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Sov. S-gos užs. reik, ministe
rijos humanitarinių ir kultūrinių 
reikalų departamento viršinin
kas Juri B. Kašlevv pareiškė, kad 
vyriausybė pradėjusi pagrindinę 
už politinį ir religinį disidenti- 
zmą įkalintų asmenų bausmių 
peržiūrų ir kad jiem gali būti su
teikta bendra amnestija. Pagal jo 
duomenis tokių kalinių Sov. S- 
goj esą mažiau kaip 200, bet Am- 
nesty International teigia, kad jų 
yra daugiau kaip 1000.

Kolumbijos laikraščių, radijo 
ir televizijos žurnalistai įspėjo 
apie kraštui susidariusį pavojų 
patekti į narkotikų gamintojų ir 
pirklių rankas, nes paskutiniu 
metu nežinomų teroristų buvo 
nužudyti du su narkotikų preky 
ba kovoję pareigūnai, kurių vie
nas buvo laikraštininkas.

JAV nutarus leisti eksportuoti 
į Sov. S-gą aliejaus ir dujų 
gręžimo įrengimus, Amerikos 
žydų organizacijos, tikėdamo- 
sios dėlto žydų emigracijos pa
didėjimo, vyriausybės sumany
mui pritarė.

Pakistanui ruošiantis atnau
jinti pasitarimus su Sov. S-gadėl 
jos pasitraukimo iš Afganistano, 
Pakistane esu Afganistano 
pabėgėliai suruošė demonstraci
jas, sutraukusias 100.000 žmo
nių, ir reikalavo, kad Sov. S-ga 
ne tik pasitrauktų iš Afganistano, 
bet kad suteiktų laisvę jos valdo
mom centrinės Azijos mahome
tonų respublikom.

Po Kiniją ištikusios studentų 
demonstracijų bangos, Kinijos 
intelektualai buvo griežtai 
įspėti, kad laisvos diskusijos ir 
pažiūrų dėstymas turi griežtai 
vadovautis marksistine ideologi
ja. Įspėjimui sutvirtinti Beijing 
universiteto bus. vicepreziden
tas buvo pašalintas iš partijos už 
leidimą studentams dalyvauti 
demonstracijose.

Kinijos komunistų partijos ei
nąs gen. sekretoriaus pareigas 
Zhao Ziyang pareiškė, kad spau
dos pasisakymai prieš liberalines 
idėjas nereiškia, kad bus pakei
stas krašto įsipareigojimas refor
mom.

Per 1000 Amerikos universi
tetuose studijuojančių kiniečių 
viešu pareiškimu pasmerkė Ki
nijos komunistų partijos gen. 
sekretoriaus Hu Yaobang pašali
nimą. grąsindami negrįžti į Kini
ją. jei laisvi pasisakymai ir toliau 
bus varžomi.

Afganistano diktatorius Naji- 
bullah pareiškė, kad sausio 15

Sasnava. (Kapsuko raj.). 1985 
m. balandžio mėnesį Petras 
Gražulis, gyvenantis Sasnavos 
kaime, išsiuntė LTSR Prokuro
rui tokio turinio pareiškimą (įvy 
kių pradžią žr. “LKB Kronikoje 
Nr. 67):

“Kaip jau minėjau pirmame 
pareiškime, kurį išsiunčiau, 
1985 m. kovo 26 d. Sakią mieste. 
Sterniachovskio gatvėje, mane, 
važiavusį automobiliu BA 3 21- 
06, valst. N r. 77-95, sulaikė Ša
kių raj. VAI darbuotojas Kęstutis 
Astrauskas.

Dėl kilusių jam neaiškumų jis 
liepė man važiuoti paskui jį į mi
licijos sky rių. Važiavęs su mani
mi keleivis Aitas Kačergis pa
prašė. kad aš jį paleisčiau. Susto
jau. Jis išlipo ir nuėjo. Vaikiną 
ėmė vytis minėtas inspektorius. 
Aitas Kačergis išsigandęs 
pradėjo bėgti. Jį sulaikė Sakių 
raj. gaisrinės vairuotojas. 
Pribėgęs Kęstutis Astrauskas 
kirto jam per sprandą ir drauge 
su gaisrinės vairuotojo V. 
Kačergį atsivedė prie mašinų.

Sustabdęs pravažiuojantį Vi
liuką. įsodino mus ir iš šonų dar 
du vy rus. Vienas iš jų buvo tas 
pats gaisrinės vairuotojas, su
laikęs jaunuolį, o antrasis auto
mobilyje važiavęs keleivis.
Filed in 156

Automobilis liko 
be priežiūros

Mano automobilis neužrakin
tas ir be priežiūros liko stovėti 
gatvėje. Inspektorius vilioko 
vairuotojui liepė važiuoti paskui 
jį, o šalia sėdėjusiems vyrams 
liepė mus saugoti. Mus atvežė į 
skyrių. Maždaug po 15 minučių 
autoinspektorius Astrauskas pa
reikalavo mano vairuojamo auto
mobilio raktelių. Juos atidaviau.

Jsakė padaryti krata
Netrukus prisistatė Sakių ra

jono kriminalinės paieškos sky
riaus viršininkas Jokūbaitis ir 
įsake man padaryti asmeninę 
kratą.

.Man pareikalavus kratai pro
kuroro sankcijos, pareidamas pa
reiškė: “Dar vienas įstatymų 
žinovas! Ateis piokuroras. čia 
pastovės ir mes padarysime kra
tą . Aš atsakiau, kad neužtenka 
vien pastovėti, o reikia raštiško 
leidimo. Mjr. Jokūbaitis nuėjo 
pas Sakių raj. prokurorą Vid
mantą Diržių paprašytai kratai 
leidimo.

Tačiau prokuroras vietoje lei
dimo įdavė baudžiamąjį kodeksą 
ir liepė perskaityti 195 str.. ku-

pasirašė minėti kviestiniai 
Vėliau tų pačių kviestinių akis ai- 
zdoje padarė kratą ir mano vai
ruojamoje mašinoje. Iš ten 
paėmė du laužtuvus ir dalį lite
ratūros. Po kratos protokolu ne
pasirašiau, motyvuodamas:

1. Kai mus nuvežė į skyrių, 
mano vairuojamas automobilis 
liko stovėti gatvėje, neužrakin
tas ir be priežiūros. Inspektorius 
Astrauskas iš manęs esančio sky - 
riuje, tik po 15 minučių, paėmė 
mašinos raktus, todėl mašina ne 
mažiau kaip pusvalandį stovėjo 
gatvėje.

2. Automobilį gatvėje prie mi
licijos skyriaus pamačiau tik po 
dv iejų su puse valandos, t. y . kra
tos metu, kuri įvyko apie 13 vai.

3. Kada pradėjo dary ti kratą, 
mašinoje buvo netvarka. Iš
traukti iš po sėdy nių skudurai ir 
kiti daiktai. Kas mašinoje šeimi
ninkavo — neaišku.

4. Kadangi mašina ne mano ir 
daiktai, esantys joje ne mano, tai 
negalėjau liudyti parašu, ar tie 
daiktai yra mašinos savininko, ar 
per dvi su puse valandos įdėjo 
provokacijai, norint apkaltinti.

Taip pat paaiškinau, kad per 
tiek laiko man nesant galėjote 
mašinoje bet ką įdėti.. Galėčiau 
liudyti už ..pąimtų_ iš. mašinos 
daiktų tikrumą, kad jei yra 
mano, ar šios mašinos savininko 
tik tuo atveju, jeigu iki kratos

mane nebūtumėte pašalinę nuo 
mašinos nė minutei.

Jklimpote patys
Pareigūnai sušuko: “Tu čia ne

sapnuok, čia dirba sąžiningi dar
buotojai”! O aš atsakiau, kad jų 
sąžiningumu nepasitikiu, kadan
gi nesilaikote įstatymų. O dabar 
tikriausiai sąmoingai darydami 
tokias klaidas, privertėte mane 
aliejoti jūsų sąžiningumu.

Jūs buvote įsitikinę, kad įsta
tymų nežinau ir laisvai sau savi
valiavote. Taip pat netikiu, kad 
jūs šių įstatymų nežinote. 
Norėdami įklampinti mane, ne
silaikydami įstatymų, įklimpote 
patys.

Vėl tardė
Kai mašiną iškratė, vėl nu

vedė į skyrių. Po to tai mane, tai 
Kačergį vis tardė.

Tardymo metu klausė, kur gy 
venu, kur dirbu. Atsakiau dėl 
asmenybės išaiškinimo. Taip pat 
paaiškinau, kad jokio nusikalti
mo nepadariau ir nesiruošiau da
ryti. todėl į kitus klausimus, kur, 
su kuo ir ko važiavau, neatsa
kinėjau.

Nesu nubaustas nei namų 
areštu, nei laisvomis staty bomis. 
Tik šie nusikaltėliai prieš išvyk
dami turi gauti leidimą ir 
atsižymėti rajono VRS, kur vyk-

Prie Apaštalų Sosto akredituo
to diplomatinio korpuso nariai 
sausio 10 iškilmingos audiencijos 
metu išreiškė popiežiui Jonui 
Pauliui II Naujųjų Metų sveiki
nimus.

Šia proga pasakytame žodyje 
Šv. Tėvas vėl grįžo prie taikos 
problemų.

Audiencijos metu buvo pasa
kytos kalbos.

Diplomatų vardu jų dekanas. 
Dramblio Kaulo Kranto ambasa
dorius, palinkėjo Popiežiui su 
Dievo pagalba dar ilgai tęsti savo 
kilnią misiją už žmogaus teisių 
apsaugojimą visur pasaulyje, už 
teisingumo, solidarumo ir taikos 
įgyvendinimą, taip pat padėkojo 
Popiežiui už Apaštalų Sosto 
rūpestį, kad tarp kraštų kilę kon
fliktai būtų sprendžiami taikin
gomis priemonėmis.

Jonas Paulius II atsakydamas 
dar kartą pabrėžė, jog taikos ap
saugojimą ir jos ugdymą Apašta
lų Sostas laiko savo esminiu reli
ginio pobūdžio uždaviniu. Kaip 
tik toje religinėje dvasioje ir 
buvo sušauktas spalio 27 dieną 
Asyžiuje visų religinių bendruo
menių atstovų maldos už taiką 
susitikimas.

Patirtis rodo, kalbėjo Po
piežius, kad taika negali būti įgy
vendinta vien žmonių pastango
mis, taika turi būti malda iš Die
vo išprašyta, nes ji yra Dievo do
vana. Tiktai Dievas, kuris yra 
taikos versmė, gali suteikti žmo
nijai taiką. Tačiau, tai nereiškia, 
kad žmonės gali pasyviai mal
dauti taikos.

Anaiptol ne! Kiekvienas žmo
gus privalo būti taikos kūrėju,

sta. Esu laisvas pilietis, todėl 
prieš važiuodamas Šakių raj. 
VRS darbuotojams pranešti ne
privalau.

(Bus daugiau)

New Yorko miesto burmistras Edward I. Koch ir Michael Dirzulaitis (k.), kuris dirba 
miesto valdyboje, planavimo ir vadovavimo sistemos nekilnojamo turto skyriuje. Jis 
yra aukštai iškilęs miesto administracijoje. Jo tėvai yra lietuviai.

visų pirma gerbdamas savo arti
mą, jį mylėdamas ir Jam ištiesda
mas pagalbos ranką. Taip, taika 
yra kuriama gerbiant žmogų ir 
jo pagrindines teises. Taika yra 
kuriama rūpinantis įgyvendinti 
teisingumą pavienių žmonių ir 

tautų tarpe, pripažįstant kiek
vienai tautai teisę gyventi ne
priklausomu gyvenimu ir savo 
nepriklausomybę ginti, sutei
kiant galimybę kiekvienai tautai 
ugdyti savąją kultūrą, ne
varžomai tvarkyti savo socialinį 
gyvenimą, laisvai spręsti savo li
kimą be svetimų kraštų tiesiogi
nio ar netiesioginio kišimosi į jos 
reikalus.

Kaip aš, taip ir jūs gerai žino
te, pažymėjo Popiežius kreipda
masis į diplomatus, kur minėto
sios tautų teisės yra atvirai 
pažeidžiamos.

Pasmerkęs karinius konfliktus 
kaip barbarišką priemonę gi
nčam spręsti, taip pat ginklavi
mosi varžybas, reikalaujančias 
milžiniškų lėšų, kurios galėtų 
būti panaudotos naudingiem tik
slam. Popiežius, baigdamas, pa
kartojo, jog solidarumas yra tai
kos raktas. Jei pasaulyje neįsivy
raus broliška meilė taika liks tra
pi ir jai nesiliaus gręsę pavojai. 
Nuolankumas, dialogas, pagarba 
artimui, teisingumas ir brolišku
mas atveria kelią į tikrą ir pasto
vią taiką.

NAUJI AREŠTAI 
OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

Užsienio spauda skelbia nese
niai iš Lietuvos pasiekusią žinią, 
kad praėjusių metų gruodžio 8 
Vilniuje buvo areštuotas inžinie
rius Gediminas Jakubčionis.

Inžinierius Jakubčionis dirbo 
Vilniaus jaunimo teatre. Jo tar
dymu — užsienio spaudos žinio
mis — rūpinosi Saugumo pulki
ninkas Cesnavičius, kuris yra 
pasižymėjęs politinių ir sąžinės 
belaisvių bylose.

Diena vėliau Vilniuje be pro
kuroro sankcijos buvo padaryta 
krata pas kitą Jaunimo teatro tar
nautoją — studentą Vinclovą. 
Kratos metu buvę paimtos dau
giau kaip 80 įvairių knygų.

Užsienio spauda primena, kad 
Vilniuje įvykusiame tarptauti
niame rašytojų susitikime ameri
kiečių rašytojas Arthur Miller 
Vilniaus jaunimo teatrą įvertino 
kaip “vieną iš geriausių teatrų, 
kokį iš viso kada nors yra matęs

Keletą dienų prieš inžinie
riaus Jakubčionio areštavimą 
Vilniaus Jaunimo teatrą aplanke 
Amerikos teatro darbuotojų - di
rektorių, aktorių, režisierių - de
legacija.

IŠLAISVINTA
J. BIELIAUSKIENĖ

Įvairios spaudos agentūros ir 
laikraščiai gruodžio pradžioje 
pranešė apie plačiai žinomos lie
tuvės sąžinės belaisvės, religinės 
laisvės ir pagrindinių žmogaus 
teisių gynėjos Jadvygos Bieliau-

ten įsigaliojo vienašališkos pa
liaubos ir kad sovietų ir afganų 
kariuomenių daliniai yra grįžę į 
savo nuolatines būstines, bet 
partizanai savo puldinėjimų ne
nutraukė.

V. Vokietijos policija Frank
furto aerodrome areštavo liba
nietį Mahammed Ali Hamadei, 
dalyvavusį 1985 m. Amerikos 
Trans VVorld Airlines keleivinio 
lėktuvo su įkaitais pagrobime ir 
vieno JAV jūreivio nužudyme. 
JAV paprašius ir pažadėjus jo ne
nubausti mirties bausme (V. Vo
kietijoj mirties bausmė yra pa
naikinta). teroristas bus perduo
tas JAV.

Britanijos ir Ispanijos pasita
rimai dėl Gibraltaro priklauso- 
myl>ės vėl įstrigo dėl didelių ne
sutarimų pagrindiniais klausi
mais.

riuo remiantis kratai padaryti 
sankcijos nereikia. Aš perskaitęs 
supratau, kad šis straipsnis re
miasi 188 ir 192 str . o 188 str. 
komentarų 3 d. išvardina pen
kias išimtis, kada kratai daryti 
sankcija nereikalinga.

Šiuo atveju šios išimtys nega
lioja, t<xlėl remiantis 188 str. ne
sutikau leisti daryti kratą l>e pro
kuroro sankcijos, kurųjis. būda
mas čia pat, galėjo lengvai pa
rašyti.

Tačiau, nežiūrint, mano reika
lavimų. kriminalinės paieškos 
viršininkas Jokūbaitis prie kvie
stinių Gudaičio Algimanto ir 
Manisevičiaus Algio padarė kra
tą. Apieškojęs nieko nerado. 
t(xlėl ir kratos neužprotokolavo.

