė I.orėta Venclauskienė, ir 
vaizdajuostę apie kompozito
riaus gyvenimą rodys Edvardas 
Šulaitis.

— Iš Anglijos į VII-ąjj Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą at
stovais išrinkti: Zita Žilinskaitė, 
Paul Markevičius, Mark Pount- 
ney, Anna-Danutė Dobrovol- 
skaitė ir Algis Gasperas.

— “Kalėdos pasaulyje” pro
grama vyksta Mokslo ir pramo
nės muziejuje Chicagoje. įvairių 
tautybių pasirodymai prasidėjo 
lapkričio 22 d. ir baigsis 1992 m. 
sausio 5 d. Lietuvių programa, 
tautiniai šokiai, vadovaujami 
Frank Zapolio' bus gruodžio 15 
d. 5 vai. vak.

— Kun. Ričardas Repšys, 
MIC, keletą metų dirbęs Londo
ne, D. Britanijoj, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje, lapkričio 22 
d. išvyko į Vokietiją dirbti Vasa
rio 16 gimnazijoje. Ten eis kape
liono pareigas.

— “Dailė ’92” meno paroda 
vyks vasario 14-23 dienomis Chi
cagos Jaunimo Centre, Čiurlio
nio galerijoje.

— Chicagos lietuvių operos 
choras ruošiasi kelionei į Lietu
vį. Išlaidoms mažinti vykdoma 
loterija. Laimingųjų bilietų trau
kimas vyks gruodžio 31 d. vaka
re, Naujųjų Metų baliuje.

— Važiuojantiems į Lietuvą 
išnuomojamas laisvas butas Kau
ne, 2 BR, geroje vietoje. Už pa
pildomą mokestį ($15 per parą) 
suteikiamas automobilis su paty
rusiu vairuotoju. Vairuotojas gali 
turistus pasitikti Rygos, Vil
niaus, Kauno aerodromuose ir 
vežioti po Lietuvą. Suinteresuo
ti gali kreiptis telefonu 508 263-

> 1725. Kviesti Romaną.



DEMOKRATINĖS LIETUVOS ATKŪRIMO PERSPEKTYVOS
(atkelta iš 3 psl.)

tyrimo. Yra pavojus, kad į tą ka
riuomenę sueis buvę sovietų ar 
vadinamosios Raudonosios Ar
mijos karininkai, prisidengę tau
tiškumu. Žinant, kad Sovietų ka
riuomenė yra nusikaltus prieš 
žmoniškumą, nors gal daug at
skirų jos narių nėra nieko pikto 
padarę, naujai nepriklausomai 
Lietuvos kariuomenei nereikia 
Raudonosios Armijos sugadintų

karininkų, nesvarbu, kaip pa
triotiškai jie būtų nusiteikę. Pa
matysime, kokia kryptimi ne
priklausomos Lietuvos valdžia 
eis, jeigu priims į savo tarpą 
prieš žmoniją nusikaltusios orga
nizacijos narius.

Turėdami prieš akis Lietuvos 
vyriausybės jau parodytą nepa
lankumą žmonių teisėm pilie
tybės ir nuosavybės klausimais, 
galėsime padaryti išvadą, kad

nepriklausomybė yra ne kas ki
tas, kaip atsikratymas tiesioginės 
Kremliaus valdžios Lietuvoje. 
Būtų labai skaudu, jei po tiek 
daug metų ir tokių didelių pa
stangų išeivijoje, būtume apvilti 
mūsų pačių tautiečių tėvynėje.

Dėl strateginių ryšių 
su kitom valstybėm

Dabar, kai atsikuria nepri
klausomos Baltijos valstybės, tų 
kraštų kilmės karininkai, tarnavę 
Amerikos karinėse pajėgose, 
nori prisidėti prie kariuoimenės 
atstatymo. Bet čia susiduriama 
šu Amerikos neutraliteto įstaty
mu, kuris draudžia JAV karinin
kams pensininkams tarnauti sve
timoje kariuomenėje.

NAUJA „ŽAIBO” SVEIKINIMŲ SUDĖTIS 
ŠVENČIŲ PROGA

9525 So. 79th Avenue
Hickory Mills, Illinois 60457
Telephone: 1-708-43G-8090
Telefax: 1-708-430-5783

Kai kurie mano, kad

Baltijos kilmės Amerikos kari
ninkai, gyvenantieji Washingto- 
no apylinkėse, veikia dviem 
kryptimis. Pirma»įtaigauja Kon
gresą, kad padarytų vienkartinę

BOSTONAS/NEWARKAS J RYGĄ 
US $801.00 

Per Kopenhagą

BOSTONAS/JFK J RYGĄ 
US $801.00 
Per Helsinki

Žemos lėktuvų kainos iš Chicagos 
Prašome skambinti mums

• Visos kelionės kainos yra į abi puses.
• Kelionėmis gali pasinaudoti pavieniai asmenys ir grupės.
• Rezervacijas reikia padaryti mažiausiai 21 dieną prieš 

išvykstant.
• Kelionės ilgis — ne mažiau kaip 7 dienos ir ne ilgiau kaip 21 

diena.
• BALTIC TOURS suinteresuotiems gali parūpinti viešbutį su pus

ryčiais: Vilniuj, Kaune, Panevėžy, Šiauliuose, Klaipėdoj ir 
Palangoj.

• Taip pat parūpinam transportą iš Rygos j Jūsų pasirinktą vie
tovę.

Informacijos ir rezervacijos reikalu, kreipkitės j:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4
Newton, MA 02164

Tel: 617-965-8080 Fax: 617-332-7781 

________________________—_________________________

nereikia jokios kariuomenės, 
kad gal užtektų tiktai vieno šau
naus paradinio pulko, kuris pasi
rodytų per didžiąsias valstybės 
šventes ir priimant svarbius 
užsienio svečius. O kas tada ga
rantuos Lietuvos nepriklauso
mybę? Kas bus, kai Maskva po 
metų neramumų vėl sustiprės ir 
pradės dairytis į kaimynus? Nors 
komunizmas neva žlugęs, bet 
rusiškas šovinizmas nėra 
sumažėjęs. Priešingai, jis kelia 
galvą, kartais net ir labai šiur
kščia forma. Žinodama tai labai 
gerai, Ukraina kalba apie 400 
tūkstančių vyrų kariuomenę ir. 
dalinimąsi branduolinių ginklų 
kontrole su Maskva. Ar Ukraina 
jsigys branduolinių ginklų ir ko
kia bus Rytų Europos padėtis, 
jei Ukraina visai atsiskirs nuo 
Rusijos — tai įdomi tema kitai 
paskaitai. Užtenka pasakyti, kad 
ukrainiškos kariuomenės steigi
mas yra savisauga nuo Maskvos 
šunybių.

Kadangi Lietuva yra maža val
stybė, jai reikėtų pagalvoti, kaip 
sukurti strateginius ryšius su 
Baltijos ir kitais kaimynais, kurie 
atsvertų Rusijos didumą. Ar ne

išimtą neutraliteto įstatyme, ir, 
atsižvelgęs į padėtį Baltijos vals- 
tybėse^leistų tam tikram skaičiui 
Baltijos kilmės karininkų nuvyk
ti laikinai į Baltijos kraštus ir ten 
pabūti patarėjais, atstatant tų 
kraštų kariuomenę. Iš lietuvių 
šią mintį labai puoselėja jums jau 
žinomas mano geras kolega pul
kininkas Skučas ir aš. Kongresas 
ir Gynybos ministerija nelabai 
palankiai į šitą pasiūlymą žiūri, 
bet nesam praradę vilties. Ypa
tingai šią mintį puoselėja latvių 
kilmės karininkai, kurių, tarp 
kitko, yra daug daugiau, negu 
lietuvių kilmės karininkų, nors 
latvių išeivijoje yra mažiau, negu 
lietuvių. Įdomus reiškinys.

