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.... RUSAI PALAIDOJO SENTIKĮ ARKIVYSKUPĄ .. 
FILORETĄ

New York, N. Y.—Praeitą pirmadienį rusai sen
tikiai palaidojo sentikį arkivyskupą Filoretą.

Tai buvo pats įtakingiausias sentikių tikybinįnkas J 
visam pasaulyje. Jis buvo.-vyriausias arkivyskupas vi- 
soje Rytų Amerikoje- Jis buvo didelis komunistų priešas. ■ 
Buvo geras kalbėtojas, įmokėjo logškai galvoti, laikė pa- • 
maldas; tai prisirinkdavo pina cerkvė. Jis turėjo gerą 
balsą. Kada’kaltindavo cerkvėje, tai visi jį girdėjo ir. 
suprato; ’ ' .
. Senatvėje jau .pradėjo širguluioti. Negalėjo viską
valgyti, o gerti visai. negalėjo. Jaunystėje buvo stiprus 
vyras, turėjo tokią lazdą, o paskutiniais metais iš namų Į 
ngalėdavo išetj- Jis turėjo puikų butą New Yorke, pa- į 
Čiame Manhatane. Ten jis laikė visus tikinčiųjų doku
mentus. Bet pats buvo visai sudžiuvęs.Nošis buvo smai
la. Barzda buvo praretėjusi. Ne tik pražilusi, bet ir iš- 
slinkuhi, skruostų kaulai atsikišę, patys skruostai Įdu
bę, o metropolta balta, didelė kepurė buvo panaši Į bi
čių kopinėtojo rėtį,: užverstą ant galvos, kad bitės ne
lįstų- Galva ątrdė mažutė, išdžiūvusi, dvi galėtum į tą 
rėtį suspausti...

Ant kaklo buvo pasikabinęs Bizantijos simboli ir 
varinį lenciūgą- Pravalytas gal ir būtų žibėjęs, bet dul
kėmis apklotas ir nevalytas, pajuodo, buvo panašus 
į spizą. __ ____

Arkiv. Filaretas buvo 82 metų. Nėra ko stebėtis, 
kad jis atrodė susenęs ir be sveikatos. , - 5

Sentikiai atsiskyrė nuo Romos katalikų 1050 me
tais, tikiL^ė^:iMęvą, bet jie bendradarbiauja su val-

Libija sutraukė karo jėgas Egipto pasienin, 
ruošiasi gintis

ŠVEICARŲ POLICIJA NEGALĖJO GARANTUOTI 
CHADAFI SAUGUMO

Libijos vadas norėjo pasimatyti su prezidentu, bet 
šis nerodė noro

valdžią'ateina iš''‘tįi^we. Komuinistai,? ^pagrobę valdžią
1917’ m.', reikaĮąy.Q,Škądf-sentikių bažnyčia pripažintą jų

, r***" * —-•

valdžia. ■■■ • .. ' ■ ; ' y
Arkiv.. Fileretąs. nepritarė šiam principui iri pasi- į ’v:

•» -r _ 1 i *. i ~ - - yv> (

“ StFV 
dabar 

’Valdyba bus renkama dvejiem^J

sakė preš komunstų pemsmą. Jam labai nepa tiko, kai sudėt in Įeiįa ričioms or-
boševikai sušaudė visą caro šeiįmą. Tais laikais jis buvo - ^nizacijdiiis nominavus, suva- 
jaunas vyras. Jis vadinosi Georgijus, Nikalojaųs sūnus, ‘žiavima<- patvirtino naują Amr.- 
Voznesenskis- Jis gimė Kutške; buvo giliai tikintis if'-Uet. Taryba tokios'sudėties: 
mokės paruošiamoje popų mokykloje. Sušaudžius carą I Amerikos Lietimų Romos Ka- 
ir caro’ generolams persiihetus pas komunistus, jaunas ' 
Voznesenskis vedė karą prieš, komunistus. Kai karas 
buvo pralaimėtas, tai jaunas popas atsidūrė Kinijoje, 
Charbine, kur buvo tūkstančiai pabėgusių rusų.