Todėl rašau skundą
Todėl ir rašau Jums, LTSR 

Prokurore, skundą, po kuriuo

POPIEŽIAUS KELIONĖS 
J LIETUVĄ IR RUSIJĄ

Visi didieji Italijos ir kitų lai
svojo pasaulio kraštų laikraščiai 
lapkričio pabaigoje plačiai pa
minėjo Popiežiaus Jono Pauliaus 
II-ojo pakartotą troškimą aplan
kyti Lietuvą. Kaip jau esame 
pranešę. Šventasis Tėvas apie 
tokią kelionę užsiminė susitiki
me su žurnalistais skrisdamas iš 
Romos į Bangladešą.

Vieno žurnalisto paklaustas, 
ar yra numatęs krikščionybės 
įvedimo Rusijoje tūkstantmečio 
proga 88-ais metais aplankyti 
Rusiją, Popiežius atsakė, jog 
apie kelionę į Rusiją nėra kalbos. 
Man rūpėtų pirmiausia kelionė 
į Lietuvą, pridūrė Popiežius.

aplankyti Lietuvą būtų mano pa
reiga.

Žurnalisto dar paklaustas, ar 
nėra gavęs rusų stačiatikių 
Bažnyčios kvietimo į Rusijos kri
kščionybės tūkstantmečio jubi
liejų, Jonas Paulius II-sis atsakė: 
Su Rusijos krikščionimis mus 
jungia krikščionybė. Bet tai ne 
katalikų Bažnyčia. Aišku, esame 
krikščionys ir tarp mūsų yra gili 
vienybė. Dvasinė kelionė į Rusi
ją? — Taip! Apaštalinė kelionė^ 
Nežinau kokiu būdu. Politinė 
kelionė — visai atmestina!

Daugelis laikraščių, pateikda
mi šiuos Popiežiaus žodžius, pri
mena. kad Jonas Paulius II-sis

jau prieš dvejus metus buvo iš
reiškęs norą aplanky ti Lietuvą 
jos dangiškojo globėjo šv. Kazi
miero jubiliejaus proga. l>et šio 
savo troškimo negalėjo įvykdyti. 
Laikraščiai taip pat primena, 
kad Lietuva yra kataliky l>ės avan- 
postas Europos rytuose, nes ka
talikai sudaro Lietuvos gyvento- 
jų didžiąją daugumą. Kai kurie 
laikraščiai atkreipia dėmesį j 
sunkią dabartinę Lietuvos katali
kų padėtį pažymėdami, kad 
eventualus Popiežiaus apsilan
kymas Lietuvoje dvasiniai susti
printų katalikiškąją lietuvių tau-

Sov. S-ga pažadėjo šį pas asarį 
atitraukti iš Mongolijos vieną 
pėstininkų diviziją ir keletą kitų 
kariuomenės dalinių Sov S-ga 
ten laiko apie 38.000 karių.

skienės priešlaikinį išlaisvinimą 
iš Mordovijs moterų lagerio N r 
3 - 4.

Agentūros primena, kad Jad
vyga Bieliauskienė buvo areš
tuota 82 metais ir. kaip įprasta, 
apkaltinta “antisovietine agitaci
ja ir propaganda . Sovietinis tei
smas Jadvygą Bieliauskienę nu
teisė ketverius metus kalėti 
griežto režimo lagery je ir trejus 
metus pasilikti tremtyje.

Išbuvusi lageryje ketverius 
metus, dabar — kaip praneša 
užsienio spauda — Bieliau
skiene buvusi lx-sąly girnai palei
sta į laisvę, nors nebuvo padas il
si jokio malonės prašymo.

Pastarųjų menesių laikotarpv- 
įe — primena spaudos agentūros 
— ir kai kurios kitos politinės 
kalinės bus o pirma laiko palei
stos iš lagerio N r 3-4 Mordovi- 
joje
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Klaipėdos dramos tėatro 
aktorei Jūratei, Juditai, Nijolei 
Jankauskaitei-Stonldenei už 
nuopelnus lietuvių teatro menui 
ir aktyvų dalyvavimų visuomeni
niame gyvenime, Lietuvos au
kščiausios Tarybos Prezidiumo 
įsaku, suteiktas Lietuvos nusi
pelniusios artistės garbės var
das.

— Sovietų Sąjungos Au
kščiausios Tarybos prezidiumo 
įsaku 1986 metais sovietiškais or
dinais ir medaliais apdovanojo 
didelę grupę švietimo ministeri
jos bendro lavinimo bei kitų mo-

Savaitės | 
į Įvykiai | 
bpiOOCOOOOO C 0

Ekvadoro prezidentas Leon 
Febres Cordero ir gynybos min. 
Medardo Salazar, atvykę į vienų 
karo aviacijos bazę pasižymėju
siųjų apdovanoti, buvo pagrobti 
ir paleisti tik prezidentui 
pažadėjus paleisti iš kalėjimo už 
sukilimo rengimų gen. Frank 
Vargas Pazzoz. Pagrobimo metu 
žuvo 4 žmonės.

JAV prisipažinus teikus Irakui 
suklastotas žvalgybos žinias, Ira
ko min. pirmininko pav. Taha 
Yassin Ramadan atskleidė, kad 
pasitikėjimas teikiamom žiniom 
privedė prie didžiausio Irako 
pralaimėjimo prie nenaudojamo 
aliejaus uosto Fao. prie Kuvaito 
sienos.

Pasaulio spaudos laisvės ko
miteto sukviesti 34 valstybių 
žurnalistai savo konferencijoj pa
skelbė vadinamų Londono dek
laracijų, kurioj aštriai pasisako
ma prieš įvairias žinių cenzūros 
priemones ir kai kurių valstybių 
pastangas išdavinėti leidimus 
verstis žurnalisto profesija. Dek
laracija skatina žurnalistus suin
tensyvinti veiklų prieš bet iš ku
rio šaltinio kylančias pastangas 
cenzūruoti žinias ir jų perteiki
mų.

Izraeliui perduoto buv. JAV 
piliečio John Demjanjuk teismo 
byla, turėjusi prasidėti sausio 
19, vėl buvo atidėta iki vasario

kymo ir auklėjimo įstaigų dar
buotojus už laimėjimus pasiek
tus mokant ir komunistiškai 
auklėjant vaikus ir jaunimų. Ap
dovanoti net 256 Lietuvos dar
buotojai — mokytojai. Lenino 
ordinu apdovanoti Plungės raj. 
Alsėdžių vidurinės mokyklos 
mokytoja Vanda Balandienė, Pa
svalio raj. Vaškų vidur, mokyk
los mokytoja Aldona Mei- 
liūnienė ir Šiaulių miesto 5-to- 
sios vidurinės mokyklos mokyto
ja Bronė Truskauskienė. Spalio 
revoliucijos ordinu: Vilniaus raj. 
Juodšilių specialiosios mokyklos 
direktorius Vytautas Cegelskas, 
Klaipėdos miesto 14-osios vidu
rinės mokyklos mokytoja Kazė 
Irena Ruseckaitė ir Vilniaus mie
sto 134-ojo vaikų lopšelio- 
darželio vedėja Liudmila Tara- 
sova.

— Dramos aktorė Kazimiera 
Kymantaitė Lietuvos akademi
nio dramos teatro mažojoje 
salėje atliko jugoslavų rašytojo 
Milenko Vučetičiaus monodra- 
mų “Liubica — daugiskaitos pir
masis asmuo . Veikalų į lietuvių 
kalbų ir jį režisavo režisierė Ire
na Bučienė.

— Dailininkei Veronikai Šlei- 
vytei už ilgametį vaisingų kūry
binį darbų ir aktyvų dalyvavimų 
visuomeniniame gyvenime Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
įsaku suteiktas Lietuvos nusipel
niusios kultūros veikėjos garbės 
vardas.

— Kaune ir Vilniuje po du 
koncertus atliko pagarsėjusi 
Armėnijos valstybinė akade
minė choro kapela, vadovaujama 
liaudies artisto ir valstybinių 
premijų laureato Ohaneso Ce- 
kidžiano. Svečiams talkino Lie
tuvos filharmonijos orkestras ir

solistai: Lietuvos liaudies artistė 
G. Apanavičiūtė, Lietuvos nusi
pelniusi artistė A. Stasiūnaitė, S. 
Larinas ir Lietuvos liaudies arti
stas V. Prudnikovas.

— Lietuvos Valstybiniame 
akademiniame operos ir baleto 
teatre lapkričio 28 buvo pastaty
tas naujas nacionalinis baletas 
“Aura”. Muzikos autorius — An
tanas Rekašius, libretistas — Ba
lys Sriubas, choreografas — Ele- 
gijus Bukaitis, dirigentas — Jo
nas Aleksa, dailininkės— Marija 
Jukniūtė ir Irena Zabarauskaitė.

— Prancūzijos, fotografijos 
muziejuje Paryžiuje buvo ekspo
nuota vilniečio V. Butyrino per
sonalinė paroda, sudaryta iš seri
jų “Jūros pasakos”, “Pasakų pa
saulis” ir “Terra incognita”. Iš
statyta 70 fotografijų.

— Lietuvos baletas gastrolia
vo Maskvos Didžiajame teatre, 
Lietuvos nusipelnę artistai L. 
Bartusevičiūtė ir J. Katakinas — 
Japonijoj, o Lietuvos nusipelnę 
artistai N. Beredina ir P. Skir
mantas bei baleto solistė J. Va
leikai tė — Nikaragvoje.

— Alytaus rajoniniuose 
kultūros namuose 1957 metais 
buvo įkurta kaimo kapela. Jai va
dovavo Juozas Karpavičius, su
gebėjęs suburti damų ir darbštų 
muzikantų kolektyvų, išgarsėjusį

ne tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų. 1975 šis kolektyvas buvo 
pripažintas geriausia kapela Lie
tuvoje ir tapo visasąjunginio 
liaudies meno festivalio laurea
tu. Per tris dešimtmečius šis ko
lektyvas yra koncertavęs ne tik 
Lietuvos teritorijoje, bet buvo 
išvykęs Latvijon, Baltarusijon, 
Sovietų Sąjungon, Lenkijon, 
Čekoslovakijon, Vengrijon ir da
bar neseniai grįžo iš gastrolių 
Vietname.

— Vilniuje Lietuvos dailės 
muziejaus parodų rūmuose buvo 
atidaryta liaudies dailininko, 
Lietuvos valstybinės premijos 
laureato, dailės akademijos nario 
korespondento, profesoriaus 
Konstantino Bogdano kūrybos 
paroda. Atidaryme dalyvavo 
valdžios atstovai, įvairūs darbuo
tojai, kultūros ir meno veikėjai. 
Apie K. Bogdano nuopelnus 
kalbėjo kultūros ministras J. Bie
linis. Parodoje eksponuojama 60 
darbų. Jo skulptūros darbai yra 
daugelyje Lietuvos miestų, jo 
sukurtas paminklas Juliui Jano
niui yra Biržuose, Donelaičiui 
— Vilniuje, žuvusiems — Kauno 
karių kapinėse. Už aukštų kūry
bos įvertinimų padėkos žodį tarė 
pats skulptorius.

S. L. K.

RADIJO PROGRAMOS
VASARIO 16-OSIOS SUKAKČIAI

VALDAS C. DUOBA. Iktuvl* advokatas. 357 LerkfieM Road, Kast 
NorthportK, N.Y. 11731. Tek. 516 36AJ748. Hemų telefoną* vakarai* 
tik Išimtinai* atvejai* 515 757-2671. N«w Yorto oflaa* Lito patalpa m: 
84-01 114th St, Richmond H UI, N.Y. 11418. T*L 716 441 • MII.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Btvd., galima Įalgytl 
I totuviškų ir anglišką knygą apl* Lietuj plokštelių, aveklnlmo kortelių, 
gintaro, baltkiukų, juostą, įvairių auvnyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 ■ 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P'way St), Woodhaven, N.Y. 11421 Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telx«h. Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark offlęe: 426 Lafayette St. (Cor. Mcn Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos auton>obllląm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corty Ava., SL Peteraburg Beach, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Peteraburg, Fla.33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S.St Peteraburg, Ra. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namy pardavimas, visų rūšių apdraų? 
d ima i, Income Tax pildymas. Ištaigi veikia naujoj 'vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avo., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esat* ar 
norite būti J. Andrlušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪrtUS-JOHAS, sav. W Inte r Garden Tavom. 
1883 Madison SL, Ridg«wood, N.Y. 11227. Te£fc«21 - 6440. Salė veatu- 
vėms ir kt. pramogom*. Be to, duodami poIaldotuvinišFpletūs. Pirato* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - OtJunction Blvd., Carpna, Oueena, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akciją brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securftles Ine., One State St. Plaus, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti h- parduoti akcijas, bonus, optloras, fondus, commoditias, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tai siielters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

JAV paskelbė, kad Sov. S-ga 
pasistatydino du branduolinėm 
raketom ginkluotus pov. laivus 
ir bus peržengusi 1979 m. su 
JAV sudarytos, bet JAV nepat
virtintos ginklų kontrolės sutar
ties ribas, jei iš apyvartos 
neišims dviejų senesnių pov. lai
vų.

Airijos koalaicinė vyriausybė, 
negalėdama susitarti dėl

JAV LB Krašto valdyba deda 
pastangas, kad su Lietuvos Ne
priklausomybės šventės sukakti
mi kuo plačiau būtų supažindin
ta angliškai kalbanti visuomenė. 
Tuo tikslu jos visuomeninių rei
kalų ir Kultūros tarybų darbuo
tojai ir šiais metais Vasario 16-jai 
yra paruošę specialias magneto
foninėse juostelėse įrašytas radi
jo programas. Visuom. rkl. tary
bos nario inž. Eduardo Meilaus" 
rūpesčiu yra paruošta 15 mi
nučių ilgio visuomeninio - politi
nio pobūdžio programa, o 
Kultūros tarybos narių Algio 
Rukšėno ir Juozo Stempužio pa
stangomis — 27 minučių ilgio 
kultūrinio pobūdžio programa. 
Abi programos yra paįvairintos 
lietuviška vokaline ir instrumen- 
taline muzika.

Turintieji galimybę progra

mas klausytojams perduoti radi
jo bangomis ir norintieji jas išk
lausyti mažesnio pobūdžio 
minėjimų metu, dėl programų 
yra kviečiami kreiptis šiuo adre
su: Lithuanian - Community, 
Ine., c/o Mr. Bronius Krokys, 
1124 Hedgerovv Lane, Phila- 
delphia, PA. 19115, Telef.: (215) 
671 - 0397.

Kreipiantis minimu adresu 
taip pat galima gauti pavyzdinę 
medžiagų kreipimuisi į Ameri
kos presidentų, Kongreso na
rius, redakcijas, o taip pat ir 
minėjimo rezoliucijos projektų. 
Si informacija yra paruošta vi
suom. rkl. tarybos narių Astos 
Banionytės Connor ir Eduardo 
Meilaus.

JAV LB Krašto valdyba

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadienlals nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirta d. nuo 7 iki 8 vai.vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet Iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 0'050. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadienlals 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayjaide, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 • 9134.

16. Jo žentas Ed Nishnic, iki šiol 
bylos reikalam išleidęs 100.000 
dol., siekia iš ukrainiečių aukų 
sudaryti 500.000 dol.fondų uoš
vio bylos reikalam.

Iranas per kelias paskutines 
dienas vykdė didelio masto puo
limus prieš Iraku Basra miesto 
srity, bet jo dar nepaėmė. Abie
jų pusių nuostoliai buvę labai di
deli. Irano karo laivai pradėjo 
pirmų kartų apšaudyti Persijos 
įlankoj paukiančius laivus Itali
jos gamybos raketom. Sovietų 
prekybos laivam apsaugoti į Per
sijos įlankų pirmų kartų įplaukė

biudžeto, atsistatydino. Min. 
pirmininkas Garret Fitzgerald 
paskelbė naujo parlamento rin
kimus vasario 17.

Amerikos Darbo sekretorius 
Bill Brock pareiškė, kad kasmet 
Amerikos aukštesniųsias mokyk
las baigia 700,000 jaunuolių, ku
rie nesugeba perskaityti mokyk
los baigiamo diplomo.

Sov. S-gą ištikusi šalčių banga 
sudaro pašoj ų visam krašto 
ūkiui.

Libano Beirute buvo pagrob
tas V. Vokietijos pilietis Rudolf 
Cordes, Hoechst Chemijos įmo-

PROVIDENCE, R.I.
Lietuviškos Kūčios

LB Providence apylinkės val
dyba su būriu talkininkių 
gruodžio 13 surengė tradicines 
lietuviškas kūčias S v. Kazimiero 
lietuvių parapijos svetainėje. 
Prancūzo V. Mathieu pastango
mis į kūčių vakarienę buvo pak
viesta dvylika įvairių tautybių at
stovų, kurie padidino dalyvių 
skaičių. Dalyvavo ir jaunesnioji 
karta, kuri teikia vilties, kad 
gražios lietuviškos tradicijos bus

Jaukioje šeimyniškoje nuotai
koje praleistos valandos dalinan
tis paplotėliais ir linkėjimais pri
minė tėvynėje puoselėtus kūčių 
papročius.