Veikia Baltijos 
Institutas

Nepasitenkindami įstatymo 
išimtimi, Baltijos kilmės Ameri
kos karininkai, bendrai su akade
mikais ir civilinės valdžios tar
nautojais įsteigėrų Baltijos Insti
tutą, angliškai “The Baltic Insti
tute”. Inkorporavom kaip “non- 
profit” organizaciją prieš

(nukelta į 7 psl.)
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BouąMt of lfowsrs and a box of Ona chocoiatM
Bouąuat of flowws, box of liną chocoiates, two botdaa oi champagna 
and two bodies of vcdta
Ona tub of bubie gum, 180 piecss, Tootsie popstasorted 100 piacaa, 
two 46 oz. cans of orange jute, one #10 can (B be-10 oz.) Doia pineap- 
pfe chunta. one #10 can (6 be-10 oz) of Del Mente peach hahres, one 
#10 can (6 its-10 oz) Del Morta fra* cocfcta*. one box 5OH oz paeita 
of Swi3s M tss bot cocoa mix. Joto stnrwberry four 6 oz paeks, two fca 
of aknonds
Wesson vegetabte oi 1 gal,, Liptori tea bėga 216 count. besi 5.5 oz. 
bėry teeves 2 oz. dnnamon sbeta 8 oz, ground dnnatnon 16 oz. apantah 
paprika, 18 oz, coarse ground pepper 16 oz. ground black pepper 16 
oz, rice 5 bs.
Prince tfėn spaghetti 10 be, Doie iru* saJad #10 can (6 be-10 oz), green 
string beans #10 can (6 Rs-5 oz), Star Kist tuną 6/8.125 oz eech, Uny 
shrimp 3/425 oz cans eech, bouRton cubes 200 pėces, chicken cubes 
200 pieces, Kraft mayonaisae one (1) gaHon
10 bs flour, 10 bs sugar, 6 *» rice, 29 oz can peacbes, 4 b tablo

o*, 12 oz cocoa, 39 oz 8 O'dock coffee beans
Aspirin 800 tabiets. Centram vtamins 100 tablete, 32 oz shempoo, an- 
tadd. Band akte. toothpaste (2), soap 8 bars
A special gilt peckage for men: shavin razors, cotogne, shaving cream, 
after shave lotkm etc.

,<A special gilt peckage for ladies: cosmetics, shampoo, tooth pašte, 
soap, etc.
Twenty two (22) Ibs of finest meats
10 be flow, 10 ibs sugar, 6 Ibs rice, 64 oz vegetabie ori. 39 oz coffee 
beans, 1 kg ham, 0.65 kg tongue, 0.65 kg chicken

$50.00

$85.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00
$100.00

$100.00

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS:

BOOKS IN ENGLISH available at Darbininkas

BnnK-BV-mnii 

Pastoge paid bnth uudųs 
tat, cnnvenient.priuatE, sofe 
Thnt's luhot BrniKinG-BV-mmiis 
'Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemota- 
TSh. Tai taupymas paštu So. Boston Savingt

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti Į barv 
į ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. JOsų siuntę gavęs, bankas tuoj Į- 
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnk

mes, kad jūsų pinigai ^N^':Pe,no aukščiausius 
flhV procentus, ^=^7 
|Įa W leidžiamus įstatymų. \ t

DtN lengvo taupymo bū- .» 
do per paštą skambinkit Mr. 

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais. ta

"T 
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AkFWtOW AACHIBALO PPCSIDSNT

South Boston 
Savings Bank1

TH£ LEADER

būtų gerai, pavyzdžiui, pasirašy
ti strategišką sutartį su valstybe, 
kuri turi branduolinius ginklus? 
Reikėtų ieškoti progos sudaryti 
palankias sąlygas, kad Baltijos 
respublikos būtų priimtos į 
NATO struktūrą, nors ir neatro
dytų, kad tai yra įmanoma.

Aš siūlyčiau Baltijos val
stybėm įsteigti bendrą Apsigyni
mo Komisiją, kurios tikslas būtų 
ieškoti galimybių strateginėm 
sąjungom ekonominėje ir ka
rinėje srityse. Jos pareiga būtų 
atrasti sąjungų struktūrą, kuri 
garantuotų Baltijos valstybių ne
priklausomybę. Galėčiau ilgai 
kalbėti apie įvairias galimybes, 
bet manau, kad užteks pasakyti, 
jog tų galimybių yra. Lietuvos 
saugumas, jos ateitis ir pati egzi
stencija negali daugiau būti pa
liekama Rusijos gerai valiai. Pa
galiau nesvarbu, kiek šaunių 
pulkų Lietuva turės, svarbu, kad 
kiekvienas lietuvis priklausys 
šauniam pulkui!

Dėl baltų kilmės
JAV karininkų talkos

DEXTER PARK 
PHARMACY O

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

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

WE DELIVER ...

296-4130

INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN by
Dambriūnas, Schmalstieg & Klimas ..........................$25.00
1 sėt of 4 cassettess (90 min. each) to go with the book 40.00 

LITHUAN1A 700 YEARS by Dr. Albertas Gerutis —
nauja laida, su gražiu aplanku, 460 psl..........................25.00

ENGLISH - UTHUANIAN DICTIONARY ....................... 12.00
LITHUANIAN - ENGLISH DICTIONARY ....................... 12.00
LITHUANIAN COOKERY ................................................  12.00
LITHUANIANS IN AMERICA by Antanas Kučas ............ 8.00
A PRIEST IN STUTTHOF (Human Experiences in

the world of Subhuman) by Stasys Yla ..........................8.00
LITHUANIA MY HERITAGE ........................................... 20.00
ENCYCLOPEDIA LITUANICA (6 Vols.) in English .... 160.00 
MY DICTIONARY — Mano žodynas for children,

daugiau kaip 1400 pavadinimų angliškai ir
lietuviškai, kiekvienas turi po spalvotą piešinį,
gera dovana vaikams išmokti arba lietuviškai arba

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEWYORKE: 86-21 114thStreet, RichmondHiil, N.Y. 11418 718-441-6401 
DARBO VALANDOS

MON — 9:00-3:00 THUR — 9:00-7:00
TUES — 9:00-3:00 FRI — 9:00-3:00
WED — 9:00-3:00 SAT — 9:00-12:00

CHICAGOJ: 2615W.71 stStreet,Chicago,IL60629 312-737-2110

FLORIDOJ: 400 70th Avė.,St. PetersburgBeach, FL 33706 813-367-6304

DETROITE: 24060 W.9MileRd., Southfield, Mi48034 313-350-2350

Taupymo sąskaitos ir certffikatal, Įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai x

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.