Iš Charbino popas Georgijus persikėlė į Hongkon- 
gą. Iš sentikių bažnyčios, vadovybė persikėlė į Turkiją, 
centaras Konstantinopolyje, kaip Bizantijos laikais. 
Bet Kernel Paša rusus iš Turkijos išvijo, nutarė ir sta
čiatikius išvyti. Pradžioje jie persikėlė į Jugosla
viją, o vėliau i Vokietiią, į Muncheną, 1964 m. per
sikėlė į New Yorką ir įsikūrė Manhatane.
' Kartu su sentikių bažnyčios vtadovybe, Amerikon 
atkeliavo ir popas Filoretas. Seniams išmirus, Filoretas 
tapo ne vien vyskupu, bet ir arkivyskupu, o paskutiniu 
metu jis buvo viso milijono sentikių bažnyčios galva.

Pačioje Rusijoje yra sentikių bažnyčios vadovybė, 
kuri visoje Sovietų Sąjungoje teturi tiltai 10.000 narių, 
o arkivyskupas turėjo milijoną- neklausančių Maskvds 
sentikių vadovybės. Amerkoje yra apie 80.000 sentikių, 
kurie kiauro Maskvos sentikių vadovybės, bet neleidžia 
komunistams kištis į bažnyčios reikalus...

Dabartiniu metu santykiai yra suskilę į tris dide
les grunes:

1. Rusijos santykių bažnyčios vadovybė, leidžianti 
komunistams kištis į sentikių bažnyčios reikalus;

2- Arkiv. Filareto vadovaujanti sentikių bažny
čia, kuri nepripažįsta Maskvos sentikių 'bažnyčios vado
vybės ir savarankiškai tvarko sentykių 'bažnyčios išei
vijos reikalus, ir

3. Sentikių bažnyčios .vadovybė, kuri pripažįsta 
Maskvoje esančius sentikių bažnyčios vadovus, bet ne
leidžia komunistams kištis į bažnyčios reikalus.

Mirus arkiv. Filaretui, Amerikoje esantieji senti
kių bažnyčios vyskupai turės išrinkti naują sentikių

KAIRAS. Egiptas. — Egipto :os salą ir nusileisti valdžius ?e- 
spauda penktadieni pranešė, kadi rodrome.
Libijos karo vadas Chadafi pra- ■ Maitos vyriausybė besilaiky- 
nešė, kad Libr ds .karo vadas Cha j dama veikiančios abiejų vakty-’ 
dafi šiomis dienomis sustiprino bių sutarties, leido Egipto vv- 

• savo jėgas visame Egipto pasie- Į riausybei atsiųsti karius smogi* 
nyje.

i Libijos vyriausybė žino 
Egiptas yrr informuotas apie Li- 

. bijos arabu veiklą viduržemio į 
jūros pakraščiuose, apie įsibro
vimą i italu laivą, o paskutiniu Į 
metu pagrobimą keleivinio Fgip !

, to lėktuve, nutupdyto Maltoje, 
į Chadafi yra įsitikinęs, kad 
Egipto vyriausybė keršysianti

’ už “Egipto Air“ sunaikinimą, to
dėl -ir pasiuntė sustiprinimą į 
Egipto pasieni.

Ką Egipto vyriausybė darys, 
i tuo tarpu dar nežinia, bet egip- 
. tiečiai įaip pat šaukiami į Libi

jos pasienį. Nustatyta, kad Cha
dafi būtinai norėjo patekti į Že
nevą ir susitikti su ten posėdžia
vusiu prez Reaganu ir Rusijos 
koniuni<tų. part ij os generali niu 
sekretorių, bet .šveicaru vvriaU- 
sybė atsisakė garantuoti Chada- Į 

s fi saugumą. Žinia buvo pranešta j 
p re z Reaganui, bet šis nerodė : 
didelio noro pasimatyti su Cha- j 
dafi.> Švek ai ų vyriausybė' m m- j 
oagiąi .atsc.kė Libijos vadui, kad 
ji nęp_ori jo Šveicarijoje. <