Kūčių renginio vadovė, LB 
apylinkės valdybos iždininkė, 
Aldona Kairienė supažindino da
lyvaujančius su lietuviškų kūčių 
reikšme ir papročių prasme.

Kalėdines giesmes giedojo da
lyviai ir “jungtinė” parapijos bei 
Providence kolegijos prof. dr. 
Antano Jurgelaičio, OP, lietuvių 
kalbos vyresniųjų studentų

KVECAS
JONAS

T933 + l 976 
Y. 11379

pasotino
* NENORIAIS

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, ŲLEEV'S. X 
PHONES (718) 326 - 1282 126 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLU 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedeja s

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTALSERVICE, PC.

109 - 22 Myrtle Avenue
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle A ve. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

sovietų karo laivas. nių pareigūnas. tęsiamos.

IMPORTANT TRAVEL INFORMATION ...
As speclallsts in travel to and from Lithuania, we are pleased to offer 
the following special Services in 1987:

lt is now possible to invite relatives llving in Lithuania on a visit to 
the United States and Canada. To initiate the proceedings, we prepare 
the reguired legalized doeumentation.

2. If you are planning to visit relatives in Lithuania for an extended stay at 
the home of relatives, we can assist you with the necessary procedūros for 
special vlsltor’s visa.

3. If you wlsh to visit as a tourist with limit of stay of five days In Lithuania, 
we can malte your travel arrangements at any time on an independent basis 
In combinatlon with visits to any other European cities.

For Information regardlng our special Services, please wrlte or call: Tele- 
phone 212 972 - 0200

BALTIC - AMERICAN HOLIDAYS, INC.
A DIVISION OF

ROBERT J ELLYN TRAVEL, INC.
501 FIFTH AVENUE AT 42ND STREET

SUITE 1605
NEW YORK, NEW YORK, 10017

grupė-
Šventiškai nusiteikę šiame 

renginyje dalyvavę skirstėsi 
prieškalėdiniam laikotarpiui, 
a.v.

AKIS suvažiavimas
1987 balandžio 10 - 12, Provi

dence kolegijoj įvyks metinis 
Amerikos Katalikų Istorikų Są
jungos suvažiavimas. Kun. V. 
Valkavičius, jau ketvirtą kartą 
tuose suvažiavimuose dalyvau
jąs, skaitys paskaitą apie lietuvių 
įsikūrimą Providence mieste ir 
Rhode Island valstijoj.

Providence kolegijos istorijos 
prof. Patric Conley, nuo 1976 
metų redaguoja brošiūrų seriją 
apie įvairias etnines grupes. 
Sužinojęs apie kun. V. Valka- 
vičiaus būsimą paskaitą, pa
kvietė jį parašyti platesnį darbą 
apie Rhode. Island lietuvius.

Kun. V. Valkavičius prašo tal
kos šioje valstijoje gyvenančių ar 
gyvenusių tautiečių suteikti bet 
kokios medžiagos jo ruošiamam 
darbui. Medžiagą siųsti: Rev. V. 
Valkavičius. 36 St. George Avė.. 
Nonvood, MA 01060

SKAMBINTI:(718) 441 - 0909
Susitarti dėl jalkoir pasitikrinti kainas

V YFI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAIAMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• J DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

(LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL. TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN N.Y. 11229
TEL.: 711759 - 3300
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Lietuviškos knygos rūpesčiai
Esame jau rašę, kad lietuviš

koji knyga išeivijoje skursta. Jos 
tiražai maži, jos paklausa labai 
maža. Rašytojas, atidavęs laisvą 
laiką kūrybai, turi ieškoti leidėjo 
ir net pats primokėti, arba net 
pats išleisti.

Visi lietuvių namai įrengti 
prabangiai. Puikūs baldai, indai, 
kristalai. O apsižvalgykime, ar 
ten rasime spintą su lietuviško
mis knygomis. Tai retenybė. Ir 
ten surinktos knygos iš senesnių 
laikų. Labai retai kur rasime 
naujas, ką tik dabar išleistas kny
gas.

Taip yra, kai lietuvis didina 
savo turtą, jo meilė lietuviškai 
knygai mažėja. O vis dėl to kny
gos rodo tautos kultūrinį lygį. 
Kai nerandame reikalo domėtis 
lietuviška knyga, lietuvišku 
kūrybos pasauliu, mes patys juk 
skurstame, ir mažėjame. 
Mėgstame žiūrėti televizijos 
įvairias programas, bet jos mūsų 
lietuviškojo pasaulio nepadidi
na.

Tai ir kelia didelį rūpestį lietu
viškos kultūros puoselėtojams. 
Kaip pagerinti lietuviškos kny
gos būklę5

Pirmiausia iniciatyvos turėtų 
imtis Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė, pavyzdžiui, kad ir 
Kultūros Taryba. Ji skelbia lietu
viškos spaudos mėnesius, o 
reikėtų paskelbti ir lietuviško
sios knygos mėnesį, skirti įvai
rias premijas jos platintojams.

Reikia kuo plačiau reklamuoti 
pačias knygas. Čia turi patarnau
ti spauda ir lietuviškosios radijo 
programos. Mūsų laikraščiai 
turėtų daugiau ir plačiau rašyti 
apie naujas knygas, įdėti viršelių 
ir autorių nuotraukas. Tai pri
neštų knygą prie skaitytojo, taip 
sužadintų knygos alkį.

Ir lietuviškosios radijo progra
mos turėtų paminėti naujas kny
gas. Pirmiausia leidėjai turėtų 

tom programom pasiųsti naujus 
leidinius ir parūpinti tam tikrą 
palydos tekstą. Kartais progra
mos vedėjai neturi laiko plačiau 
įsigilinti į knygą, kartais jam visai 
svetima ši sritis, bet gavęs tek
stą, jis mielai juk perskaitys. Ra
dijo valandėlės galėtų įsivesti ir 
lietuvių literatūros skaitinius, 
skaitinius iš naujųjų knygų. J tą 
skaitymą galėtų įtraukti jauni
mą. Ir būtų dviguba nauda — 
jaunimui sudarytų progą pasirei
kšti radijo programoje ir popu
liarintų naują lietuvišką kūry bą.

Kiekvienas turėtų jausti parei
gą bent didžiųjų švenčių metu 
nusipirkti lietuvišką knygų. Tai 
būtų lyg koks šventas įsipareigo
jimas. Taip pat ir dovanom 
dažnai dovanoti naujas lietuviš
kas knygas.

Didieji organizatoriai gal su
galvotų kokį specialų fondą, ku
ris rūpintųsi lietuviškos knygos 
augimu ir jos palaikymu. Lietu
viai sugeba surinkti daug tūksta
nčių, jei būna koks svarbus rei
kalas. Juk lietuviškai operai Chi- 
cagoje sudedama šimtus tūksta
nčių. Kiek surenkama sporto 
šventėm! Tai galėtų toks fondas 
surinkti kapitalą ir lietuviškai 
knygai leisti. Reikalas tikrai svar
bus ir labai jautrus. Argi ne
galėtų tie išradingieji ekonomi
stai, organizatoriai apie tai pagal
voti ir reaguoti pozityvia pra
sme.

Mūsų tautiniame atgimime 
buvo knygnešiai, kurie iš Prūsi
jos slapta nešė knygas j Lietuvą 
ir jas kuo plačiausiai paskleidė. 
Tokių knygnešių reikia ir šian
dien, kurie sugebėtų platinti, 
lietuviškas knygas, jas iki durų 
nunešti ir pasiūlyti.

Vengrijos tautiniame atgimi
me minimas vienas batsiuvis, 
kuris pirko kiekvienų knygą, 
lankė kiekvieną vengriškų vaidi
nimą ir ten padėjo susitvarkvti,

Toje pirmoje parodoje šalia 
dail. A. Žmuidzinavičiaus gražiai 
pasireiškė dail. Petras Kalpokas 
(1880 - 1945).

Tuo metu jis meną studijavo 
Mūencheno privačioje meno 
akademijoje, kuriai vadovavo 
pedagogas ir tapytojas Antonio 
Aschbe. Jo mokslą finansavo vie
nas baronas, matydamas jo di
delį tapybinį talentą.

Apie Vilniuje rengiamą dailės 
parodą Kalpokas sužinojo iš vie
no dorpatiškio draugo. Sis ir pa
tarė Kalpokui užmegsti ryšius su 
A. Žmuidzinavičiumi. K a 1 po 

nešė suolus, pardavinėjo bilie
tus, priglaudė pas save prake
liaujančius aktorius. B atsiuvio 
interesai nebuvo dideli, bet jis 
jautė tautinę pareigą palaikyti 
vengrišką kultūrą. Ir jis minimas 
su pagarba tarp kitų tautinių 
Vengrijos veikėjų, tokių “batsiu
vių” šiandien reikia ir mums!

Tad padėkime lietuviškai kny 
gai — daugiau pirkime, daugiau 
skaity kime, daugiau domėkimės 
sava lietuviška kūryba!

Skulptoriaus Petro Rimšos kūrinys, kuris buvo išstatytas pir
moje dailės parodoje, — “Lietuva 1864 - 1904”. Atvirukas 
buvo išleistas pirmos parodos proga. Apačioje įrašyta len
kiškai. Atviruką 1908 balandžio 8 iš Švėkšnos į Ameriką at
siuntė kun. J. Maciejauskas. Atsiuntė į Elizabethą kun. B. 
Žindžiui, sveikindamas su Velykų šventėm. Kun. J. 
Maciejauskas prieš antrąjį pasaulinį karą atvyko į Ameriką 
ir įkūrė Šv. Kazimiero lietuvių parapiją Los Angeles, Calif. 
Ten jis ir mirė.

DAIL. PETRAS KULPOKAS POETO ROLĖJE 
80 metų nuo pirmosios lietuvių dailės parodos

kas labai greitai reagavo, tuoj pa
rašė laišką, nes jį pagavo parodos 
idėja.

Kalpokas jau tada buvo bene 
labiausiai išsilavinęs dailininkas 
ir jau buvo pagarsėjęs vokiškaja
me pasaulyje.

Jis du kartus savo paveikslus 
buvo išstatęs Rygos dailės mu
ziejuje ir buvo gražiai įvertintas 
“Duna Zeitung” ir latvių spau
dos. Tuo metu, kai rašė pirmąjį 
atviruką Žmuidzinavičiui, jo 
darbai buvo išstatyti Leipcigo 
parodoje “Das Hochgebirge und 
seine kuenstlerische Darstel- 
lung”.

Vėliau jam pavyko savo pa
veikslą “Pavasarėjant” išstatyti 
Mūncheno Vokietijos dailininkų 
“Secession” parodoje, tai buvo 
didelis pasisekimas, nes buvo la
bai sunki konkurencija. Parodai 
buvo atsiųsta daugiau kaip 1500 
paveikslų, iš jų priimta tik 289.

į pirmąją parodą Petras Kal
pokas atsiuntė šiuos paveikslus: 
Viršūkalnės, Pavasario pradžia, 
Sena gatvė Italijoje, Sidabrinė 
naktis, Rudens vakaras ir Auksi
niai berželiai.

Šis paskutinis paveikslas jį la
biausiai ir išgarsino. Paveikslas 
buvo reprodukuojamas, parodos 
lankytojų kartkartėmis apžiūri
mas. Tada spaudoje ir prigijo 
dailininkui “auksinių berželių 
poeto” pravardė.

Čia noris pastebėti, kad tada 
Mūnchenas buvo tikrai žinomas 
meno miestas. Ten besimokyda
mas, Petras Kalpokas pagarsėjo 
kaip talentingas jaunas dailinin
kas. 1914 metais jo kūrinių paro
da buvo numatyta surengti Ber
lyne. Ir tai buvo didelis laimėji
mas. Jis tuos darbus iš Mūnche
no siuntė traukiniu, bet pra
sidėjo pirmasis pasaulinis karas,, 
ir taip žuvo visi darbai. Dar ir 
dabar Lietuvos dailės istorikai 
mano, kad jo darbų būtų galima 
surasti kur nors Bavarijoje prie 
geležinkelio linijos į Berlyną. 
Tikriausiai anas traukinys buvo 
apiplėštas, ir paveikslai buvo pa
vogti.

Petro Rimšos 
“Lietuvos mokykla”

Vienas iš pagrindinių parodos 
rengėjų buvo Petras Rimša. Jis 
buvo grįžęs iš Krokuvos, gyveno 
tėviškėje ir ieškojo skulptoriaus 
darbo. Tada jam ir kilo mintis 
sukurti parodos centrinę 
skulptūrą, kuri simbolizuotų lie
tuvių pastangas išsimokslinti ir 
kovoti prieš caristinį režimą.

Neseniai buvo grąžinta spau
dos laisvė. Jam ir grįžo vai- 
zduotėn spaudos draudimo lai
kai. Lietuvoje niekur nebuvo 
lietuviškos mokyklos. L'ž slaptą 
lietuvišką mokyklą buvo 
baudžiama 300 rublių arba 3 
mėnesiai kalėjimo. Taip nubau
sti galėjo už menką nieką, už mo
kyklos menkutį palaikymą.

Kaip pats Petras Rimša sako, 
tas vaizdas jį nuolatos jaudino. 
Taip jis 1906 metų kovo mėnesį 
ir ėmė lipdyti šią skulptūrinę 
grupę — “Lietuvos moky klą”. Ją 
kūrė specialiai šiai parodai.

Skulptūra norėjo išreikšti 
dėkingumą savo motinai ir visom 
motinoms, kurios, nepabūgę

(3)

sunkių sąlygų, taip vaikus iš
mokė skaityti.

Kurinio siužetas nesudėtin
gas? Motina verpdama sustabdo 
ratelį ir dešine ranka vaikui paro
do, ką reikia skaityti.

Lipdymui molio Naudžiuose 
nebuvo. Tokį surado tik už Pil- 
viškio, prie Višakio. Jam pozavo 
mama.

Kompozicija buvo pavadinta 
“Lietuvos mokykla 1864 - 1904”. 
Toks įrašas iškaltas priekinės 
papėdės briaunoje. Grupę va
dinti “Vargo mokykla” būtų ne
tikslu, nes pats dailininkas ją aiš
kiai pavadino “Lietuvos moky kla 
1864 - 1904.”

Skulptūra parodoje buvo labai 
šiltai sutikta. Ji buvo parodos 
centre ir išreiškė visos prislėgtos 
tautos troškimą, pasipriešinimą. 
Ją nupirko inž. Petras Vileišis, 
sumokęs 300 rublių. Tada tai 
buvo didelis pinigas!

Kitos skulptūros šia tema

Prie šios temos autorius dar 
kartą grįžo — 1914 metais ir 
sukūrė jos antrą varijantą. Pir
moji ir antroji skulptūra buvo 
stalinės, pastatomos ant stalo. 
Dailininkui ir kilo noras padaryti 
ją didelę ir pastatyti miesto ai
kštėje. Ta idėja jam kilo 1939 
metais. Modelį baigė 1940. 
Žmonių figūros buvo pusantro 
karto didesnės už natūralias. 
Tada užėjo karas, ir skulptūros 
atliedinimas buvo sutrukdytas. 
Atliedino tik vieną dalį, bet ir tą 
atėmė vokiečiai karo reikalams. 
Dailininkui pasisekė padaryti 
naują modelį. Trečioji versija 
buvo baigta tik 1957 metais. Ji 
pastatyta Vilniaus dailės muzie
juje.

Skulptorius dar nenurimo. 
Vėl grįžo prie šios temos ir pa
darė bareljefą. Jis atliedintas 
bronzoje su dailininko pavarde. 
Padaryta pirmame Lietuvos ne
priklausomybės dešimtmetyje.