PREMIJA 
JAUNIMUI

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

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re-
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje;

2. 1991 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijos vado
vybės, jaunimo grupės, vyre
sniųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1992 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma komisija, ku
rion po vieną atstovą skiria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus pa
skiria Kriaučeliūnų šeima.
“ 4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki 1992 m. kovo 1 d. ir susi
taria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiama: Eugenijaus 
Kriaučeliūno Premijos Komisi
jai, 13400 Parker Road, Lemont, 
IL 60439.

angliškai .^..... ..........................42.00
: uFIGHTERS FOR FREEDOM<(Lithuanian.Partisans And

Versus the USSR), by Juozas Daumantas ................ 10.00
A HISTORY OF THE CHURCH IN LITHUANIA ...........  10.00
MAP OF LITHUANIA (large size) ................................... 12.00
ETERNAL DREAM, Selected Poems by

Leonardas Andriekus ...................................................6.00
CHURCH IN LITHUANIA, colored album (Bažnyčia

Lietuvoje, spalvotų nuotraukų albumas,
išleistas Lietuvoje) ........................................................ 15.00

THE WAR AGAINST GOD IN LITHUANIA .....................  2.00
LITHUANIAN PIONEER PRIEST OF NEW ENGLAND ...5.00
THE LITHUANIAN VVOMAN, ed. by Birutė Novickis .....5.00
DR. ALEXANDER CURTIUS ............................................ 2.00
MIND AGAINST THE WALL (Essays on Lithuanian

Culture Under Soviet Occupation, edited by
Rimas Šilbajoris ................................................................8.00

WE WILL CONOUER THE WORLD by Liudas Dovydėnas 5.00 
VYTAUTAS THE GREAT — GRAND DUKE

OF LITHUANIA by Joseph B. Končius .......................... 4.00
HISTORY OF LITHUANIA ................................................  5.00
LITHUANIA MINOR, Studia Lituanica III, 304 p................8.00
THE WAY OF A NATION, Album in Cdor ........................ 6.00
LITHUANIAN FRATERNALISM: 75 Years of

US Knights of Lithuania ................................................20.00
FIRE AND NIGHT, Fh/e Baltic Plays edited by

Alfreds Straumanis .......................................................20.00
THE SWORD OF THE CROSS (a History of the Church

of Lithuania) by Dr. Saulius Sužiedėlis.
Introduction by Bishop Paul Baltakis, OFM ...................9.95

POPULAR LITHUANIAN RECIPES by Josephine
J. Dauzvardis, 128 p.......................................................... 5.00 .
Šias knygas galima užsakyti skambinant telefonu (718) 827- 

1351 arba rašant Darbininko administracijai —341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Iš anksto galima nesiųsti čekio, nes 
nežinome, kiek kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime 
užsakytas knygas, tada išsiųsime ir sąskaitą.

SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS AMBASADOS 
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS:

(AUKOS NĖRA 'TAX-D€DUCT1BIE’)

* □ ASMENIŠKU ČEKIU - SUMOJE $

(čekiai iiraiomi - "Lithuanian Embassy")

P KREDITO KORTELĖS ATSKA1ČIAV1MU PER (12) MĖNESIŲ: □ VISA □ MASTERCARI
(CredH card deduettoo for (12) t*elve monrha a* checked)

KORTELĖS NUMERIS: 
(Oedit card number)

| □ $10/MONTH

_____________________ BAIGIAMOJI DATA: ______________ | 
~__________(£xplntion data)

□ $25 / MONTH □ $50 / MONTH □ $100 / MONTH I

□ OTHER $______________

I VARDAS, PAVARDĖ: _____________________________________________________
(Firrt name. La« name)

I ADRESAS:_________________________________________ _________________________
(Addreu)

(PARAŠAS: ______________________________ ____________ ------------------
(Signatare) (Oate)

1 Siuntimo ADRESAS: EMBASSY OF LITHUANIA
■ (Mali »o) 2622 16th St. NW, Washington, DC 26008



DEMOKRATINĖS LIETUVOS 
ATKŪRIMO PERSPEKTYVOS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS SU 
MUZIKOS ANSAMBLIU ‘‘JONIU’’

MIRĖ JONAS J. GRIGALUS

(atkelta iš 6 psl.)

mėnesį. Iš lietuvių išrinkti di
rektoriai: laivyno komendantas 
Sadauskas, aviacijos pulkininkas 
Skučas, daktaras Kaufmanas ir 
aš. Šito instituto tikslas remti 
mokslinius tyrimus politinėje, 
kultūrinėje, socialinėje, ka
rinėje, saugumo ir ekonominėje 
srityse. Žinoma, kad pagrindas 
bus trys Baltijos respublikos, bet 
kadangi pasaulis yra taip 
sumažėjęs, tai negalima išskirti 
ir kitų valstybių, kurios ribojasi 

, y--.su Baltijos jūra. Institutas
mėgins plėsti žinias apie Baltijos 
respublikas Amerikos visuo
menėje ir akademiniuose sluok
sniuose ir analizuos Pabaltijo 

- kraštuose išsivystymus, liečia
nčius valdžią ir jos santykius su 
kaimyninėm valstybėm. Taip 
pat padės supažindinti moksli
ninkus, biznierius, politikus, ka
riškius ir kitus, kurie domisi ši
tom temom. Tikimės labiausiai, 
kad Institutas padės išugdyti de
mokratinę sąvoką Baltijos kraš
tuose. Mes esame tik pradinėje, 
steigimo fazėje ir dar daug darbo 
prieš akis, įskaitant mokslininkų 
tinklo Baltijos kraštuose sudary
mą. Taip pat noriu pabrėžti, kad 
Instituto rėmuose labai gražiai 
bendradarbiaujame su latvių 
kilmės karininkais. Tikiu, kad 
toks glaudus bendradarbiavimas

NEWYORKIEČIAI ATSISVEIKINO 
SU JONU VALAIČIU

Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 
8 vai. vakare, Woodhavene, 
Shalins koplyčioje įvyko atsisvei
kinimas su Jonu Valaičiu, kuris; 
širdies smūgio ištiktas, mirė 

vgfcuodžio 2 d. naktį.
Sukalbėjus--Fožančių ‘4r ■-mafr'^'&Onas

das, vadovaujant kun. Bruno 
Kruzui, prof. dr. Jokūbas Stukas 
pradėjo ir vadovavo atsisveikini
mui su velioniu, kuris buvo 
plačiai žinomas ne tik Didžiaja
me Nevv Yorke, bet ir visoje 
Amerikoje savo žurnalistine ir 
visuomenine veikla.

Prof. Stukas, kuris kalbėjo ne 
tik savo kaip radijo direktoriaus 
vardu, bet ir atstovaudamas eilei 
organizacijų, jų tarpe ir Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje, pri
minė Valaičio veiklą daugelyje 
sričių, o ypač ALTe, BALFe ir 
spaudoje, redaguojant Vienybę 
ir Tėvynę.

JAV LB Nevv Yorko apygardos 
vardu kalbėjo pirmininkas Vy
tautas Alksninis, buvusi Vie
nybės angliškojo skyriaus redak
torė Demie Jonaitis jautriai pri
siminė velionį, Kęstutis Miklas 
atsisveikino žurnalistų vardu.

Gruodžio 6 d., po pamaldų 
Apreiškimo parapijos bažnyčio- 

Iškeliavo brangi Motulė į Viešpaties amžino poil
sio sodus... Užjaučiame ir guodžiame choro narj

ALGIRDĄ ŠILBAJORJ
Ir šelmę. Tesugrįžta ramybė j Jūsų Širdis.

Sietyno choras
Daytona Beach, FL

Mielai Mamytei
A. A.