Dabar aiškėja, kad Libijos te- • 
rorištai tuo pačia metu, kai jie i 
praąė leidimo pasitarti su prez. j 
Reaganu, tai Libijos teroristai! 
orgąitizavo Egipto keleivinio ]ek j 
tuvo .pagrobimą. Į lėktuvą buvo į 
įnešti ginklai Egipte, kai lėktu
vas ‘rengėsi skristi i Atėnus, o į l ' ■-r į

penki teroristai vėl {lipo nevi' 
skris‘i i Atėnus, bet už 10 minu- • 
čiu liepė kapitonui pasukti į Mal

kus. kad išlaisvintų lėktuvo įgu
la ir vidu’e laikomus įkaitus, 
j vidų įsiveržę egiptiečiai nušo
vė viduje buvusius S teroristus, 
c vieną sunkiai sužeidė. Pradžio
je jis pasakoje, kad buvęs kelei
vis, važiuojąs į Tunisrą, o* vė
liau prisipažino, kad buvęs pa- 
]estirie is iš Libijos. Jam bus 
suruoštas- teismas.
Gyvi likę keleiviai ji atpažino, 
kad jis buvęs teroristų vado pa
vaduotojas.

Kada lėktuvo viduje ėjo ko
vos tarp įsiveržusių Egipto smo
gikų ir teroristų, maištininkų va 
das įbėgo į kapitono kambarį ir 
paleido į jc galvą revolverio kul
ką, bet nepataikė. Kulka prakir-_
to kapitono ausies viršutinę da
lį. Tuo tarpu kapitonas čiupo po 
ranka naklru vius> - kirvį ir p ra
ketė teroristų vadui galvą ir 

krūtinę. Pas teroristus rasti Li
bijos ir Egipto pasai. Jie nespė
jo Egipto pasus sunaikinti.

‘u Lyga: Stanley Balzekąs. Jr., ' 
Jokūįas Štukas, "Rimas MiĮlękas.
Į valdybą Stanley’ Balzefcas, Jr-

Amerikos Lietuvių Krikščio
niu Demokratų Sąjūdis: Pranas 
Razgaitis. Algimantas Pautie- 
nis. Stasys Dubauskas. J valdy
bą Stasys Dubauskas.

ALTo Infor.

— Kardinolų sinodas svarsto 
pa si ū 1 y irtą d uc t i ko m u a i j ą 
tiems katalikams, kurie l»d\j

1985 — 198&M. AMER. LIETUVIŲ TARYBA : !
žiavimas nuįarė, kad nupĮauskas. Į valdybą Grcžvyrias La- 
Afner. Lietuviu Taryboj zaų<kas ir dr. Vytautas 'Daugis.

iždo globėjus Aleksandras
Chaplikas.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje: Ephrcsine Mikužiūtė, 
Aleksandras Chaplikas. Povilas 
Dangis. Į valdybą Povilas Dargis.

Lietuvių Katalikų Susivieni
jimas Amerikoje: Thomas E. 
Mack, dr. Vladas Šimaitis, Vy
tautas Yucius. Į valdybą dr. VIa 
das Šimaitis-

Amerikos Lietuviu Romos 
Katalikių Moterų Sąjunga: Dai-j

tu gyvena.

tuliku Federacija: Aleksan<liMas 
Domaiiskis, Viktoras Naiulžiti.-. 
Irena Šankus, d r. Juozas Meš
kauskas, Saulius Kuprys, Gn-

j šildą Reinytė - Petkuvienė. Ap 
‘ gis Kazlauskas. Į valdybą Alek-
■ sandras Donianskis ir Viktorasi na Danilevičiūtė - Dumbrienė. j 
Naudžius. Į iždo globėjus Vytau 
tas Yuckis.

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga: Mykolas Pra-I 
nevičius, Irena Rimavičienė. dr.