Šio bareljefo viena kopija yra 
pasiekusi Ameriką, ir ji bus išsta
tyta šioje parodoje, kuri vyksta 
vasario 6 ir 7 Kultūros Židinyje. 
Paroda skiriama prisiminti pir
mąją dailės parodą ir pagerbti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, (p.j.)

stasys KRIKŠČIONYBĖS 
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LIETUVOJE

Taigi lietuviai, „kurdami didingą valstybę, 
svajojo sukurti pasaulinę galybę, bet tuo būdu silp
nino tautos jėgas, eikvodami jas plačiuose, sveti
muose rusų kraštuose ... Tai buvo savotiškas Lie
tuvos skriaudimas, ir jos vidaus kultūra negalėjo 
kilti reikiamu greičiu "". Priešingai, lietuvių kul
tūrai neabejotinai grėsė pavojus paskęsti rusiško
sios kultūros infliacijoje ir lietuvių politikams susi
painioti rusų politikos painiavose. Šitas pavojus 
Algirdo ir Kęstučio valdymo pabaigoje, matyti, bu
vo jau taip didelis, kad Vytautas ir fogaila, pradėję 
valdyti. Lietuvos politikos gaires ėmė radikaliai 
sukti kita kryptimi — | pietų vakarus — į Lenkijos 
pusę Aišku, šio. bent kultūrinio, pavojaus iš Rytų 
puses nebūtų buvę, o ir politinis pavojus būtų 
buvęs žymiai mažesnis, jeigu Lietuva būtų buvusi 
aukštesnės kultūros už tas Rytų tautas, kurias jai 
teko valdyti. Deja, pagoniškoj Lietuva nebuvo 
aukštesnes kultūros (dvasine, ne civilizacine ir ne

•" A .Gpok* (red). lactuvos ktoma. 1'1 pū 

karines kultūros prasme) už pravoslaviškuosius 
gudų ir rusų kraštus. Lietuvos valdovai j rusiš
kąsias žemes nuėjo ne tik su žemesne bendrąja 
savo kultūra, bet jos nepakėlė ir vėliau, kada nuo 
Mindaugo iki Vytauto laikų politinis gyvenimas 
reiškėsi dideliu dinamizmu, o karine civilizacija 
buvo pasiekusi jau gana aukštą laipsnį. Pagoniš
koji Lietuva neįstenge sukurti savo rašliavos, savo 
kultūros židinių, savo literatūros, kai tuo tarpu 
gudai ir rusai — tokius židinius, nors ir menkus, 
savo rašliavą ir net literatūrą (tiesa, daugiau bažny
tinę ir metraštinę) jau turėjo.

Čia kaip tiktai ir pasirodo silpnoji mūsų pago 
niškosios religijos puse. Ji neįstengė būti kultūrinio 
Lietuvos gyvenimo kūrėja, kultūrinio dinamizmo 
įkvėpėja. Teisingai tad tenka pastebėti su V. My
kolaičiu. kad „romantizmas kai dėl senovės lietuviu 
religijos negali būti pateisintas jokiais Įtikinamai* 
duomenimis, tuo tarpu kai bendra fu amžių kultu 
rinė konjunktūra greičiau rodytų, kad nelaimingas 
lietuvių tautos tikimas kilo kaip tik dėl to, jog 
krikščionybė per vėlai buvo Įvesta į Lietuvą' 
(m. pbr. — Sf. Y.)”. „Lietuvių tauta, užsiskleidusi 
savo tautiniame tikėjime, ir nepalaikydama gyves
nių dvasinių ryšių su plačiuoju knkščioniškuoju 
pasauliu, ne tik buvo išjungta iš pasaulines bend 
ruomenės, bet ir neišsivystė tautine savo indivi
dualybe"’*. Iš tikro, jeigu Vakarų krikščionybė 
būtų buvusi įvesta anksčiau, pavyzdžiui, dar Lie
tuvos organizavimosi laiku — apie IX ar X—XI š.. 
vadinas, kaip tik tuo metu, kada krašte nesireiškė 
ir negalėjo reikštis svetimos (bent svetimų kultūrų) 
įtakos, lietuvių diduomenė, o taip pat ir liaudis, 
taikiųjų misininkų padedama ir kontakto su krikš
čioniškąja Europa veikiama, būtų galėjusi sukurti 
savus kultūros židinius, kaip tai yra įvykę su anks-

11 VvdOnav .židtays , 1923 m Nr 7
35 pi

”Sl AaMiausšk. Katalikūkcvi pasaukiiūros reikime Lte- 
tuvoi ite»£iai. „Tiesos Kelias", 1937 m, Nr 5. 342 psl 

čiau krikščioniškomis tapusiomis tautomis. Turė
dama savo kultūros židiniuose ir pagal Vakarų 
krikščionybės principus išauklėtą diduomenę, lie
tuvių tauta politinio žydėjimo laikotarpyje, kad ir 
tęsdama „Drang nach Osten", nebūtų gal taip pasi
davusi Rytų — gudiškosios kultūros įtakai, nebūtų 
susilaukusi savo diduomenės taurinio išsigimimo, 
o tuo būdu ir tautinio bei valstybinio savo deka
danso.

3. Politinis susirišimas su lenkais ir pasidavimas 
jų kultūrai

Kažin, ar bebūtų buvęs reikalingas Lietuvos 
susiartinimas su lenkais, kitaip tariant. Jogailos 
vedybos su Jadvyga, ir tuo būdu Lietuvos suriši
mas su Lenkija personaline unija, privedusia prie 
realines (Liublino) unijos, su kuria prasidėjo lenkų 
kultūros įtaka Lietuvoje ir politinių lenkų interesų 
persvara jungtinėje lietuvių lenkų valstybėje, jeigu 
Lietuva anksčiau būtų priėmusi Vakarų krikščio
nybę. Juk Jogailos vedybos, kurioms pritarė ir 
Vytautas, buvo aiškiai padiktuotos reikalo sukliu
dyti karinę kryžiuočių invaziją į Lietuvos vakarus 
(Žemaičius) ir kultūrinę rusų invaziją į Lietuvos 
rytus ir centrą bei apsidrausti prieš bekylančią 
Maskvos galybę. Jau Jogailos vedybų su Jadvyga 
išvakarėse Lietuva buvo atsidūrusi tokioje situaci 
joje, kad politinis susirišimas su Lenkija buvo pa
sidaręs beveik nebeišvengiamas. Iš vienos pusės 
Lietuva, beveik porą šimtų metų valdydama keletą 
kartų didesnius už save Rusijos plotus, buvo jau 
per daug pasvirusi j rytus. Jai grėsė pavojus ištirpti 
beribiuose Rusijos plotuose ir rusų masese. Gudiš
koji kultūra vis labiau tr labiau ėmė veržtis į Lie 
tuvą ir vpač apvaldyti jos diduomenę Iš antros 
puses. Lietuvos vakaruose ir šiaurėje jau per daug 
buvo įsigalėjęs kryžiuočių ir kalavijuočių ordinas, 
kuns. be to, iš Jogailos buvo gavęs (1382 m.) ir 
žemaičius, nors savo koją , juos teįkele vėliau

(1404—1409). Šiam priešui apvaldyti ir rusų kul
tūros invazijai į etnografinę Lietuvą sustabdyti 
Lietuva, ilgamečių karų su priešais, o pastaruoju 
laiku dar prisidėjusių tarpusavinių nesutarimų iš
varginta ir bekylančios Maskvos galybes grasina 
ma, jautėsi esanti jau per silpna. Jai buvo reika
lingas savo jėgų papildymas svetima pagalba. Jo
gailos vedybos kaip tiktai ir turėjo šitą pagalbą 
atnešti. Su tos pagalbos reikalu sutiko ir Vytautas 
Tuo būdu Lietuvos valdovai tikėjosi galutinai su
triuškinti kryžiuočių ordiną (tai kaip tiktai ir buvo 
padaryta jungtinėmis jėgomis ties Žalgiriu) ir pa
kirsti Lietuvoje rusų kultūros įtaką (Vakarų krikš
čionybės įvedimu ir surusėjusių bajorų teisių su 
siaurinimu). Taigi glaudžių politinių santykių už
mezgimai su Lenkija, vėliau turėjęs skaudžių pa 
šėkų lietuvių tautai, buvo padiktuotas politinio ir 
kultūrinio Lietuvos pajėgumo susilpnėjimo, kuri 
iššaukė pavėlavimas priimti Vakarų krikščionybę 
Tiesa, šitas susirišimas su Lenkija personaline 
unija, kuris iš pradžių buvo Lietuvai net naudingas 
(kiek jis padėjo sutriuškinti ordiną ir sukliudyti 
rasizmo invazijai ir atsispirti prieš stiprėjančią 
Maskvą), toliau galėjo likti bent nepavojingas 
jeigu Vytautas būtų ilgiau pagyvenęs ir būtų spėjęs 
įvykdyti savo planus, nes Vytautui sąjunga su Len
kija buvo tik laikinė priemone sustiprinti Lietuvos 
reikalams, priemonė, nuo kunos pasinaudojus ga 
įima toliau atsisakyti. Sutriuškinęs ordiną ir su
stabdęs rusų kultūros invaziją. Vytautas toliau, 
kaip žinoma, ir siekė atsipalaiduoti nuo Lenkijos 
Tačiau greita jo mirtis, naujo jam lygaus valdovo 
neatsiradnnas padare tai. kad šita* Lietuvos atpa 
laidavimo nuo Lenkijos darbas nebuvo įvvkdvtas 
Tiesa, jis galėjo būti Įvvkdvtas pačios mūsų bajo
rijos. jeigu ji būtų buvusi kultūr.škai atspari Deja, 
ji greičiau, negu buvo galima laukti, pasidavė ienkų 
kultūrinei, o paskui ir politinei Įtakai

Bus daugiau

r
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H. K.ČIURLIONIO PROVAIKAITIS LAUREATAS
Lietuvos Valstybinėj Konser

vatorijoj, Vilniuje, lapkričio 19 - 
28dienomis vyko šeštasis M. K. 
Čiurlionio vardo pianistų * kon
kursais.
Jame pirmą vietą ir piniginę 

premiją laimėjo M.K. Čiurlionio 
prov.aikaitis Rokas Zubovas ir 
dar gavo diplomą už geriausią 
Čiurlionio kūrinių atlikimą.
Rokas Zubovas gimė 1966 

Kaune. Mokėsi Kauno J. Nauja
lio vidurinėje meno mokykloje. 
Jo fortepijono mokytoja buvo R. 
Šerlcšny'tė. 1978 įstojo j Lietuvos 
valstybinę konservatoriją, prof. 
J. Klimavičiaus klasę.

\1 . K. Čiurlionio konkursai 
pradėti prieš 15"metų. Juose da
lyvauja jauni, bet jau turintieji 
koncertavimo patirtį pianistai ir 
prieš konkursą atlikę savo perso
nalinį pasirodymą. Tuo siekiama 
supažindinti visuomenę su jau
nais perspektyviais pianistais, 
pretenduojančiais ne tik patekti 
į \I.K. Čiurlionio prestyžinį 
konkursą, bet ir pasiekti laureato 
vardo.
Rokas tokį koncertą — debiu- 

tptliko spalio 14 Čiurlionio ga
lerijoj. Kaune.
Jaunųjų pianistų sąjūdį skati

na konservatorijos fortepijono 
katedros vedėjas prof. K. Gry
bauskas.
konkurso dalyviams yra ski

riami dideli reikalavimai. Šiam 
konkursui buvo numatyta pir
majam ratui tokia programa: 1. 
J.S. Bach angliškoji ar prancūziš
koji siūta, arba partita arba toka- 
ta. 2. Lietuvio ar ruso kompozi
toriaus sonata. 3. Du skirtingų 
autorių — pasirinkti atlikėjo — 
etiudai iš kompozitorių F. Scho- 
pen, F. Liszt, A. Scriabin, S. 
Raclimaninov ir C. Debussy 
kūrybos. 4. Trys M. K. Čiurlio
nio preliudai. 5. Virtuozinė lie
tuvių kompozitorių pjesė, su
kurta specialiai šeštajam konkur
sui. Šiam konkursui buvo sukur
ti}. Andrejevo ir A. Martinaičio 
kūriniai.
Antrajam ratui — M. K. Čiur

lionio Fuga b-moll ir atlikėjo pa
sirinkti kūriniai.

Atliekant pramaty tus progra
moj e kūrinius, vertinimo komi
sija sprendžia apie jauno meni
ninko sugebėjimus, kūrinio in
terpretaciją ir techniką.
Tradiciniai konkurse dalyvau

ja trys Pabaltijo, Baltarusijos ir 
\loldavijos atstovai. Užsirašiu

Viešas laiškas “Darbininko” redakcijai
ICūčių dieną atėjusiam 

198-6.XII. 19 “Darbininke” radau 
Leonardo Valiuko viešą laišką 
redakcijai, pavadintą “Lietuvos 
laisvinimo darbas ir jo “kritikai . 
Tai pikta replika į mano rašytos 
‘[laisvę’ žurnalo Nr. 97 (134) 
apžvalgos (žiūr. “Darbininko 
I9&6.KI.21 laidą) tą dalį, kurioje t 
pakedenau jo (Leonardo Valiu
to) pokalbį su minimo žurnalo 
redakcija.
Apžvalgoj iškėliau L. V. pokai

rio pagiežingą toną, visuomenės 
apšaukimą esant šykščia laisvini
mo reikalams, jaunojoj kartoj be- 
radimą tik trijų posityvių 
veikėjų, nepamatuotą puikavi
mąsi savo “garsiąja” rezoliucija 
ir tokia artima pažintim su Rea- 
ganu, VVeinbergeriu, Lodger’u 
bei Kucheliu, kad su jais vadin
davęs! net “pirmaisiais vardais”. 
Mano komentarus L.V. atremia 
tik šiais dviem sakiniais: “Jis (tai
gi -aš, A. N.) pagriebia iš minėto 
pasnekėsio (t. b. pašnekesio, 
A.N.) vieną ar kitą žodį ar vieną 
ar kitą sakinį ir daro pasakiškas 
išvadas. Jis turėtų žinoti savo 
pajėgumą ir neiti į tas sritis, ku
riose jis negali suvesti galų, “pa
sakiškos išvados”, atrodo, nebu
vo jau tokios pasakiškos.

laisvinimo eksperto puikybe 
liepsnodamas, l>et kukliausių 
apžvalgininko priekaištų atremti 
nepajėgdamas, L. V. primena 
mano juodžiausią praeitį, dabar

sių buvo 47, bet atvyko tik 32 ir 
į antrą ratą perėjo 16.

Tie šešiolika iškilesniųjų 
turėjo atlikti dar du ratu, kad iš
ryškėtų finalistai — laureatai.

Jų programą sudarė: pirmame
— J. S. Bach — Partita c-moll, 
B. Katavičiaus — Sonata, S. 
Rachmaninov — Etiudas — pa
veikslas es-moll, op. 33, nr. 6, 
A. Scriabin — Etiudas dis-moll, 
op. 8 nr. 1, M. K. Čiurlionis — 
“Marios”, trys preliudai, J. An
drejevas — Groteskas. Antrame
— M. K. Čiurlionis — Fuga b- 
moll, op. 34, S. Frank — Preliu
das, choralas ir fuga, S. Proko- 
fiev — “Penki sarkazmai” ir C. 
Debussy — “‘Garsai ir aromatai 
vakaro ore” ir “Džiaugsmo sala”.

Lauratais tapo: dvi pirmosios 
vietos teko Rokui Zubovui ir I. 
Chatipovai (Moldavija). Try s an
trosios — D. Blumbergai (Latvi
ja), L. Eglon (Estija) ir Aleksan
drai Žvirblytei. Trečioji vieta — 
G. Ulmaniui (Latvija).

Lapkričio 28 Valstybinės Fil
harmonijos salėje buvo laureatų 
baigminis koncertas, kuriame 
Rokas Zubovas grojo M. K. 
Čiurlionio Fuga B-moll, op. 34 
ir C. Debussy “Džiaugsmo sa
la”. Bisavo du kartus pagroda
mas po vieną S. Prokofiev “Sar
kazmą”.

Čiurlionio Fuga b-moll pagro
jo geriau už visus, ypač išryškin
damas čiurlionišką daugiaplaniš
kumą ir labai įspūdingai atliko 
“Sarkazmus”, apie kurių inter
pretavimą prof. Vyt. Landsber
gis pasakė, kad Rokas turi gerą 
moderniosios muzikos pajauti
mą. Atsiliepdamas, gi, apie pir
mojo rato Roko grojimą, sakė, 
kad B. Kutavičiaus “Sonatos“ ir 
M. K. Čiurlionio “Marių” niekas 
dar taip nebuvo gerai pagrojęs.

Po koncerto buvo kavutė — 
susitikimas su laureatais.

Lapkričio 29 laureatų koncer
tas buvo parodytas televizijoj.

M. K. Čiurlionio konkurso 
laureatams atsiveria nauji muzi
kinio gyvenimo horizontai ir ga
limybės dalyvauti įvairiuose, net 
tarptautiniuose konkursuose. 
Pav. J. Kamavičius, laimėjęs 
1978 M. K. Čiurlionio konkursą, 
1981 buvo apdovanotas Garbės 
diplomu tarptautiniame R. 
Schumann vardo pianistų kon
kurse Vokietijoj.