ELZEI ŠILBAJORIENEI 
mirus, kolegai Algirdui Šilbajoriul, žmonai Danai ir 
sūnums su šeimomis užuojautą reiškia

Dr. Rimas ir Auksė Vaičaičiai 
Dr. Tomas ir Nijolė Remeikiai 
Konsulas Vaclovas ir Asta Kleizai 
Vytautas ir Irena Alksniniai 
John ir Laima Hood 
Gintaras ir Irena Žemaitaičiai

persiduos ir į abi tėvynes.

Lietuvai reikia 
karinių patarėjų

Nežinau, ar Lietuvos valdžia 
nori, kad mes kištumės į jų rei
kalus, bet kad jiems reikia kari
nio patarimo, nėra jokio klausi
mo. Klausimas yra, kaip perteik
ti tą patirtį, nelaužant Amerikos 
įstatymų ir surandant būdą 
prieiti ir padėti atsikuriančiai 
Lietuvos kariuomenei.

Tikrai būtų gaila, jei jūsų ne
priklausomos Lietuvos kariūnų 
dvasia pasiliktų čia Amerikoje ir 
nebūtų perduota naujajai Lietu
vos kariuomenei. Jeigu ta dva
sia, kurią jūs išsaugojote daugiau 
negu 51 metus, per pasaulinį 
karą, per tremtį, per emigraciją, 
taptų pakeista kažkokia buvusia 
raudonos armijos dvasia, tai 
būtų tikrai didelė tragedija vi
siems. Jūsų darbas, gerbiamieji, 
nėra dar baigtas. Kviečiu jus, 
kiek jūsų sveikata ir sąlygos 
leidžia, prisidėti prie ugdymo 
tos lietuviškos kariuomenės dva
sios, kurią paveldėjote iš kūrėjų- 
savanorių.

Dar kartą dėkoju ponui Vakse- 
liui ir jums, gerbiamieji tau
tiečiai, už šitą nepaprastą privi
legiją. Pirmą sykį savo karinėje 
karjeroje skaitau paskaitą lietu
vių kalba.

je, velionio palaikai buvo sude
ginti Freshpond krematoriume. 
Giminės nuveš jo pelenus palai
doti Lietuvoje.

Pamaldas laikė ir atitinkamą 
pamokslą bažnyčioj'e-'pasakė kle- 

kun. Vytautas Palubtn-
skas. Jis taip pat sukalbėjo maldą 
ir krematoriumo koplyčioje.

Laidotuvėmis rūpinosi velio
nio dukra Aldona Trečiokienė, 
kuri su savo vaikais ir motina 
buvo atvykusi iš VVashingtono. 
Lietuvoje liko Valaičio sesuo Da
lia Samuolienė ir giminių Bosto
ne bei kituose Massachusetts 
valstijos miestuose.

Patikslinimas. Darbininko 
pereitos savaitės laidoje (gruo
džio 6 d., nr. 47, psl. 7) šeimos 
pranešime apie a. a. Elzės Šilba- 
jorienės mirtį, o taip pat Darbi
ninko redakcijos ir administraci
jos bei Pranciškonų spaustuvės 
užuojautoje klaidingai buvo iš
spausdintas sūnaus vardas. 
Turėjo būti ne Algimantas, bet 
Algirdas. Savo bendradarbį 
nuoširdžiai atsiprašome.

Savo auka paremk h'etuviškę 
spaudę

Naujųjų metų sutikimą šiais 
metais Brooklyne ruošia Kultū
ros Židinys ir Lietuvių Atletų 
Klubas. Kaip ir praeityje, bus 
gera muzika šokiams, geras mai
stas, o salės papuošimas suteiks 
nuotaiką linksmintis.

Jau treti metai Naujųjų metų 
sutikimui kviečiamas muzikos 
ansamblis iš Lietuvos. Prieš dve
jus metus girdėjome Lietuvos 
tautinės filharmonijos ansamblį 
"Oktava”, pereitais metais — 
populiarią Vilčinsko grupę, o 
šiais metais pakviestas liaudies 
muzikos ansamblis “Jonis”.

Ansamblis “Jonis” Lietuvoje 
ypač mėgstamas gegužinėse ir 
baliuose. Koncertuose "Jonis” 
vadovaujasi liaudies motyvais. 
Savo reputaciją “Jonis” turės ap
ginti per Naujųjų metų sutikimą 
Kultūros Židinyje.

Bilietus arba stalus į Naujųjų 
metų sutikimą galima užsisakyti 
pas V. Kulpą 718 846-1056. Bi

NEW YORKE
Vilhelmas Čepinskis lapkričio 

29 d. Madride, Ispanijoje, grojo 
Ispanijos karalienei. Jis buvo 
pakviestas Mariapia Fanfani iš 
“Together for Peace Founda
tion” dalyvauti šiame iškilmin
gam medalių ir stipendijų įteiki
me, kuris pagerbė ypatingus 
žmones ir menininkus iš viso pa
saulio. Vilhelmui teko bendrauti 
su dviem karalienėm, Ispanijos 
ir Graikijos, su penkiom prin
cesėm ir daug žymių ir įtakingų 
žmonių. Iškilmingame bankete 
Karalių Rūmuose jis grojo Paga
nini kūrinį “Nei cor piu non mi 
sento”. Kai jis pabaigė, kilo ne 
tik entuziastiškos ovacijos iš pu- 
bliko'Fšū“sauks'mais “Gracioso'T 
“ Bravo*”“ ir”'TBravissimo”, bet ir 
pati karalienė atėjo ir pabučiavo 
bei pasveikino Vilhelmą. Toks 
pasirodymas tikrai yra unikalus 
Lietuvių menininkų istorijoje — 
jaunutis elegantiškas Kauno vir
tuozas sužavėjo Europos au
kščiausią visuomenę. Vilhelmas 
dabar studijuoja Juilliard Muzi
kos mokykloje, į kurią jis buvo 
priimtas Dalės Kučėnienės, iš 
Chicagos, ir Lietuvos Filharmo
nijos vyriausio dirigento Juozo 
Domarko dėka. Nevv Yorke Vil
helmą globoja Giedrė ir Povilas 
Stravinskai.

Baltų - lenkų kultūros centro 
New Yorke, kuriam pirminin
kauja Tadas Jacukevicius, pa
stangomis gruodžio 10 d. buvo 
suorganizuotas susitikimas Jung-

HARTFORD,CT .
“Jonio” koncertas

LB Hartfordo apylinkės pir
mininkė Birutė Zdanytė ir val
dyba sparčiai rengiasi metiniam 
koncertui-šokiams “Žiema Lie
tuvoje”.

Kodėl žiema? Todėl, kad rink
simės 1990 m. sausio 4 d., tuoj 
po Naujųjų metų sutikimo. 
Kodėl Lietuvoje? Todėl, kad 
linksma, kaimo vakaruškų sti
liaus programą atliks muzikantai 
iš Lietuvos — “Jonis”.

Ūpui pataisyti ir prajuokinimu 
sušildyti pakviestas iš Nevv Yor
ko humoristas Vitalis Žukauskas.

Žiemos motyvais išdekoruoto- 
je salėje veiks skanumynų ir 
gėrimų bufetai. O po to bus ga
lima šokti, dainuoti ir išbandyti 
savo laimę gausioje loterijoje.