[ Jonas Valaitis. Janina Vienutis,!
’ dr. Euritelijis Žilinskas, Birutėj 

Skcrubskienė, Edmundas Jasiū-’ 
nas. Į valdybą Mykolas Pranevi-1 
čius ir dr. Jonas Valaitis. J iždo

! nebėjus Birutė Skcrubskienė.
• Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga: Teodoras Blinstrubas, 
Petras Bučast Vytautas Abraitis, 
Eugenijus Bartkus. Vida Jonu
šienė, Aleksas Laikūnas. dr. Po
vilas Švarcas. J valdybą Teodo-1

’ ras Blinstrnbas ir Petras Bučas. 
[ iždo globėjus Vytautas Abrai- 
tis.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara: dr. Algirdas Budrec-

j kis, dr. Vytautas Dangis. Alena ’ 
Devenienė - Grigaitienė. Julius* 
Kuzas. Teodora Kuzienė. Graž-I 
vydas Lazauskas, dr. Kazys Šid-

Anelė Rasteinis. Anna Šliterie- 
nė. Į valdybą Daina Danilevičių- | 
te - Dumb-ienė.

Lietine Vyčiai: d r. Leonas 
Kriaučeliūnas, dr. Leonardas Ši 
metis, Evelyn Oželicnė. Į valdy
bą dr. Leonas Kriaiičeliūnas.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga: Ramunė Tri- 
čytė Svajūnė Kerdytė, Jonas 
Bobelio. I valdybą Ramunė Tri- 
čytė.

Lietuves Atgimimo Sąjūdis. 
Kęstutis Dijkis, Vytautas Jokū
baitis. Jonas Šiaučiūnas. Į 
dybą Jenas Šiaučiūnas.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
iunga: Vanda Gasparienė. Ju
lius Pakalka, Petras Noreika. I 
valdybą Vanda Gasparienė.

Amerikos Lietuvių Respubli
konų Federacija: Anatolijus Mi
ltinas, J^nas Talandis. Juozas 
bulaitis, j valdybą Jonas Talan- 
dis.

Amerikos Lietuviu Demokm-

val-

Sa-

bažnyčios arkivyskupą.
Arkiv. Filaretą pripažistantieji sentikiai atsisveiki

no sentikių bažnyčioje, esančioje 
penktadienį jis buvo palaidotas 
esančiame sentikių vienuolyne.

East 93rd Street, o 
Jork ville miestelyje.

A. B. Valaitis

—Kolumbijoje dešinieji puo
la valdžios įstaigas, nežiūrint į 
U'gniakalnio Ruiz išsiveržima; 
.35,000 miestelio gyventojų išžu 
dė daugelį demonstracijos šali
ninku.

— Jeigu N. Z-.landija priims 
toki įstalymą, lai bendro gyni
mosi sutartis bus panaikinta, 
paskelbė valslybės departamon 
tas.

KALENDOReLIS

— I toj 'įkrito daug sniego
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And-

—Naujosios Zelandijos pretm 
j'ras Da vid I^pe prašo parla- 
nDenįą pravesti įstatvina drau 
džianlj atomo energiją varo
mus kivus įplaukti Į Naujosios 
Zelandijos uostus.

— Gorbačiovas kalbėjosi su 
Jack>onu stačias, virai neprisė- 
do ir nepaiarc jam atsimesti. Gor- 
bačiovienė kkeusėti pokalbio su 
Jacksonu, bet pastarasis buvo pa
ruošęs fotografus, kad padarytų 
geras nuotraukas.

Lapkričio 30 d. — 
rius. Davainis.

Butageidis. Gedūnė. šile.
Gruodžio 2d — šv. Pauli

na, šv. Andrija. Krutulė, Sir- 
muntas.

Saule teka — 6 57, leidžiasi — 
4:21.

Snigs.

į .
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Japonai turi greičiausius traukinius pasaulyje Pra 
eita savaite Tokio vandalai išardė susisiekimą trau 
kiniais.
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