R. Zubovo laimėjimas suteikia 
galimybės ruoštis moksliniam 

tinį chamizmą ir palinki niekin
gos ateities. Klausykite, 
žiūrėkite:

A. N. buvo dr. P. Grigaičio 
didelis gerbėjas ir “Naujienų” 
bendradarbis;

A.N. mane, beveik nepažįsta
mą, neleistinai vadina vardu;

Aš jam linkiu sėkmės (t.y. 
sėkmės) sieksninių korespon
dencijų rašy me; vienintelėj sri
ty, kurioje jis tepajėgia reikštis.

Ne, nepavadinsiu L.V. kalti
nimų liguistos fantazijos kūri
niais, nes viskas maždaug tei
sybė. t. y. beveik teisybė, tik rei
kalinga paaiškinimų.

Taip, buvau ir lieku dr. Pijaus 
Grigaičio gerbėjas.

Taip, beveik 25-rius metus 
rašinėjau į “Naujienas”, gera 
rašinėti, p. Valiukai, kai redakto
rius duoda tau pilną valią ne tik 
sieksniam, bet ir myliom, retka
rčiais dargi padėkodamas. O ir 
kompanija tais laikais nebuvo 
bloga: profesoriai Bii^iškos, 
prof. P. Jonikas, dar keli ar kelio
lika, kuriems “nesu vertas nė 
kurpių dirželio...”

Vadinimas vardu? Jeigu ger- 
biamiausias ponas Leonardas 
Valiukas, buvęs laikraščių bei 
žurnalų redaktorius nesuprato, 
ar nudavė nesupratąs, aiškinuo
si: vardą Leonardas, Leonardai, 
Leonard linksniavau L. V. puika
vimąsi, kad jis su JAV didžiūnais

Rašytojas Anatolijus Kairys, laimėjęs Adelaidės ramovėnų 
paskelbtą dramos konkursą. Taip pat laimėjo ir Dirvos 
novelės konkursą. Nuotr. Jono Tainulaičio

NASHUA, N.H.
Lietuviai meno 

galerijoje

“Currier” meno galerija Man- 
chesterio mieste, Nevv Hamp- 
shire, yra žinoma visoje Ameri
koje kaip vienas iš puikiausių 
mažųjų muziejų, sukaupusių 
Europos ir Amerikos meno ek
sponatus. Per visą šių metų sau
sio mėnesį šioje galerijoje r<xlo- 
mos fotografijos iš Nashua lietu
vių kolonijos gy venimo. Katalo
ge ši kolonija pavadinta "Sout
hern New Hampshire’s little- 
knovvn Lithuanian community

Nuotraukų rinkiny s paruoštas 
profesionalo fotografo Gan 
Samson. Rinkinys sudarytas iš 
puikiai perfotografuotų portretų.

darbui aukštojoje mokykloje Le
ningrade ar Maskvoje ir paskui 
galės dirbti konservatorijoj.

Pramatytos gastrolės su kole
gomis Leningrade ir gal net ki
tur. Vėliau koncertuos Druski
ninkuose, Čiurlionio namelyje, 
kur būna tradiciniai koncertai.

Jis taip pat yra bandęs kompo
nuoti ir gana sėkmingai.

Roko Zubovo asmenyje reikia 
tikėtis naujos muzikinės 
pajėgos, kuri praturtins ir taip 
jau gyvą muzikinį Lietuvos gy
venimą. (ž.v.)

taip vadindavęsis. ironizuoda
mas. Tiktai!

Sieksninės korespondencijos 
— vienintelė mano sritis? Taip, 
jų esu gal tūkstantinę, gal ir 
daugėliau pasiuntęs beveik tuzi
nui laikraščių, žurnalų. Net 
nežinau, kokiems galams redak
toriai jas visas išspausdino ir vis 
dar daugiau prašė, tebeprašo2 
Na, kurkas daugiau, jau keletas 
tūkstančių išspausdinta ir nei ko
respondencijų, nei sieksnių, sa
kysim — jų tarpe ir keli šimteliai 
žurnalų apžvalgų... Va, šioje vie
toje prieinam prie rimtesnio da
lyko, apie kurį papasakoti gero
kai užtruko, nes reikėjo persi- 
skaityti bent tuzino metų dieno
raštį, iki suradau. O suradau štai 
ką; :

Pirmąjį kartą su L. Valiuku su
sitikau 1968. VI. 18 (ai, prieš 
18 V2 metų!)dr. V. M. namuose, 
Southfielde, MI. Ten mane nea- 
tlaidžiai kvietė rašinėti “į laisvę” 
žurnalui, kurį jis, L.V. tuomet 
redagavo. Man spyriojantis pri
siprašė, kad bent imčiau “Nau
jienoms” rašinėti “įL" apžval
gas, kaip rašinėju “Varpo", "Sė
jos”. Sutikau.

Pirmąjį “J laisvę" numerį 
(1968 gegužės) su L. Valiuko 
laišku gavau 1968. VI. 25. Vėl 
prašė bendradarbiauti “J laisvę" 
žurnale, pradžiai atsiųsti dr. 
A. D. amžiaus sukakties

iš lietuvių kolonijos veiklos, sie- 
kiančius net 1908 metus, su 1985 

‘ metų papildymais.
Ruošiant šį projektą, informa

cija surinkta per New Hampshi- 
re universiteto žinių tarnybą ir 
Nashua viešąją biblioteką, o iš
laidos apmokėtos iš Charles 
Žilionio palikimo.

Salia nuotraukų pateikta infor
macija, rodo, kad pirmieji lietu
viai atvyko į Nashua apie 1880 
ir 1890 metus. Nuo 1904 metų 
buvo pradėta rūpintis parapija, 
kuri pavadinta šv. Kazimiero 
vardu. Ji įsteigta 1910 metais. 
1920 metais Nashua kolonijoj 
buvo apie 600 šeimų.

Galerijoj pradėtą projektą 
Žilionio fondo administratoriai 
žada tęsti. Lietuviams šitaip ren
kama istorinė medžiaga yra be 
galo vertinga. Nashua lietuvių 
kolonija mažėja, kartu ir žinios 
apie šios etninės grupės praeitį 
nyksta. Tik norėtųsi, kad prie to 
amerikiečio profesionalo darbo 
būtų pakviestas lietuvis, kuris 
patikslintų kartais neištariamai 
sužalotas ar sumaišytas pavardes 
ir, kur žinoma, bent skliauste
liuose pridėtų tų pavardžių lie
tuviškas versijas.

Rodomajame rinkinyje randa
me tik vieną nuotrauką iš Lietu
vos, iš to krašto, apie kurio žmo
nes ir jų įpėdinius kalbama. Tai 
1918 metų kaimo laidotuvės su 
šiaudinio stogo pastatu gilumo
je. Rikinys būtų turtingesnis.
prie jo pridėjus bent mažą 
skaičių Lietuvos gamtovaizdžių.

Ankstesnieji ateiviai, besikur- 
dami šiame krašte sunkiausiose 
sąlygose, niekuomet nepamirš
davo savo varganos Lietuvos 
gamtos grožio. Šia tema nuo
traukos. o taip pat lietuvių veikla 
kolonijose po 1949 metų jau ran
damos pas lietuvius fotografus.

K. Da.

minėjimo aprašymą. Pakartojo ir 
prašymą rašyti apžvalgas.

Pirmąją “Į L” apžvalgą “Nau
jienoms” pasiunčiau 1968. VII. 
17 ir ji buvo išspausdinta 
VII. 22.

Anksčiau “Naujienose”, pa
skui “Darbininke" (o gal dar ir 
kitur, bet nesu tikras per 18 Va 
metų apžvelgiau visus “LĮ" nu
merius, kuriuos tik man at
siuntė. O nesiuntinėjo tų, ku
riuos redagavo V. Rociūnas. Tai 
atsitikę per administratoriaus 
klaidą. Dabar “ĮL” vėl gaunu ir 
esu pasiruošęs vėl kiekvieną nu
merį apžvelgti.

Kaži, ponas Leonardai Valiu
kai, ar vertėjo, kaip tai Vaižganto 
bobulei, geresnių argumentų at
kirčiui neradus, apsinuoginti ir 
šaukti, kad ir buvęs “Naujienų” 
korespondentas, ir dr. Grigaitis, 
duok Dieve jam Dangaus kara
lystę, šitaip menkina didžiausio 
eksperto pastangas?..!.

Alfonsas Nakas
1987.1.8

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

UGNIES DAINA. Anatolijus 
Kairys. 3 veiksmų drama su pro
logu ir epilogu. Išleido Lietuvos 
Šaulių Sąjunga tremtyje, 1986. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. Tiražas 500 egz. Kaina 4 
dol.

Romo Kalantos, susideginusio 
1972 gegužės 14 Kauno teatro 
sodelyje, atminimui į draminę 
formą įvilktas įvykis.

AUŠRA 1982 m. birželis — 
1983 vasaris. VII rinkinys. Reda
gavo ir vardų rodykles sudarė Jo
nas Damauskas. Išleido 1986 
Lietuva, Akademinės Skautijos 
Leidykla 8913 So. Leavit Street, 
Chicago, IL 60620. Spausdino 
M. Morkūno spaustuvė.

Septintame Lietuvos pogrin
dyje leidžiamų žurnalų rinkinyje 
telpa 31, 32, 33,34, ir 35 nume
riai. Juose paduodama įvairi ir 
autentiška medžiaga apie oku
pantų vykdytus teroro aktus Lie
tuvoje 1944 metais, išvežimus, 
persekiojimus, krašto alinimą, 
rusinimą. Minima Maironio mir
ties sukaktis, rašoma apie kyši
ninkavimą, vagystes ir kitokius 
krašte įvykius. Pridėta vardų ro
dyklė. Būtina knyga lietuvio bi
bliotekoje.

PLUNKSNA. Los Angeles 
Lietuvių Jaunimo sąjungos bių7

..-Sr- 2. (numerio per 
daktorė Gailė Redvenvtė, Biule
tenyje yra informacijų apie lietu
vių jaunimo veiklą ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą Au
stralijoje.

TĖVYNĖN. Žiniaraštis, gruo
džio mėn. leidžiamas Vene
zuelos Lietuvių Bendruomenės 
yra redaguojamas Vinco Barono. 
Vytauto A. Dambravos, Sandros 
Saldytės-Mažeikienės, Antano 
Šulco ir Ričard Zavadzko. Atsa-

LIETUVIŠKOS KASETĖS

ESTRADINE-SOKIŲ MUZIKA

1. Gervės skrenda — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

2. Raganėlių puota — instru- 
mentalinis ir vokalinis ansamblis 
Nerija.

3. Volungėlė — įvairūs orke
strai ir dainininkai.

4. Nakties muzika — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

5. Myliu — įvairūs orkestrai 
ir dainininkai

6. Už viską švelniau —įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

7- Paklydo ramunė—įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

8. Balti balandžiai — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

9. Vilniui —įvairūs orkestrai 
ir dainininkai

10. Su tavim kartu — įvairūs 
orkestrai ir dainininkai

11. Gimtinės aidai — B. Gor- 
bulskio dainos su orketru ir dai
nininkais

12. Brangiausias žodis — Rau
donikio dainos su orkestru ir dai
nininkais.

13. Dar širdyje ne sutema — 
įvairūs orkestrai ir dainininkai

14. DainuokirŠok — dainuoja 
J. Nakutavičius su Dana Striu- 
gaite.

15. Ir vėl žydi gėlės —dainuo
ja Juozas Nakutavičius, naujai iš
leista kasetė

16. Armonika— kaimo kapela 
su dainininkais

17. Mūsų kaime gegužinė — 
kaimo kapela su dainininkais

x kingas redakatorius yra dr. V. A. 
Dambrava. Šiam numeryje 
nemažai informacinių žinių apie 
Venezuelos lietuvių gyvenimą 
tame krašte ir jų veiklą, straip
snių keliom temom ir įdėti nek-

SUVAŽIAVIMO DARBAI - 
1985 - JAHRESTAGUNG. Iš
leido Lietuvių Kultūros Institu
tas Romuva 1986, 6840 Lam- 
pertheim 4, (Hūttenfeld). Reda
gavo Vincas Barusevičius. Spau
sdino Sonnenburg - Druckerei, 
Trier. Kaina 3 dol.

Straipsniai dr. P. Rėklaičio, 
prof. dr. G. Bauer, prof. dr. M. 
Klein ir dr. E. Demm rašyti vo
kiškai, o dr. K. J. Čeginsko lietu
viškai.,

Vertingas leidinys besidomin
tiems Lietuvos praeitimi.

LITUANUS. Nr. 3, 1986 ru
duo. Numerio redaktorius Jonas 
Zdanys. Leidžia Lituanus, 6621
S. Troy St., Chicago, IL 60629 
- 2913. Spaudė Morkūnas Prin- 
ting Co.» 3001 W. 59th St., Chi
cago, IL 60629-2501. Metinė 
prenumerata 15 dol.

Anglų kalba įvairiom temom 
straipsniai.

ŽODŽIAI NUO NEMUNO 
Jonas Gintaris. Eilėraščiai iš Lie 
tuvos. Išleido Nemunas Publica- 
tions, P. O. Box 170. Stuart, FL 
33495 ir mecenatų grupė, 1985. 
Viršelis ir papuošimai P. Jur
kaus. Tiražas 900 egz. Kaina 8 
dol.

Rinkinyje 194 eilėraščiai pa
dalinti į penkis skyrius. 
Eilėraščiuose nusakoma tėvynės 
meilė ir jos ilgesys, Lietuvos 
gamta, pagarba praeičiai, meilė 
Aukščiausiajam, tiesai, žmogui, 
nerimas dėl plintančių ydų, blo
gio ir 1.1.

PENSININKAS. Redaguoja 
Karolis Milkovaitis. Leidžia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba. 
Gruodžio numeryje įvairios in
formacijos vyresniųjų žmonių 
dėmesiui sveikatos, mitybos ir - 4į*'- ,
įvairūs pasiskaitymai. Pažymėti 
aukotojai. Metinė biuletenio 
prenumerata tik 8 dol.

VAIVOS JUOSTA. Jono 
Rūtenio. Eilėraščiai ir dialogai, 
viršelį ir iliustracijas darė auto
rius. Leidinio mecenatas — 
Gražvydas Rūtenis. Atspausdin
ta 500 egz. Kaina 6 dol. Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklvn, N.Y. 
11207.

18. Tūkstantis žingsnelių — 
kaimo muzika, dainuoja E. Kuo
dis su Girijotu

19. Vyrų ir moterų oktetai — 
iš okupuotos Lietuvos

20. Šventieji vakarai — Dainų 
ir šokių ansamblis Lietuva

21. Chorai I — įvairūs chorai 
iš okupuotos Lietuvos

22. Chorai II — įvairūs chorai 
iš okupuotos Lietuvos

23. Ąžuoliukas — žymusis 
berniukų choras iš okupuotos 
Lietuvos

Šios visos kasetės yra 60 mi
nučių ilgumo, vienos kasetės 
kainą— 10 dol. su persiuntimu.

1. Virgilijus Noreika — dai
nuoja liaudies, estradines dainas 
ir operų arijas.

2. Aliukų broliai 1983 — viena 
iš populiariausių grupių okupuo
toje Lietuvoje.

3. Aliukų broliai 1984 — viena 
iš populiariausių grupių okupuo
toje Lietuvoje.

Šios trys kasetės yra 90 mi
nučių ilgumo. Vienos kasetės 
kaina— 15dol. su persiuntimu.

Užsakant kasetes, čekius rašy
ti Lyra Record, Ine., 236 Nor- 
mandv Rd., Massapeųua. N. Y. 
11758'. Telefonas 516 795 - 7930. 
skambinti vakarais.

Taip pat galima gauti visokių 
šokių muzikos kasečių, tik in
strumentinės, be įdainavimo 
suinteresuoti prašom rašyti nu
rodytu adresu ir prašykite ir ka
sečių sąrašo
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KAS TA POPIETĖ SU DAIL. J. BAGDONU?
New Yorke, Woodhaveno da

lyje, gyvena dailininkas Juozas 
Bagdonas, kuris gruodžio 1 su
laukė 75 metų amžiaus. Ta su
kaktis kukliai buvo prisiminta jo 
artimųjų draugų ir bičiulių tar
pe. Drauge jis mini ir savo kūry
binio darbo 55 metų sukaktį.