Visa tai vyks Sv. Andriejaus 
parapijos salėje, Church St., 
New Britain, CT. Stalus jau ga
lima užsisakyti pas pirm. Birutę 
Zdanytę 232-5151 arba pas Da
nutę Grajauskienę 658-6452. Bi
lietų kainos $ 12įsigijus iš anksto, 
$25 — prie durų.

Visi laukiami!
D.L.G.

lietų kainos: $40 suaugusiems, 
$20 jaunimui. Pilno dešimties 
žmonių stalo kaina sumokėju
siems iki gruodžio 20 d. yra 
$360.

Maistą Naujųjų metų sutiki
mui pagamins Birutė Šidlau
skienė. Mašinos, pastatytos gat
vėje, bus prižiūrimos. Žmonės 
bus pervežami į Kultūros Židinį 
ir atgal — nuo Kasos ir Marytės 
Salinskienės laidotuvių namų: 
autobusiukas išvažiuos nuo Ka
sos 7:45, 8:45 ir 9:30 vai. vak. ir 
grįš iš Kultūros Židinio 1:00, 
2:00 ir 3:00 vai. ryto.

“Jonis” po Naujųjų metų suti
kimo Kultūros Židinyje, gastro
liuos Hartforde, Nevv Jersey, 
Chicagoje, Detroite, Toronte ir 
kitur. Kolonijos, kurios norėtų 
suorganizuoti “Jonio” koncertą 
1992 sausio arba vasario mėne
siais, gali skambinti P. Gvildžiui 
718 356-7871.

tinėse Tautose su Lenkų Mokslo 
Instituto vicedirektorium dr. 
Tadeusz Gromada ir Lietuvos 
užsienio reikalų viceministru 
Gediminu Šerkšniu. Buvo di
skutuota, kaip užmegzti ryšius 
tarp Lietuvos Mokslo Akademi
jos ir Amerikos lenkų mokslinin
kų. Susitikimas įvyko gruodžio 
10 d. Jungtinėse Tautose. Daly
vavo Lenkijos respublikos amba
sadorius JT Robert Mrozievvicz 
ir generalinis konsulas Nevv Yor- 
ke Jerzy Surdykovvski.

Lietuvos ambasados adreso 
reikalu. Spalio 18 d. Darbininko 
Nr. 40 buvo atspausdintas Lie
tuvos ambasados VVashingtone 
skelbimas — padėka, išvardi
nant aukotojus. Tenai buvo įdėta 
ir iškarpėlė su adresu bei reika
lingomis įrašyti žiniomis, norint 
palengvinti nusiųsti auką. Dau
gelis skaitytojų dabar kreipiasi į
redakciją, prašydami suteikti 
ambasados adresą, nes tą Darbi- 
nininko laidą paskaitę, patį laik
raštį išmetė. Besidomintiems 
pakartojamas ambasados adre
sas: Embassy of Lithuania, 2622 
16th Street, N.W., Washington, 
D.C. 20009, o šio Darbininko 
6-tame puslapyje pakartojama ir 
pati iškarpėlė, kuria kviečiame 
pasinaudoti.

New Yorko šaulių kuopa savo 
20 metų veiklos sukaktuvių pro- 
ga išleidžia gausiai iliustruotą 50 rj() dainomis bei laužu prie 
puslapių leidinėlį apie savo veik- ežero.
ią. Į leidinėlį priimami skelbimai 
ir sveikinimai šios sukakties pro
ga. Kas norėtų pasveikinti Nevv 
Yorko šaulius per šį istorinį lei
dinėlį, kreipiasi į Nevv Yorko 
šaulių kuopos iždininką Zigmą 
Dičpinigaitį, 84-24 90th Street. 
VVoodhaven, NY 11421, tel. 718

Vestuvinis pulkas, tik ką grįžęs iš bažnyčios. Iš k.: Rūta Bobelytė-Kulbienė, Rasa 
Tijūnėlytė, Daina Tijūnėlytė-Siliūnienė, Daina Sidrytė-L rbaitienė, Regina Kulbytė, 
Laima Sidrytė-Aleksienė, Tadas ir Rūta Kulbiai, Antanas Kulbis, Paulius Sidrys, Stepas 
Čunius, Jonas Sidrys, Vitas Jalinskas, Jerius Barkevičius, Vytas Ciuplinskas.

Po neilgos ligos, spalio 13 d. 
savo namuose,mirė Jonas J. Gri- 
galus, buvęs prokuroro padėjė
jas. Velionis buvo sulaukęs 80 
metų amžiaus.

J. Grigalus, baigęs So. Bosto
no aukštesniąją mokyklą, gavo 
diplomą Bostono kolegijoje 1931 
m. Baigęs 1939 m. Teisės mo
kyklą, ėjo įvairias pareigas teisės 
srityje 52 metus.

Nuo 1939 iki 1944 m. jis buvo 
teisinis patarėjas Bostono miesto 
valdyboje. 1942 m. jis buvo pa
tarėju Bostono Housing Autho- 
rity įstaigoje. 1946-1956 m. ėjo 
atsakingas pareigas Metropoli
tan District Commission, o 
1956-1968 m. dirbo Bostono 
apeliacijų įstaigoje. 1960-1966 
m. velionis buvo Bostono proku
roro padėjėjas.

J. Grigalus daugelį metų buvo 
vienas So. Boston Savings banko 
direktorių, o taip pat ir advoka
tas.

Velionis veikliai reiškėsi ame
rikiečių politiniame gyvenime ir 
vadovaudavo eilei rinkiminių 
komitetų, įskaitant John F. Ken- 
nedy ir Harry S. Truman prezi
dentinius rinkimus.

Jis 12 metų išbuvo So. Boston

NAUJA KALĖDINĖ 
PLOKŠTELĖ IR JUOSTELĖ

Glevelande gruodžio 8 d. 
įvyko naujos kalėdinių giesmių 
plokštelės (C D) arba juostelės 
(casette) sutiktuvės. įrašymas 
“Prakartėlėn skubu apima 13 
giesmių. Kelios iš jų yra origina
lios ir tik pirmą kartą užrekor- 
duotos. Chorą ir solo palydi var
gonai su įvairiu muzikiniu akom
panimentu — fleita, klarnetu, 
smuiku, trimitu, varpeliais ir ki
tais instrumentais. Šiuo įrašu 
Dievo aMotįngį^ P. parapijos

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Rūta B. Sidrytė, dr. Rimvydo 
Sidrio, iš Streator, I L, jauniausia 
dukra, rugsėjo 21, šeštadienį, iš
tekėjo už Tado A. Kulbio, Lilijos 
ir Antano Kulbių, iš Brockton, 
MA, antro sūnaus.

Jau penktadienį svečiai rinko
si ir bendravo Gintaro vasar
vietėje, Union Pier, MI. Vaka
rop atvyko ir Tadas su pabroliais 
bei jaunoji su pamergėmis. Pa
gal lietuviškus papročius pasi
linksminta vaišėmis, mergvaka-

Šeštadienį vestuvių mišias Šv. 
Onos bažnyčioje Beverly Sho- 
res, IN, aukojo kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. Grįžus arklio trau
kiama karieta į namus, vaišės 
vyko didžiulėje palapinėje. I r čia 
prisilaikyta lietuviškų vestuvių 
papročių. Netrūko ir sveikinimo 

Lietuvių Amerikiečių Piliečių 
draugijos pirmininku, vadovavo 
Lietuvių Amerikiečių Piliečių 
klubo politinės veiklos komite
tui. Jis taip pat buvo Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos vicepirmi
ninku.