Dabar vasario 1, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinio 
mažojoje salėje rengiama po
pietė su dailininku sukaktuvi
ninku. Dailininkas ištikimai me
tai iš metų kūrė naujus paveik
slus — naujas drobes. Tuo jis 
savo menu praturtino lietuvišką
ją dailę.

Be to, dail. J. Bagdonas yra ir 
visuomenininkas. Uoliai jis dir
bo Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko skyriuje, dirbo Bal- 
fe, reiškėsi ir Lietuvių Tautinės 
Sąjungos veikloje. Ne kartą do
vanojo savo paveikslus įvairiom 
loterijom, norėdamas paremti 
lietuviškų organizacijų veiklą.

Tad verta susipažinti su jo 
menu, jo ilgamete tapyba, 
skulptūra, keramika. Kilimu 
žemaitis, gimęs tarp Plungės ir 
Telšių, Videikiuose, arti Lie
plaukės, gimnaziją lankė 
Plungėje ir Telšiuose. Meno stu
dijuoti išvyko į Kauną.

Lietuviškosios dailės pasauly
je pradėjo reikštis nuo 1933 
metų. Savo darbų parodas yra 
surengęs Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje. Dirbo Lietuvių Dai
lininkų Sąjungoje, rengė tos Są
jungos įvairias parodas, 1938 už 

ST. PETERSRURG, FU.

Nauja valdyba Floridos 
Amerikos Lietuvių Klubo narių 
susirinkime buvo išrinkta lapk
ričio 22: pirm. A. Kamius, vice- 
pirm. K. Vaičaitis, sekr. A. Kru- 
likienė, finansų sekr. S. Velba- 
sis, ižd. J. Kirtiklis, direktoriais 
A. Aleksiejūnas, J. Balnius, A. 
Grabauskas, J. Grebliauskas, 
K. Jasinskas, J. Švedas ir A. Ul- 
binas. Pirm. A. Kamius susirin
kimui pasiūlė už darbą ir nuopel
nus klubui pekelt į garbės na
rius šiuos asmenis: A. Armalį, 
A. Gudonį, K. Jurgėlą, A. Kru- 
likienę, J. Kirtiklį ir K. Vaičaitį. 
Susirinkimas pasiūlymą patvirti
no.

Klubo biblioteka jau pertvar
kyta. Ji laikinai perkelta į raš
tinę. kol bus pastatytas atitinka
mas priestatas. Knygos suklasifi
kuotos, sukataloguotos, išimti 
duplikatai. Bibliotekai sutiko va
dovauti Sofija Salienė.

Pianisto Andriaus Kupre
vičiaus pirmas sukaktuvinis kon
certas įvyko klube lapkričio 15. 
Jis į salę sutraukė netoli 200 mu
zikos mylėtojų. Susirinkusieji 
gėrėjosi puikiai atliekamais 
Beethoveno, Chopino, Debus- 
sy, Liszto, Gruodžio ir Čiurlio
nio kūriniais.

Lietuvos vyčių 147 kuopos 
metiniam susirinkimui lapkričio 
21 vadovavo pirm. A. Kraujalis, 
sekretoriavo V. Kleivienė. Susi
rinkimas vyko Florida Power 
Corp. salėje. A. Mažeika padarė 
pranešimą apie metinį Lietuvos 
vyčių seimą. V. Jacobson ir A. 
Gudonis įdomiai informavo apie 
lietuvių demonstracijas Vienoje 
ir Miko seimą Londone. Susirin
kimas 1987 metams išrinko tokią 
kuopos valdvbą : dvasios vadas 

kun. J. Gasiūnas, pirm. A. Krau
jalis, I vicepirm. A. Mažeika, II

ŽIRGŲ LENKTYNĖS 
DUSETUOSE

Okupuotoje Lietuvoje, Duse- 
tuose, kasmet vasario 2 būna 
žirgų lenktynės ant užšalusio 
ežero. Apie jas esame girdėję, 
bet retas žino, kas yra pradinin
kas tų arklių lenktynių.

Pradininku gi yra agronomas 
Vacys Butkys, dabar gyvenąs 
Great Necke, N. Y. Jo iniciatyva 
lenktynės buvo suorganizuotos 
1933 metais. Nuo to laiko jos 
vyksta kasmet.

STOKIME NARIAIS Į LIETUVIŲ 
FONDĄ
ir didinkime turimus Įnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimu, mok* 
•Iš ir jaunimu.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chlcago UI. 60629

savo aliejinės tapybos kūrinį 
laimėjo valstybinę premiją. Dir
bo Vilniaus dailės muziejuje, 
amatų mokykloje.

Antrojo pasaulinio karo metu 
pasitraukė iš Lietuvos, gyveno 
Vokietijoje. Po karo iš ten emi
gravo į Kolumbiją, kur turėjo 
savo keramikos studiją, meno 
dalykus dėstė įvairiose aukš
tesnėse mokyklose. Į Ameriką 
persikėlė 1958 gruodžio mėnesį. 
Pirma sustojo Washingtone, 
D.C., ir čia buvo įkūręs meno 
galeriją. į New Yorką persikėlė 
1964 metų vasarą ir nuo to laiko 
čia pastoviai gyvena.

Savo anksty vesnėje kūryboje 
jis buvo dailininkas impresioni
stas — realistas, mėgo vaizduoti 
darbo scenas — šienapjūtę, žve
jus. Nuo Kolumbijos laikų jis su
sidomėjo abstraktiniu menu. į 
tai pastūmėjo jo keramikos dar
bai, keramikos darbų glazūravi- 
mo technika, kur spalvos virda
mos susimaišo. Nuo tada jis ir 
atsidėjo tik abstraktinei kūrybai. 
Tie abstraktūs paveikslai sukurti 
pastelėmis, o daugiausia aliejine 
tapyba. Kūrė ir abstraktines 
skulptūras ir keramikos darbus. 
Daugiausia tai buvo įvairios va
zos, kurios ir liko Kolumbijoje.

New Yorke jis surengė eilę pa
rodų. Pirmoji paroda buvo 1964 
gruodžio mėnesį Angelų Kara
lienės parapijos salėje. Uoliai 
prisidėjo prie LB New Yorko 
apygardos organizuojamų žie

vicepirm. T. Liutkienė, sekr. V. 
Kleivienė, ižd. M. Zigaitienė, fi
nansų sekr. A. Vilniškienė, pa
tikėtiniai — prel. J. Balkūnas 
ir K. Vilniškis, lietuviškų ryšių 
pirm. K. Kleiva, kultūros pirm. 
Ed. Praninskas, amerikiečių 
ryšių pirm. V. Jacobson, ritualo 
pirm. A. Mažeika.

Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejaus komiteto darbams pa
remti lapkričio 16, sekmadienį, 
bažnyčioje surinkta aukų 
2,002.50 dol. — L.Ž.K.

NAUJI LEIDINIAI

Vytauto Kavolio, Sąmoningu
mo trajektorijos. Lietuvių 
kultūros modernėjimo aspektai. 
Kietais viršeliais. 10 dol.

Br. Kviklio, Vilniaus arkivy
skupija II tomas, 23 dol.

J. Brazaičio raštai 6-tas tomas, 
16 dol.

J. Audėno, Lietuvos val
stiečiai liaudininkai, 19 dol.

J. Vizbaro, Kur bėga Šešupė, 
romanas, 10 dol.

Gaunama Darbininko admini
stracijoje. Persiuntimui pride
damas 1 dol. 

mos parodų, buvo pats pirmasis 
tiesioginis vykdytojas, pa
sirūpinęs kūrinių sutelkimu, jų 
ekspozicija.

Toje popietėje ir bus trumpu 
prisimintas jo kūrybinis kelias 
Apie lietuviškojo meno proble
mas kalbės ir sukaktuvininkas ir 
svečiai. Tai bus lyg simpoziumas 
ta pačia tema Po to bus rodomos 
skaidrės. Mum gerai pažįstamas 
fotografas Liudas Tamošaitis iš
fotografavo apie 120 jo kūri
nių. Visa tai bus parodyta ekrane 
su atitinkamais paaiškinimais. 
Taip lyg kokioje apžvalginėje pa
rodoje bus parodyta jo plati 
kūryba.

Po programos bus kavutė ir 
pabendravimas. Visa tai rengia 
Lietuvių Moterų Klubų Federa- 

* eijos New Yorko klubas. Visi 
prašomi šią vasario popietę pa
skirti mūsų tarpe gyvenančiam 
pasižymėjusiam dailininkui ir 
savo dalyvavimu jį pagerbti, 
(p-j-)

JUNO BEACH, FLA.
Kalėdų šventės ir 
N. Metų sutikimas

Žiemos šventės sutraukia 
nemažai turistų į šiuos Atlanto 
pakraščius, kur paprastai būna 
nuolatinė vasara. Gražiausi ir pa
togiausi kaip tik ir yra žiemos 
mėnesiai.

Švenčių metų vienas kitas čia 
gyvenęs keliaujaį šiaurę, kur yra 
įsikūrę jų vaikai. Ten ir pra
leidžia Kalėdas ir Naujus Metus. 
Tada vėl tuoj skuba į pietus.

Kalėdų mišios

Bendrų didesnių kūčių nebu
vo. Jos rengiamos šeimose, pa
sikviečiant nemažai svečių ir kai
mynų.

Lietuvių pamaldos vyksta Šv. 
Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčio
je. Bažnyčios statyba nauja, 
moderni. Gražiai suplanuota, 
įrengta jaukiai, nes visur išklota 
medžiu.

Šalia bažnyčios yra koplyčia, 
kuri talpina apie 150 žmonių. 
Čia 2 vai. popiet ir būna lietuviš
kos pamaldos.

Paprastai mišias aukoja vietos 
kapelionas kun. Vytautas Piktur
na. Jis moka puikiai pamaldas 
suorganizuoti, pasirūpina, kad 
visi liturginiai skaitiniai būtų 
gražiai atliekami, kad į apeigas 
būtų įtrauktas ir jaunimas. Jis 
pasako ir pamokslą. O pamok
slus jis moka sakyti. Visada logiš
kai išdėsto savo mintis, įpina pa
vyzdžių, poezijos. Pamokslus 
pasirašo ir juos vykusiai paskai
to. Taip kiekvienas pamokslas 
yra prasmingas, turiningas ir vai
zdus.

Čia, Juno Beach, Fla., veikia 
Dainos choras, kurį organizavo 
ir kurį moko muzikė Irena Ma- 
nbmaitienė. Repeticijos būna la
bai mielų ir paslaugių Lino ir Po 
lės Staškūnų namuose. Cho
ras buvo pasirengęs plačiai pasi
reikšti švenčių metu, net rengėsi

“NELAISVĖJE GIMĘS KŪDIKIS”
1955 VASARIO 16 PROGA LIETUVIŲ KALINIŲ MINTYS

Lietuviškų rankraščių iš Sibiro fotostatai bei surinkti tekstai su kun. K Pugevičiaus angliškais vertimais

Nesunku atpažinti, kad šių pasisakymų autoriai yra buvę partizaninių kovų dalyviai Tų pačių kovų dalyves 
turėjo būti ir Sibiro koncentracijos stovyklose atsiradusios lietuvaitės Vyrai j jas kreipiasi kaip į kovos seses 
ir jos pačios kolektyviniame atsakyme vyrams save vadina Jūsų bendražyges lietuvaites Ska/tyto/a žavės 
visų autorių gyvoji dvasia, nepalūžusios širdys ir ištikimybė Lietuvos laisvės idealui (J Kotelis)

įsietoo ir platina.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
Lrthuaman Catholic Religious Aid
351 HigNand BNd Brooklyn NY 11207
Telefonas (718) 647-2434

Įsigykite už U.S. $10 auką Religinei Šalpai, kaliniams sušelpti.

Solistė Aldona Stempužienė dainuos Lietuvos neprik
lausomybės šventės minėjime, kuris rengiamas vasario 15 
Kultūros Židinyje. Nuotr. Jono Tainulaičio

dainuoti N. Metų sutikime, bet 
kaip tik keletas svarbių choro na
rių šventėm išvyko į šiaurę pas 
savo vaikus, taip choras giedojo 
tik bažnyčioje per Kalėdas. Gie
dojo ir visa bažnyčia labiau žino
mas kalėdines giesmes.

N. Metų sutikimas

Jau eilė metų, kaip lietuviai 
čia rengia Naujųjų Metų sutiki
mą. Jis rengiamas salėje tos 
pačios parapijos, kur vyksta lie
tuviškos pamaldos. Salė dabar 
perstatoma, didinama. Bus pa
statyti didžiuliai trijų aukštų na
mai su visokiais įrengimais ir 
salėmis. Statybos darbai jau vyk
domi, todėl įėjimas į salę dabar 
buvo nepatogus. Dar tą vakarą 
ir smarkiai lijo, o prie durų arti 
privažiuoti nebuvo galima. Taip 
vienas kitas ir sušlapo.

Rengė specialus komitetas, 
kuriam pirmininkavo Linas 
Staškūnas, talkino Lietuvos duk
terys ir kiti.

Valgius pagamino ir sunešė 
ponios. Tie valgiai buvo kuo ge
riausi, įvairiausi ir labai puikiai 
paruošti. Valgių buvo labai 
daug. Visi galėjo kartoti ir karto
ti. Valgiai buvo sudėti ant atskiro 
stalo. Kiekvienas pats turėjo pa
sirinkti, ką jis mėgsta, ir atsinešti 
prie savo stalo.

Kiekvienas stalas gavo ir bu
telį šampano. Kitus gėrimus 
svečiai jau turėjo patys nusipirk
ti. Šokiams grojo jugoslavų ketu
rių asmenų orkestras. Jis gerai 
pažįsta lietuvius, ne kartą jiems 
grojo lietuvių klube Miami ir čia. 
moka daug lietuviškų melodijų 
ir šokių.

Žmonių atsilankė apie 150. 
Daug svečių buvo iš Toronto. 
Detroito, Clevelando. New Yor
ko, net ir iš Maino valstybės. Iš 
Chicagos buvo inž. Antanas Ru
dis ir Marija Rudienė, Balfo pir- 
minininkė, dr. Kazy s Ambrazai

tis su žmona Marija, dr. Lipskis, 
dr. Vytautas Urba iš Indianos, 
dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai iš Leonia, N.J., iš De
troito — Algis ir Vytautas Petru
liai su savo žmonomis ir daug 
daug kitų.

Svečiam susėdus už stalo, 
rengėjų komiteto vardu pasvei
kino Linas Staškūnas. Taip pat 
kalbėjo ir muzikė-dailininkė Ire
na Manomaitienė, dėkodama vi
siems, kurie lanko ir remia jos 
vadovaujamą chorą ir ypač po
nams Staškūnams, pas kuriuos 
kiekvieną savaitę būna choro re
peticijos. Prasmingą invokaciją 
sukalbėjo kun. Vytautas Piktur
na.

Besibaigiant seniesiem me
tam. kalbėjo LB apylinkės pir
mininkas dr. J. Šalna. J. Sal- 
nienė sugiedojo Amerikos him
ną, o visa salė — Lietuvos him
ną. Tada orkestras skaitė pasku
tines sekundes ir sugrojo maršą, 
pasitikdamas naujus metus. 
Tada jau šaudė šampano bute
liai, visi sveikinosi, linkėjo kuo 
gražiausių naujųjų metų, lankė 
savo kaiminystės stalus. Geroje 
nuotaikoje pasitiko jaunuosius 
metus. Svečiavimasis užsitęsė 
iki 3 vai. nakties. Renginys buvo 
gerai suorganizuotas, tvarkingai 
pravestas, pasižymėjo gerais val
giais ir namie gamintais tortais.

Malonu buvo ten svečiuotis. 
Nors lauke lietus visus gąsdi
no, bet nuotaika buvo pakili. Juk 
nauji metai, kupini naujų vilio
nių ir vilčių. Bet visų linkėjimai 
— tie patys — kad metai būtų 
visiems sveiki ir laimingi, (p. j.)

JUNO BEACH, FLA.

Sausio 24. šeštadienį. Šv. Pau
liaus nuo kryžiaus parapijos 
salėje buvo surengta graži madų 
paroda. Surengė Lietuvos duk
terų vietinis skyrius, kuriam pir
mininkauja Dalia Augūnienė. 
Parodą pravedė ir naujus dra
bužius apibūdino dailininkė 
Rimgailė Zotovienė. Paroda 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Gauta gražaus pelno.

— Lietuvių Fondo Tarybos 
posėdis įvyko 1986 gruodžio 5 
savo būstinėje, Chicagoje. Tary
bos pirmininku vieningai išrink
tas trečiam terminui Povilas Ki
lius, o sekretore — adv. Daina 
Kojelytė. Valdybos pirm. dr. A. 
Razma baigia trečią kadenciją ir, 
pagal įstatų paragrafą 18, negali 
būti renkamas ketvirtam termi
nui. Nominacijų komisija į val
dybos pirmininkus pasiūlė Mari
ją Remienę, ilgametę tarybos 
bei valdybos narę, kuri vieningai 
buvo išrinkta. Nelauktina dide
lių pasikeitimų, nes M. Remienė 
pastaruoju metu buvo pirm, pa
vaduotoja ir su Lietuvių fondo 
reikalais labai gerai susipažinusi.

— Inž. Vytautui Kutkui, vi
suomenininkui, Lietuvių Ben
druomenės veikėjui, gruodžio 
21, sukako 70 metų.

— Dramaturgas ir rašytojas 
Anatolijus Kairys laimėjo LKVS 
Ramovės skelbtą dramos kon
kursą Adelaidėje, Australijoj. Už 
veikalą “Paskutinė Valia” sutar
tinai paskirta 500 dol. premija. 
Konkursui buvo atsiųsta 10 vei
kalų. Premijavimo komisiją su
darė: V. Vosylius, J. Vabolienė, 
V. Vitkūnienė, V. Opulskis ir L. 
Gerulaitis.

— Inž. Jonas P. Vaičaitis, gy
venantis St. Petersburg, FL, 
gruodžio 18 atšventė savo artimų 
draugų ir giminių tarpe 75 metų 
amžiaus sukaktį., Jis aktyviai da
lyvauja lietuvių visuomeniniam 
ir politiniam gyvenime, priklau
so LB, ALT, SLA, BALF ir kt. 
remia Lietuvių fondą ir spaudą.

— Lietuvių Šaulių Sąjungos 
Tremtyje Trakų rinktinės Nau
joje Anglijoje nauju pirmininku 
gruodžio 6 išrinktas Algirdas 
Zenkus.

— “Birutė”, Argentinos Lie
tuvių Mergaičių ir Moterų 
Draugija, šventė 55-rių metų gy
vavimo jubiliejų Audrogue mie
ste. Jų pastangomis yra įkurtas 
Lietuvių Senelių Židinys, kuris 
ir dabar tebeveikia.

— Chicagos “Vaidilutės” tea
tro aktoriai ir vadovybė sausio 7 
buvo susirinkę į Jaunimo Centrą 
pažiūrėti per VII Š. Amerikos 
lietuvių teatro festivalį suvaidin
to šio teatro veikalo ‘ Uošvė į na
mus — tylos nebebus” vaizdo 
įrašo. Taip pat buvo pasidžiaugta 
geru pasirodymu per tą festivalį 
ir dviejų atžymėjimo ženklų 
laimėjimu. Nuspręsta tuoj imtis 
darlx> ir ruošti naujus veikalus, 
o taip pat pagastroliuoti, nes yra 
gauta pakvietimų atvykti į kitas 
lietuvių kolonijas. Šiam teatrui 
vadovauja nenuilstantis kultūri
ninkas ir visuomenininkas dr. 
Petras Kisielius.

— Clevelando viešoji radijo 
stotis VVCPN, FM 90.3 iš kur 
“Tėvynės Garsai", vadovaujami 
Juozo Stempužio. įžengusieji į 
38-tuoslus darlx> metus, tran
sliuos lietuviškąją vienos valan
dos programą kiekv ieną sekma- 
dieną. vietoje 8 vai. ryto vakare 
tarp 6 ir 7 s ai.

—r Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Galumbauskas, Waterbu- 
ry, Conn., T Jacųues, Lalone. 
N. Y. Užsakė kitiems: D Birutis. 
VVayne. N.J. — Mr. ir Mrs. R. 
Silano. Morgenville. N.J., R. 
Kisielius. Somerville. N J — R 
Lakačauskis. Somerville. N J 
Sveikinam Naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol Atnaujinant — vi
siems 20 dol metams
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M BAĮJK ffi TOURS

1987 M KELIONES į LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

13 dienu — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549 

Vilniuje 10 dienų

14 dienu — Lietuva ir Rusija 
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699

V ilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 303 — Kaziuko mugė

kovo 3 - 17 — $1,229
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — §1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dieny — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — §1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — §1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienu — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — §1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — §1,799 
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — §1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — §2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1. laive Baltijos jūroje 1. Stockholme 1

20 dienu — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija ir “Bal- 
tika” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 —jaunimo grupė — §2,049 
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

L Leningrade 2. Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

11 dienu — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 421 — balandžio 21 — gegužės 1 — $1,449

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 1, Liuksemburge 1

13 dienu — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienu — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienu — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienu — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11 - 25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2,
Prahoje 2

15 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 514 — gegužės 14-28 — §1,699
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

16 dienu — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE 
10 dienu — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — §1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dieny — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — §1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienu — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 426 — balandžio 26 - gegužės 8 — §1,829
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — §1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka į Florenciją

LITHUANIAN COOKERY
In English, 316 pages

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta llstuvlškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suvertai 31S pust Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Numeris, gatvė

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
I- Postage 1 dol.

Vardas, pavardė —................................. ........... ....

Miestas, vaMtija, Zip .......... .................................... ...........

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri

dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPER1ENĖ, įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS į LIETUVĄ

Mr. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,

$1,995.00

10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm e

NR. 8702 Liepos 3 - liepos 18 d.
Iš New York’o $1,965.00
Iš Chicago’s $2,065.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

NR. 8705 Rugpjūčio 14 - rugpjūčio 30 d.
Iš New York’o $1.995.00
Iš Chicago’s $2,095.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm e

NR. 8706 Rugsėjo 18 - spalio 3 d.
Iš New York’o $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dieny — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21 - 30 — §1,549 

Vilniuje 7 dienos. Helsinky 1

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

KITOS KELIONĖS
NR. 8703

NR. 8704

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 69 metų sukakties 
minėjimą rengia Baitimorės Lie
tuvių Taryba ir Lietuvių Ben
druomenės apylinkė. \ asario 
15. sekmadienį. 8:30 vai. ryto 
Sv. Alfonso bažnyčioje bus auko
jamos mišios už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir kenčiančius 
brolius ir seses Sibire ir okupuo
toje Lietuvoje. Per mišias giedos 
Dainos choras. Klelnmas kun. 
Antanas Dranginis aukos mišias

ir sakys pamokslą. Lietuvių na
muose L30 vai. popiet pokylis, 
į kurį pakviestas naujai išrinktas 
Marylando gubernatorius \V. 
Donald Schaefer. senatoriai, 
kongresmanai. Baitimorės mie
sto burmistras. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Lietuvos genera
linis konsulas Anicetas Simutis, 
kuris atvyks kartu su savo 
žmona. Visi lietuviai raginami 
kuo gausiau dalyvauti minėjime.

Kazimieras Seškūnas. naujos 
kartos lietuvis, po sunkios ligos 
mirė sausio 19. S\. Agnietės li
goninėje. Per ilgus metus jis dir
bo Karinio Jūrų Laivyno Akade
mijos siuvykloje. Sveikatai su
silpnėjus', pasitraukė iš tarny
bos. Kazys buvo uolus Sv. Alfon
so bažnyčios pamaldų lankyto
jas. buvo susipratęs lietuvis, da
lyvavo įvairiuose lietuviškuose 
renginiuose. Gedulingos mišios 
už jo siela aukotos Sv. Alfonso 
bažnyčioj sausio 22. Palaidotas 
Loudon Park kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Elena, 
sesė Elena Majauskienė. eilė 
anūkų ir pažįstamų.

Dievo Tarno Arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio mirties 60 
metų sukaktis buvo paminėta 
Sv. Alfonso bažnyčioje sausio 25,

sekmadienį, per8:30 vai. mišias. 
Klebonas kun. Antanas Drangi
nis aukojo mišias ir pamokslą pa
sakė. Dainos choras giedojo per 
pamaldas.

Lietuvių svetainės šerininkų 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 25. sekmadienį. 2 vai. popiet 
Lietuvių Namuose. Didis 
skaičius narių dalyvavo susirini- 
me. Per susirinkimą buvo pada
ryta apyskaitiniai pranešimai, 
renkami direktoriai ir aptariami 
veiklos ateities planai. Po susi
rinkimo buvo užkandžiai.

Keturių kapelionų pagerbi
mas įvyks vasario 1. sekmadienį. 
11:30 vai. ryto. Mišias aukos 
buvęs Amerikos Marinų vetera
nas ir Amerikos karo veteranų 
Mary lando valstijos buvęs kape- 

'lionaskun. A. Dranginis. Lietu
vių Postas 154 kartu su kitais ve
teranais kasmet pagerbia tuos 
kapelionus: katalikų kunigą, 
žydų rabiną ir du reformatų mi- 
nisterius, kurie 1943 vasario 3. 
vokiečiams torpedavus S. S. 
Dorchester laivą, savo gelbėji
mosi priemones atidavė karei
viam. Per pamaldas giedos vete
ranų Choras Balladiers. Lietu
viam garbė, kad mūsų bažnyčio
je šios įspūdingos iškilmės laiko
mos.

Šv. Vardo draugijos vyrai va
sario 1, sekmadienį, rengia jau
tienos kepsnių balių Amerikos 
veteranų salėje Parkville, Baiti
morės priemiestyj. Šokiam gros 
geras orkestras. Be jautienos 
bus ir kitų skanių valgių. Bilietus 
galima įsigy ti klebonijoje ir prie 
durų. Pelnas skiriamas 
bažnyčios reikalams.

Jonas Obelinis

®DEXTER PARK PHARMACY ®
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421

296-4130

NR. 8707

Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas,
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helstnki’s, 2 naktys 
Silja Line laive.

Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys.
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baitto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje. Įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius Kainos:
VOLGA GAZ 24-10 — 5.600 rb.
VAZ 2108
VAZ 2107
VAZ 2106
VAZ 21003
VAZ 21013

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams

G. T. INTERNATIONAL, INC. P. O. BOX 29163 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba (312) 471-1702

5.365 rb.
4,470 rb.
4.130 rb
3,900 rb.
3.360 rb.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond Hili, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

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

Aktyvas: 57 milijonai • doleriu.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years" už 18 dol. Parsiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė --- ----------------------------------------------------- --------

Numeris, gatve __________ ;--------------- ---------------------------------

Miestas, vatstlįa, Zip-------------- --------------------- --------------------------

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securtty Indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekiu rašymo patarnavimas.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties medalis, kurį sukūrė 
skulptorius Vytautas Kašubu. 
3 colių bronzinis — 30 dol. 1 
colio bronzinis — 15 dol. 1 
colio gryno sidabro - 50 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 
dol. Gaunama Darbininko 
administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus,negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaiku fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $106.000

KASOS {staiga Richmond Hill veikla tošies dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki I vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certlfikatų palūkanų paaikeitimua prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefone arba paštu Jums bus suteiktos valiausios informacijos.
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NEW YORK, N.Y.
Aldona Pintsch, W. Milford, 

N.J., siųsdama Darbininko pre
numeratą už 1987 m. atsiuntė 65 
dol. Už spaudai pagalbą dėkoja
me.

Teresė Šlikienė iš Woodha- 
ven, N.Y., dosni Darbininko 
rėmėja, šiemet kaip ir pernai at
siuntė mums $55. Esame labai 
dėkingi pastoviai lietuviškos 
spaudos rėmėjai.

Nijolė Bražėnas iš Sparkill, 
N.Y., jau penkti metai Darbi
ninko prenumeratai ir lietuviš
kai spaudai paremti atsiunčia po 
$50. Nuoširdus ačiū dosniai ir

Kun. Anthony Grigaitis iš 
Matulaitis Nursing Home, Put
liam, prie ankstesnių aukų Dar
bininkui, šiemet atsiuntė $60 
auką. Labai dėkojam už pastovią 
paramą lietuviškai spaudai.

Sisters of Immac. Conception 
(Putnamo Seselės) šiemet at
siuntė Darbininkui ir spaudos 
paramai $50. Labai dėkojame 
Putnamo Seselėms už paramą, 
kurios ir pačios leidžia su dideliu 
pasišventimu lietuviškas knygas 
ir žurnalą jaunimui.

A. Rimas iš VVashington, 
D.C., pastoviai siunčia Darbi
ninkui prenumeratos mokestį 
$50. Labai dėkojame dosniam 
spaudos palaikytojui per ketve-

pastoviai rėmėjai.
Jurgis Valaitis iš Stamford, 

Conn., kaip ir ankstesniais me
tais, taip ir šiemet Darbininkui 
ir spaudai pagelbėti atsiuntė 
$50. Didelis ačiū dosniam mūsų 
laikraščio draugui.

rius praėjusius metus.
Miss P. Davidon iš Milford, 

Conn., šiemet laikraščio prenu
meratai ir spaudos paramai at
siuntė $40. Širdingas ačiū! Ir 
anksčiau ji buvo nuolatinė auko
toja.

Genoveva Bielskis iš Light- 
house, Florida, jau seniai do
sniai rėmusi Darbininką auko
mis, šiemet su prenumerata at
siuntė $50. Labai dėkojame pa
sišventusiai lietuviško laikraščio 
palaikytojai.

Vincas Lietuvninkas iš Eliza- 
beth, N.J. nuolatinis mūsų laik
raščio rėmėjas, šiemet padidino 
savo prenumeratos mokestį iki 
$50. Labai esame dėkingi.

O. Rekešius iš West Milford, 
N.J. savo prenumeratą padidino 
iki $40. Širdingai dėkojame.

Veronika Kraskienė-Kras- 
zewski iš Surfside, Florida, dau
gelio metų Darbininko skaityto
ja, irgi padidino savo prenume
ratą iki 40 dol. Labai dėkojame.

Petras Skikūnas iš Miami, 
Florida, nuo 1984-tią moka pre
numeratos po $50. Darbininko 
administracija labai dėkoja tokia- 
ma pasišventusiam spaudos 
rėmėjui.

Dr. J. Svogūnas

A. A.
MARIJAI VAICEKAUSKIENEI

mirus, sūnus Algj ir Vytą ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame.

Stefa ir Vladas Vasikauskai
Birutė ir Jonas Mikalauskai

A. A. 
JONUI ŠILEIKIUI

mirus, jo žmonai Valerijai, ilgametei klubo narei, duk
roms ir sūnui su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

LMF Neto Yorko klubas

A. a. K. Miklo atminimui 
Kultūros Židiniui aukojo: Henri
kas ir Rasa Mildai 50 dol., Da
nutė Miklaitė 35dol., Irena ir J. 
Vilgaliai 40 dol., LB Great Neck 
apylinkė 25 dol.. A. ir P. Povi
laičiai 20 dol., A. Lingis 10 dol. 
Už aukas Kultūros Židinio valdy
ba dėkoja.

N. Y. Filatelistų draugija išlei
do savo biuletenio gruodžio nu
merį. Pradžioje skelbiamos įvai
rios filatelistų parodos, nauja li
teratūra, A. Budreckis rašo, 
kada lietuviai atvyko į Lietuvą, 
laiškai iš pirmojo pasaulinio 
karo,’ lietuvių tremtinių paštas 
Vokietijoje, Lietuvos pašto 
ženklai, 1940 metų laidos, jų 
aprašymai, iliustracijos. Dar A. 
Budreckis rašo apie lietuvių kal
bos ryšį su sanskritu. Biuletenis 
leidžiamas anglų kalba, redaguo-

Dr. Jonas Svogūnas, gimęs 
1953 Brooklyn, N.Y., baigė St. 
Thomas College Minnesotoj ba
kalauro laipsniu iš biologijos. Iš
vyko medicinos studijuoti į Indi
ją. 1981 m. lapkričio mėn. baigė 
Kostorba Medical college ir gavo 
medicinos daktaro laipsnį. Pasi
rinkęs "Family Practice” spec
ialybę, atlikęs trijų metų stažą 
St. Joseph ligoninėje Stamford, 
Conn., išlaikė valstybinius egza
minus ir nuo 1987 sausio 1 ati
darė savo kabinetą: 965 Hope 
St., Stamford, Conn. 06907. 
Tel. 203 327 - 6770.