Velionis buvo narys Brighton 
Lietuvių Amerikiečių Piliečių 
klube, Cambridge Lietuvių 
Amerikiečių Piliečių klube ir 
šiose draugijose: Massachusetts 
Teisės, Bostono kolegijos Teisės 
mokyklos, American Right of 
Way ir Katalikų studentų.

Nuliūdime liko žmona Cecilia 
J.; dukra Janet C. Connor, iš Ac- 
ton; sesuo Blanche Zyntell, iš 
West Roxbury; trys anūkės ir 
eilė brolvaikių ir seserėčių.

Po gedulingų pamaldų Šv. Pe
tro lietuvių parapijos bažnyčio
je, So. Bostone, velionis palaido
tas Šv. Juozapo kapinėse, West 
Roxbury.
(Šios žinios paimtos iš The Bos

ton Herald laikraščio).
Velionis per savo ilgą gyveni

mą buvo uolus Darbininko skai
tytojas ir rėmėjas.

Amžino atilsio Jonui J. Griga
lių.

choras ir jo vadovė Rita Cyvaitė- 
Kliorienė atžymi bendro darbo 
pirmąjį dešimtmetį.

Plokštelės (compact disc) kai
na $15, juostelės (audio casette) 
$10. Pavienio užsakymo per
siuntimo išlaidos $2.

Užsakymai siunčiami adresu: 
DM P "Choras, 6755 Parkgate 
Ovai, Seven Hills, OH 44131.

Sofija Sližys iš Lampoc, CA, 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 30 dol. auką stiprinti 
Darbiniak^.-Nuošird^i dSkoja- 

kalbų bei lietuviškų tautinių šo
kių. atliktų Bostono šokių 
grupės.

Trečią dieną, sekmadienį, po 
kun. Saulaičio aukotų mišių, 
svečiai dar vaišinosi gausiais 
puotos likučiais, kol atsisveikino 
ir išvažiavo namo.

Šių vedybų proga išleista.an
glų kalba skoninga prisiminimų 
brošiūra, paaiškinanti liettfviš- 
kus vestuvių papročius.

Rūta Sidrytė, gavus inžineri- 
jos diplomą iš Illinois Universi
teto Urbanoje, dirbo kaip tarp
tautinės gamybos kompiuterių 
specialistė Pansophic ben
drovėje. Tadas Kulbis yra baigęs 
biznio mokslus Bostono Kolegi
joje ir dirba Loyolos Universite
to administracijoje. Nauja- 
vedžiai gyvena Oak Park, IL-

A. J.



DARBININKAS

‘YORKE i
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Lietuvių pranciškonų vado
vybė šią savaitę posėdžiavo cen
triniame vienuolyne Kenne- 
bunkport, M E. Iš Brooklyno 
buvo išvykę viceprovinciolas 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, ir provinciolo patarėjas 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos vadovy
bių pasikeitimas, pareigų perda
vimas ir buvusios bei naujosios 
valdybų bendras pasitarimas 
įvyko Kultūros Židinio patalpose 
gruodžio 11, trečiadienį. Pereitų 
trejų metų kadencijos metu pir
mininku buvo Vytautas Alksni
nis. Ateinančiai kadencijai apy
gardos suvažiavime išrinktas 
Kęstutis Miklas.

New Yorko vyr. skaučių židi
nys “Vilija” rengia Kūčias skau
tams, skautėms, jų tėvams ir 
svečiams gruodžio 21, šešta
dienį, 7 vai. vak. Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje. Rengėjos 
prašo vietas užsisakyti iš anksto, 
skambinant Aldonai Žukienei 
516 487-3704 arba Aldonai Kau
nienei 718 846-1210.

Paulius Jurkus, rašytojas ir 
dailininkas, o taip pat Darbinin
ko redakcijos narys, yra išvykęs 
j Los Angeles, CA, kur gruodžio 
8 d. kartu su rašytoja ir poete 
Julija Svabaite-Gyliene atliko 
programą literatūros vakare. Tai 
jau 26-tas literatūros vakaras, 
rengiamas Lietuvių Fronto Bi
čiulių Los Angeles skyriaus.

New Yorko šaulių kuopos dvi
dešimties metų sukaktuviniame 
minėjime, kuris įvyks 1992 m. 
sausio 19 d., kartu minint ir 
Klaipėdos krašto atvadavimo 69- 
ąsias metines, meninę programą 
atliks virtuozas pianistas Povilas 
Stravinskas ir solistė Angelė 
Kiaušaitė.

ŠVENČIŲ PROGA “ŽAI
BAS” JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
N R. 5. 101b PRINCE spaghetti, 
1-6 1b 10 oz. maišytų vaisių, 1-6 
1b 5 oz žalių pupelių, 6 dėž. 
STAR KIST tuną, 3 dėž. kre
večių, 200 vienetų buliono 
kubų, 200 vienetų vištienos bu
liono kubų, 1 gal. KRAFT mayo- 
nezo. KAINA $100.00. KREIP
TIS “ŽAIBAS”, 9525 S. 79th 
Avė., HICKORY HILLS, IL 
60457 — TEL. 708 430-8090. 
Žiūr. skelb. psl. 6.

55 SVARŲ MAISTO siuntinys 
KALĖOMS yra pats mėgsta
miausias Lietuvoje: dešros, 
sūris, aliejus, mėsa, ryžiai, kava, 
cukrus, riešutai ir kiti produktai, 
dabar su ŠVENTINE NUOLAI
DA tik $85. Turime ir kitokių 
siuntinių.

TRANSPAK
2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-772

NEW YORKO JAUNIMO

KALĖDŲ ŠOKIAI
gruodžio 25 d. 8:30 vai. vak. 

Kultūros Židinyje

Įėjimo auka $6.00

Redakcija ........(718) 827-1352
Redakc. FAX ,. (718) 827-2964 
Administr..........(718) 827-1351

Spaustuvė .......(718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962 
Vyskupas ........(718) 827-7932
Salė (kor.) ........(718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Kalėdinius užsiėmimus vai
kams ruošia Maironio lituanis
tinė mokykla gruodžio 14 d., šeš
tadienį, nuo 11 vai. ryto iki 1 
vai. popiet. Tai vyks Holy Child 
Jesus mokykloje, kurioje veikia 
Maironio lituanistinė šeštadie
ninė mokykla. Visi vaikai malo
niai kviečiami, bet Kalėdų Sene
lis nori žinoti, kiek dalyvaus vai
kų, kurie nelanko Maironio mo
kyklos. Prašoma skambinti mo
kyklos vedėjai Rasai Juškienei 
telef. 908 351-3808.

Virginia Jakštas - Kelly, iš 
Rockville Center, NY, prie pre
numeratos mokesčio, kaip kas
met, pridėjo dar 30 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

John Ramas - Ramanauskas, 
iš Metuchen, NJ, prie prenume
ratos mokesčio pridėjo .25 dol. 
auką ir iš anksto užmokėjo 5 dol. 
už kalendorių. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Mykolas Manomaitis, iš So. 
Boston, MA, kaip kasmet, prie 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
dar 30 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką ir gražų laišką.

Stanley Zikasjš Melrose, MA, 
mokėdamas už prenumeratą, 
pridėjo 30 dol. auką Darbinin
kui. Nuoširdžiai dėkojame.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 14 d., šį šeštadienį, 1 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Wolf- 
gang Amadeus Mozart opera Die 
Entfiihrung aus dem Sarail. Pa
grindiniai solistai: Uwe Hell- 
mann, Mariella Devia, Barbara 
Kilduff. Diriguoja James Levi
ne. Gruodžio 21 d., ateinantį 
šeštadienį, bus transliuojama 
taip pat W. A. Mozart opera Ido- 
meneo.

TIK .79 CENTAI SVARAS 
už siuntinių persiuntimą į Lietu
vą su pristatymu į namus. Savo 
daiktus siųskite mums paštu 
arba UPS. Minimumas $20.00

TRANSPAK
2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
312-436-7772

Gera dovana Kalėdoms — tai 
knyga Introduction to M ode m 
Lithuanian (nauja laida). Jei kas 
nori išmokti lietuvių kalbos ar 
pagilinti savo žinias — Introduc
tion to Modern Lithuanian pil
nai padės tai padaryti. Tai dide
lio formato arti 500 psl. knyga. 
Ją parašė L. Dambriūnas, A. Kli
mas ir W. Schmalstieg. Kaina 25 
dol. (Iki Kalėdų — be priedinio 
persiuntimo mokesčio) Knygą 
tikrai gerai suprasti yra paruoš
tas komplektas įkalbėtų juostelių 
— iš viso 4 (4 audiotapes).'Jų 
kaina 40 dol. (Iki Kalėdų irgi be 
priedinio persiuntimo mokes
čio). Kreiptis j Darbininko admi
nistraciją telef. (718) 727-1351 
arba rašyti: Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY. 
11207.

Danutė Petrauskaitė, muzi
kologė iš Klaipėdos, lankosi JAV 
ir renka medžiagą apie lietuvių 
išeivijos muzikus. Chicagoje 
lapkričio 10 d., minint Juozo 
Žilevičiaus 100 metų gimimo su
kaktį, apie velionį kompozitorių 
skaitė paskaitą. Vykdama į Alkos 
muziejų, Putnam, CT, buvo su
stojusi ir New Yorke. Lydima 
Vytauto Strolios, aplankė ir 
Kultūros Židinį bei Adomo Gal
diko vardo galeriją.

Dr. Donato ir Dalios Alek
sandravičių dukrelė gruodžio 7 
d. Sofijos vardu pakrikštyta 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj. 
Krikšto tėvais buvo jų draugai 
Antanas Dargis ir Stella Nelso- 
natė. Krikšto apeigas atlikoTėv. 
Leonardas Andriekus. Po krikš
to, vaišės buvo Durrovv restora
ne. Dalyvavo apie 50 svečių. Dr. 
Aleksandravičius baigė Šv. An
tano gimnaziją Kennebunkporte 
ir po to visą laiką talkino vienuo
lynui bei vasarvietei įvairiu dar
bu.

Kun. dr. Kornelijus Bučinys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
gruodžio 14-15 d. Dayton, OH, 
talkins vietos lietuviams prieš
kalėdiniame susitelkime.

Pirmasis sniegas šią žiemą 
New Yorke iškrito gruodžio 5 d. 
vėlyvą vakarą.

Iš Chicagos Lyric operos 
rūmų gruodžio 16 d., ateinanti 
pirmadienį, 9 vai. vak. N'ewYor
ko laiku per televiziją bus trans
liuojama Samuel Barber opera 
Anthony and Cleopatra. Pagrin
diniai solistai Catherine Malfita- 
no, Richard Cowan, Jacąue 
Trussel. Diriguoja Richard 
Buckley.

Ieškomas dr. Antanas Mata- 
čiūnas, gyvenęs New Yorke, 
10016, 333 E. 30 Street. Prašo 
atsiliepti Agota ir Ona Plun- 
gaitės, gyvenančios Radvilišky
je, Radviliškio rajonas, Maironio 
gatvė 12B, Lithuania.

KŪČIŲ STALAS SU “ŽAI
BO” pagalba pristatytas į namus 
$100.00. ŽAIBAS NR. 12. 10 sv. 
miltų, 5 sv. cukraus, 1 sv. aguo
nų, 1 sv. cinamono, 39 oz. kavos 
pupelių, 1 dež. razinų, 1 dež. 
slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž. 
šventinių šokoladinių saldainių. 
Kreiptis: “ŽAIBAS” 9525 SO. 
79th AVĖ, HICKORY HILLS, 
IL 60457, TEL. (708) 430-8090. 
žr. psl. 6.

ir remonto dar- 
telef 908-862-

Du jauni vyrai ieško bet kokio 
darbo. Gali dažyti kambarius, 
dirbti statybos 
bus. Kreiptis 
8372.

LIETUVĄ BEKARGO J
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntirfius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.55 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, 
medžiagas, maistą bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Avenue, Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334.

Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių proga, kaip ir anksčiau, skai
tytojai yra kviečiami sveikinti 
savo draugus ir artimuosius per 
Darbininką. Jūsų sveikinimas iš 
karto ~ pasieks didesnį sveikina
mųjų skaičių, o Jūs sutaupysite 
laiko. Už pridedamą auką spau 
dai stiprinti iš anksto dėkojame

“ŽAIBAS” Nr. 6,vienas iš po
puliariausių siuntinių, pristaty
mui prieš šventes, turi 10 sv. 
miltų, 10 sv. cukraus, 6 sv. 
ryžių, 29 oz. persikų, 4 sv. valgo
mos druskos, 2 dėž. ananasų, 2 
dėž. slyvų,. 2 dėž. razinų, 64 oz. 
aliejaus, 12 oz. kakavos ir 39 oz. 
kavos pupelių. TIK $100.00. ŠA
LIA ŠIO, TURIME DAR DAU
GIAU KAIP 10 SKIRTINGŲ 
VARIANTŲ. Kreiptis: “ŽAIBA- 
S”, 9525 So. 79th Avė., HICKO- 
RY HILLS, IL 60457, TEL. 708 
430-8090. Žiūr. skelbimąpsl. 6.

Tėv. dr. Klemensas Žalalis, OFM. Nuotr. Vytauto Maželio

SVEIKINIMAI
ŠVENČIŲ^
PROGA <'

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai švenčių proga sveikina savo 
draugus bei pažįstamus ir linki 
visiems daug laimės, džiaugsmo 
ir sveikatos ateinančiais metais. 
Ta proga skiria auką lietuviškai 
spaudai.

Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai sveikina savo draugus ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 
Kalėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų metų. Vietoj sveikinimų 
kortelių skiria auką Darbinin
kui.

Laima Sileikytė ir jos vyras 
John Hood sveikina visus drau
gus ir pažįstamus Kalėdų šven
čių proga ir linki visiems laimin
gų ir sveikų ateinančių Naujųjų 
metų.

Valerija Šileikienė, Daytona 
Beach, FL, sveikina visus drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdose 
ir linki daug laimės ir sveikatos 
ateinančiais metais.

Margarita Samatienė, Wa- 
shington, DC, šventėms išvyku
si į Hong Kongą aplankyti savo 
šeimos, siunčia Darbininkui ir 
visiems mieliems bičiuliams 
nuoširdžius Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų sveikinimus.

Aleksandras ir Genovaitė 
Radžiai sveikina draugus bei 
pažįstamus su Šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais. Vietoj šventinių 
atvirukų skiria auką Darbininkui 
paremti.

Henrikas ir Elena Andruskos 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus su Šventėmis ir linki 
geriausios kloties, ypatingai 
sveikatos Naujuose Metuose.

Birutė Malinauskienė sveiki
na savo gimines, draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdose ir linki vi
siems laimingų Naujųjų Metų.

Renata ir Tadas Alinskai svei
kina gimines, draugus ir pažįsta
mus su Kalėdų šventėmis ir linki 
gerų Naujųjų Metų.

Tegul Kalėdų palaima lydi 
Jus, o Naujieji Metai teatneša 
Jums geros sveikatos ir laimės.
— Leonard R. Davidonis.

May the blessings of the 
Christmas season be yours and 
the New Year bring you health 
and happiness. — Leonard R. 
Davidonis.

SLA Centrinės ir 126 kuopos 
narių susirinkime nebuvo nomi
nacijų į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje pildomąją tarybą, nes 
tiksliai nežinota, kas į ją kandida
tuoja. Buvo ilgos diskusijos, ku
rių metu nariai pareiškė norą, 
kad į šią tarybą kandidatuotu ir 
nevvyorkiečiai. Susirinkimas įga
liojo kuopos pirmininką Kęstutį 
Miklą išsiaiškinti dėl galimų kan
didatų ir pasiūlyti juos ateina
nčiam susirinkimui, kuris įvyks 
Sekmadienį, gruodžio 29 d. ,3 
Vai. popiet Kultūros Židiny.
! DARBININKO KALENDO

RIUS 1992 metams išleistas su 
gražiu spalvotu paveikslu, vaiz
duojančiu istorinę dieną lietuvių 
gyvenime — rugsėjo 17-tą, kada 
Lietuva, kartu su Latvija ir Esti
ja, buvo priimta į Jungtines Tau
tas. Paveiksle matomas tas mo
mentas, 6 vai. 20 min. vakare, 
kada suplėvesavo Lietuvos tri
spalvė. Prie Lietuvos vėliavos 
stovi Lietuvos prezidentas Vy
tautas Landsbergis, JT ambasa
dorius Anicetas Simutis ir kt.

AUKŠTAIČIO PRANCIŠKONO 
SUKAKTIS

Daugeliui New Yorko, o ypač 
New Jersey, lietuvių yra gerai 
pažįstamas Tėv. dr. Klemensas 
Žalalis, OFM. Jis gruodžio 20 d. 
Brooklyno lietuvių pranciškonų 
vienuolyne tyliai atšvęs kuni
gystės 50 metų sukaktį. Per tą 
laiką Tėv. Klemensas , pasaulyje 
Kazimieras, reiškėsi kaip uolus 
Kristaus vienuolyno darbinin
kas, gana jaunas pradėjęs apašta
lavimo darbą.

Kazimieras Žalalis gimė 1918 
m. lapkričio 23 d. Pakaniūkės 
viensėdyje, Aluntos parapijoje, 
Utenos apskrity. Mokėsi Skudu
tiškio pradžios mokykloje, Ute
nos ir Kretingos pranciškonų 
gimnazijose.

Sukaktuvininkas į pranciško
nų ordiną įstojo 1935 m. liepos 
16 d. Pajūrio vienuolyne ir gavo 
Klemenso vardą. Jvilktuvės į 
pranciškonišką abitą buvo 1935 
m. rugpjūčio 1 d. Pirmuosius 
vienuolinius įžadus klierikas 
Klemensas padarė 1936 m. 
rugpjūčio 2 d.

Teologiją studijavo Italijoje 
(1938-1942) pranciškonų semi
narijose Colevitti ir Sienoje. Ku
nigu įšventintas Sienoje 1941 m. 
gruodžio 20 d.

Paskui studijavo Sv. Raštą 
pranciškonų Sv. Antano Univer-

FOTOGRAFIJOS KNYGA 
APIE LIETUVĄ

The Netv York Times dienraštis 
gruodžio 1 d., sekmadienio, lai
doje, naujų knygų apžvalgų 
skyriuje aprašo ir fotografijų 
naujausias knygas. Ten minimas 
ir lietuvis autorius — Aleksan
dras Macijauskas. Jo knyga vadi
nasi My Lithuania. Macijauskas 
ir nuotraukas paruošė, tekstą pa
rašė. Knygą suredagavo Daniela 
Mrazkova ir Vladimir Rėmės, 
144 psl., kaina $35. Apžvalgoje 
fotografijos ir tekstas labai gerai 
įvertinta. Atspausdinta ir viena 
nuotrauka iš naujosios knygos. 

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
gruodžio 31 d. 8 vai. vak.

ŠOKIAMS GROS ANSAMBLIS "JONIS" 
(9 asmenų žymi grupė iš Lietuvos) 

Kokteiliai 8-9 vai. vak.
ŠALTI UŽKANDŽIAI ir KARŠTA VAKARIENĖ 

$40.00 asmeniui, $20.00 moksleiviams
Stalus užsisakyti pas: V. Kulpą (718) 846-1056

Vidą Jankauskienę (718) 849-2260

Visus atsilankyti kviečia
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS ir KULTŪROS ŽIDINYS

NAUJŲJŲ 
METŲ 
SUTIKIMAS

sitete Romoje (1942-1945), kur 
1945 m. liepos 10 gavo teologijos 
daktaro laipsnį.

Savo disertaciją Sponsus san- 
guinum išleido Romoje 1947 m. 
Vėliau Sv. Rašto studijas gilino 
Biblijos Institute Romoje, kur 
gavo Sv. Rašto licenciato laipsnį.

Į Jungtines Amerikos Valstijas 
atvyko 1947 m. gruodžio 13 d. 
ir įsijungė į lietuvių pranciškonų 
veiklą. Tam tikrą laiką buvo 
Kennebunkport, Maine, lietu
vių pranciškonų vienuolyno vi
karas, vėliau Darbininko admi
nistratorius, provincijos ir To
ronto vienuolyno ekonomas ir 
asmeninis provinciolo sekreto
rius.

Salia savo pareigų vienuoly
nuose, sakė pamokslus, rašė Še. 
Pranciškaus Varpelyje, Darbi
ninke, Aiduose, Ateityje, Drau
ge, Tėviškės Ziburiuoe ir Lietu
vių Enciklopedijoje daugiausia 
Sv. Rašto temomis.

Be pastoracijos, vienuoliško 
gyvenimo pareigų ir talkos spau
dai, Tėv. Klemensui teko profe
soriauti pranciškonų kunigų se
minarijose Montrealyje, Kana
doje, ir Wappinger Falls, NY, 
kur dėstė Sv. Raštą, hebrajų kal
bą ir kitus dalykus.

Paskui teko išvykti į Vokietiją, 
kur buvo Europos lietuvių vys
kupų Pranciškaus Brazio, MIC, 
ir Antano Deksnio sekretorius 
Vokietijoje.

Grįžęs iš Vokietijos, tam tikrą 
laiką gyveno Kennebunkporto 
lietuvių pranciškonų centrinia
me vienuolyne, o dabar gyvena 
Brooklyne. Čia, šalia asmeni
nių studijų, kelerius metus uo
liai savaitgaliais talkino Svč. Tre
jybės lietuvių parapijoje, Ne- 
wark, NJ.

Sveikindami sukaktuvininką 
ir buvusį Darbininko administ
ratorių bei bendradarbį, linkime 
nepavargti ir talkinti savo tau
tiečiams. „Kornelijus Bučinys