KEARNY, N.J.
Mokyklos eglutė

Gruodžio 20, šeštadienį, litua
nistinė dr. Vinco Kudirkos mo
kykla, kaip ir kitais metais, su
ruošė Kalėdų eglutę, kurios 
metu buvo suvaidinta Alės Nu
kaitės kalėdinis vaizdelis 
“Spindėkit žvaigždės”. Vaidino 
šie mokyklos mokiniai: Gailutė 
Kligytė — mergaitę, Lina Meli- 
nytė — angelą, Danutė Šešto- 
kaitė — žvaigždę I, Pauliukas 
Mykolaitis — žvaigždę II, Vin
cas Sruoginis — berniuką ir Ri-

A. A.
JONUI ŠILEIKIUI

mirus, jo žmonai Valerijai, dukroms Laimai, Aldonai, 
Audronei ir sūnui Rimantui bei jų šeimoms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Janina Gerdvilienė 
Sofija ir Stasys Vaskiai 
Matilda ir Petras Vasiliauskai 
Melanija ir Albinas Verbylai
Marija ir Leonas Virbickai

jaW. E. NortonPhiladelphijoje.
Lietuvos vyčių biuletenis, 

“leidžiamas tos organizacijos Lie
tuvos reikalų komiteto, Lapk
ričio - gruodžio numeryje su
rinkta daug žinių iš įvairių laik
raščių apie Lietuvą, raginama 
rašyti įvairius laiškus. Redaguoja 
Scottie Žukas irCasimir Yanish, 
o Lietuvos reikalų komiteto pir
mininke yra Evelyn Ozelis. Biu
letenis leidžiamas anglų kalba, 
spausdinamas zirakso būdu.

ELIZABETH, N.J.

mukas Mykolaitis — mintį, be 
to, fleita grojo Lina Melinytė ir 
pfaninu skambino Gailutė Kli
gytė, o Kalėdų senį suvaidino 
mokyklos mokytoja Valė Kly- 
gienė. Vaidinimą paruošė mo
kyklos vedėja Liucija Alin- 
skienė.

Iš vaidintojų gražiai lietuvių 
kalbos tartim išsiskyrė Gailutė 
Kligytė, nors ir kiti stengėsi savo 
vaidimenis kaip galima geriau 
atlikti., Už tai visi vaidintojai ir 
kiti mokiniai Kalėdų senelio

■1
Lietuviškos juostos 

amerikiečiams
Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) tarnautojos 
Mildos Bakšytės-Richardson ini
ciatyva ir rūpesčiu, talkinant stu
dentui Arui Sužiedėliui, sausio 
8 d. to instituto profesoriams ir 
studentams buvo parodytas 1985 
m. lietuvių tautinių šokių 
šventės filmas, suruošta lietuviš
kų juostų paroda ir pademon
struotas jų audimo būdas. Šiuo 
tikslu iš Brocktono buvo iškvie
sta su juostomis ir staklėmis juo
stų audėja mokytoja Elžbieta Ri- 
bokienė. Susidomėjimas lietu
viškomis juostomis buvo dide
snis, negu tikėtasi. Pradžioje 
juostų paroda ir jų audimo de
monstravimas buvo numatyta 
dviem valandom, bet dėl didelio 
susidomėjimo ji užtruko keturias 
valandas. Parodos lankytojams 
buvo dalinama informacija apie 
lietuviškas juostas. Tai iš Ency- 
clopedia Lituanica perspausdin
tas dail. Antano Tamošaičio 
straipsnis. Tokios parodos suda
ro gražią lietuvių liaudies meno 
reprezentaciją. Kasmet jų suor
ganizavimu pasirūpina Milda 
Bakšytė-Richardson. Tai pavy
zdys, kaip reikia išnaudoti kiek
vieną progą supažindinti ameri
kiečius su lietuviais ir jų sena ir 
įdomia kultūra.

Lietuvos vėliava prie 
viešųjų pastatų

Kasmet Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukakties pa
grindu Vasario 16-ąją prie State 
House ir City Hali Bostone iške
liama Lietuvos vėliava. Šiemet 
toji diena yra nedarbo diena, nes

PADĖKA
A. A. EMILIJAI NOAKIENEI

mylimai motinai, uošvienei ir senelei 1986 m. 
rugsėjo mėn. 22 d. mirus,

nuoširdžiai dėkokjame Tėvui Antanui Prakapui, 
OFM, už atlaikytas atsisveikinimo pamaldas koplyčio
je ir kapuose, kun. Jonui Pakalniškiui, Apreiškimo pa
rapijos klebonui už šv. Mišių atlaikymą ir vyskupui 
Pauliui Baltakiui.

Širdingas ačiū Malvinai Klivečkienei už pravestą 
atsisveikinimą, visiems atsisveikinusiems su velione: 
dr. Jonui Lenktaičiui Korp! Neo-Lithuania vardu, Ire
nai Banaitienei Liet. Moterų Klubų Federacijos vardu, 
dr. Marijai Žukauskienei, LMKF New Yorko Klubo var
du, Alfonsui Samušiui Karininkų Ramovės vardu, Mal
vinai Klivečkienei Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tienės Birutės Draugijos vardu, Magdalenai Ulėnienei 
Filiae Lithuaniae vardu, Alfai Juodikiui giminių vardu 
ir visiems atvykusioms pasimelsti ir atsisveikinti su 
velione koplyčioje, dalyvavusiems šv. Mišiose ir pa- 
lydėjusiems j amžino poilsio vietą.

Dėkojame Apreiškimo parapijos vargonininkui 
Viktorui Raliui už muziką ir giesmes šv. Mišių metu.

Nuoširdus ačiū visoms velionės draugėms ir 
pažįstamoms, lankiusioms ją ligos metu, o ypač dide
lis ačiū Magdutei Ulėnienei, suteikus velionei daug 
paguodos.

Širdingas ačiū visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems ir visoms organizacijoms už gražias 
gėles, užprašytas mišias, aukas lietuviškiems tik
slams paremti Ir gausias užuojautas per radiją, spau
dą ir asmeniškai.

Dėkojame Marytei Šallnskienei už paskutini patar
navimą Ir Vaciui Steponiul už labai skanius ir tvarkin
gai paruoštus pietus.

Giedrė Stankūnienė ir Aldona Pintsch 
su šeimomis

Kunigy šventė
Sv. Petro ir Povilo lietuvių pa

rapijos bažnyčioje, Elizabeth. 
N.J., sausio 18, sekmadienį, 
atšvęsta dviguba šventė — ilga
metis tos parapijos vikaras kun. 
Juozas Pragulbickas minėjo ku-
nigystės 55 metų sukaktį, o da
bartinis klebonas kun. Petras 
Žemeikis kunigystės 30 metų su
kaktį.

Abu sukaktuvininkai kartu su 
kun. Ronald Marczevvski ir dija- 
konais Henriku Keturvičiu ir
Antanu Samaloniu koncelebravo 
padėkos mišias H vai. ry to.

Iškilmingų mišių metu giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas muz. Liudo Stuko.

Po mišių parapijos salėje vyko

buvo apdovanoti įvairiom do
vanėlėm, o, programai pasibai
gus, visi šioj šventėj dalyvavę 
buvo pavaišinti kava, sumušti
niais ir pyragaičiais. Vaišes pa
ruošė mokinių mamytės.

Sįmetinė eglutė išsiskyrė iš 
anksčiau buvusiųjų dar ir 
nemažu žiūrovų skaičium. Čia

vaišės, kuriose dalyvavo 200 
asmenų su viršum. Visus pasvei
kino Helen Karalis, parapijos ta
rybos prezidentė. Sukaktuvinin
kam organizacijų vadovai ir pa
vieniai asmenys įteikė dovanas.

Šią šventę organizavo parapi
jos tary ba, talkinama įvairių or
ganizacijų. Izabelė Keturwitis 
buvo pobūvio komiteto pirmi
ninkė. Jai talkino parapijos ko
mitetas. VVilliam Senkus

Mielai kolegei

DANUTEI LESKAITYTEI - ALLEMAN 
mirus, reiškiame gilią užuojautą p. Vincei Jonuškaitei- 
Leskaitienei, dukterims Irenai ir Audronei.

Už Danutės sielą bus aukojamos mišios vasario 
22 d., Putnam, Conn. vienuolyno koplyčioje.

Danutė buvo mums visuomet draugė.
Liūdinčios putnamietės

Motinai Ir uošvei
A.A.

MARIJAI SVILIENEI
mirus, dr. Leonildal ir Juozui Gledralčlams ir Jų šeimai 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

,Vew Yorko ir apylinkių ateitininkai

teikėsi atsilankyti ne tik Sopulin
gosios Dievo Motinos parapijos 
šeimininkas prelatas Dominin
kas Pocius, parapijos vedėja, Šv. 
Pranciškaus ordino seselė Klari- 
ta ir tos pat mokyklos mokytoja 
seselė Pierre, bet ir visa eilė ank
sčiau šią lituanistinę mokyklą 
baigusių ir dabar jau kolegijose 
studijuo jančių buv. mokinių. 

Visi jie sudarė gražią auditoriją 
mažiesiem vaidintojam.

Likus nedaugeliui tėvų, savo 
vaikus vežiojančių į šią mokyklą, 
mokyklos išlaikymas yra žymiai 
pasunkėjęs, todėl su pinigine pa
rama atskubėjo LB Nevvarko 
apylinkė, paskyrusi 200 dol. ir 
LB Elizabetho apylinkė ir LB 
N.J. apygardos valdyba — po 
100 dol.’

Mokyklai vadovauja ir moko 
Liucija Alinskienė. Be jos mo
kykloj dar dirba Valė Klygienė 
ir Gina Melinvtė.

K.J.

ji sutampa su Jurgio Washingto- 
no gimtadienio minėjimo šven
te. Todėl Lietuvos trispalvė bus 
(iškelta ne vasario 16-tąją, bet va- 
^sario 17-tąją 11 vai. ryto prie Sta
te House, o 12 vai. prie City 
Hali. Tuo rūpinasi Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bostono sky
rius^ kurio pirmininko pareigas 
dabar eina Bronius Paliulis. Juo 
didesnis lietuvių skaičius tose iš
kilmėse dalyvauja, tuo daugiau 
pasitarnaujama lietuviškiems 
reikalams, nes tai padaro didesnį 
įspūdį valstijos ir miesto admini
stracijai, o taip pat amerikiečių 
visuomenei, kurių palankumas 
lietuviams yra taip reikalingas. 
Todėl visi Bostono ir apylinkės 
lietuviai turėtų iš anksto taip su
sitvarkyti, kad tose Lietuvos 
vėliavos pakėlimo iškilmėse 
galėtų dalyvauti.

Susirūpinimas komp.
Juliaus Gaidelio kūryba

1983 m. sausio 6 d. mirus 
komp. Juliui Gaideliui, jo 
kūrybą išsivežė jo sūnus Garsas 
Gaidelis į Australiją. Praėjus jau 
ketveriems metams, kyla su
sirūpinimas, kad vienoje vietoje 
sukaupta toji kūryba neatsidurtų 
sunykimo pavojuje. Laisvės Var
po vadovybė jau seniai kelia rei
kalą tą kūrybą nukopijuoti ir per
kelti į Lietuviškos muzikos ar
chyvą, kuris globoja lietuvių 
išeivių kūrinius. Tuo reikalu ji 
susirašinėja su Garsu Gaideliu, 
Lietuvių Fondo vadovybe, LB 
Kultūros Taryba, o paskutiniu 
metu taip pat su Lietuviškos mu
zikos archyvo vadovybe. Šalia to 
Bostone norėta sudaryti specialų 
komitetą, kuris rūpintųsi ne tik 
komp. J. Gaidelio kūrybos ap
sauga, bet taip pat jos išleidimu. 
Ligi šiol nepavyko to padaryti, 
bet rankos nenuleidžiamos. Šiuo 
metu iš naujo aiškinamasi tokio 
komiteto sudarymas, tikintis, 
kad šį kartą tai gali būti įgyven
dinta. Komp. J. Gaidelio sūnus 
Garsas Gaidelis iš Australijos 
praėjusių metų gruodžio 23 d. 
laiške Laisvės Varpo vedėjui Pe
trui Viščiniui rašo, kad jis sten
giasi sudaryti plokštelių leidimo 
firmą, kuri pradžioje leistų po
puliarios muzikos plokšteles, o 
vėliau gautu pelnu mėgintų lei
sti komp. J. Gaidelio muzikos 
kūrinius. Bet tai ilgas ir sunkus 
kelias. Vis dėlto jis tikisi, kad 
šiais metais galutinai paaiškės, ar 
jam pavyks tai įgyvendinti.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO 
— MINKŲ RADIJO PROGRAMA 
girdima per radijo stotį WLYN 
1360 AM banga sekmadieniai* 
nuo 8 Iki 8:45 vai. ryto. Vado
vauja S. ir V. Minkai, 71 Farragut 
Road, So. Boston, Mas*. 02127. 
Tel. 268 - 2515. Pas Mtnkus gau 
namas “Darbininkas”.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niai* 9:00-10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockten, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BnnK-BV-mniL
PtKtogepaidbotiiiuavs

ThatV uhat BRIMUNtMIMKIi
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, namoka-

■F 0*4 lengvo taupymo be-. 
do per pašto skambinkit Mr.
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DARBININKAS

341 Hlghland Mvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Popietę su dail. Juozu Bagdo
nu rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas. Popietė bus 
vasario 1, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židinio mažojoje 
salėje, kur bus iškabinta ir daili
ninko darbų. (Žiur. skelbimą ir 
straipsnelį).

14-toje dailės parodoje daly
vauja apie 20 dailininkų, busiš- 
statyta apie 100 jų darbų. Paro
doje bus prisiminta pirmoji 
dailės paroda, jos 80 metų sukak
tis, ir bus išstatyta A. Žmuidzi
navičiaus paveikslas, kuris pir
moje parodoje susilaukė daug 
dėmesio. Taip pat bus išstatyta 
ir skulptoriaus P. Rimšos “Lietu
vos mokyklos bareljefas, retai 
kur matytas ir mažai kam žino
mas. Bus išstatytas ir dail. Ado
mo Varno paveikslas iš 1906 
metų. Parodoje taip pat bus pri
siminti ir pagerbti mirę dailinin
kai Romas Viesulas ir Jurgis Juo
dis. (Žiūr. skelbimų ir aprašymų 
apie pirmųjų dailės parodų'.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungos 29 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks vasario 1. sek
madienį, 1 vai. popiet E. Ke- 
zienės namuose, 80 - 69 90th 
Avė. Visų narių dalyvavimas 
būtinas. Po susirinkimo vaišės.

POPIETĖ SU 
DAIL. JUOZU BAGDONU
bus vasario 1, sekmadienį, 3 v. popiet
Kultūros Židinio mažojoje salėje, 
341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE:
Dail. Juozo Bagdono 75 mėty gyvenimo ir 55 

mėty kūrybos sukaktis — kalba PAULIUS JURKUS

Lietuviškoji dailė—kalba dail. J. BAGDONAS 

Dail. J. Bagdono kūryba skaidrėse
Po programos kavuli.

Mažojoje salėje bus iškabinti dail. J. Bagdono tapybos 
darbai

Įeinant aukojama

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LMK FEDERACIJOS 
.V£W YORKO KLUBAS

rengiama 1987 m. vasario 7 - 8 Kultūros Židiny, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY..

Dalyvauja per 20 dailininkų, bus išstatyta 
per 1OO jų kūrinių.

Iškilmingas parodos atidarymas ir premijų 
įteikimas — vasario 7, šeštadienį, 7 v.v. 
Po atidarymo — kavutė.

Paroda lankoma:
šeštadienį, vasario 7, nuo 12 vai. iki 9 v. v. 
sekmadienį, vasario 8, nuo 12 v. iki 4 v. popiet.

-TOJI DAILĖS

Paroda skiriami Lietuvos nepriklausomybės šventei pagerbti Ir taip pat 
prisiminti pirmosios lietuvių dailės parodos 80 metų sukakčiai.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDA

Redakcija.......... (718) 827.1352
Adminlstr...........(718) 827*1351

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5982 
Vyskupas ... (718Į 827-7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9645
Salės adm. ... 4718) 235-8386

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė minima vasario 15 šia 
tvarka. Iškilmingos pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. Pamokslų pasakys Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Minėjimas 3 vai. Kultūros Židi
nyje. Kalbų pasakys buvęs JAV 
LB krašto valdybos pirmininkas 
dr. Antanas Butkus. Dainuoja 
operos solistė Aldona Stem- 
pužienė. Akomponuoja ir lietu
viškas meliodijas groja pianistas 
\Villiam Smiddy. Tautinius šo
kius šoka X. Y. ansamblis Trypti
nis, vadovaujamas Jadvygos Ma
tulaitienės. Po minėjimo ben
dros vaišės.

Remkime Tauto Fondų ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mų. Jie pasiekia visų laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrų 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimų. Visos aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073, 
\Voodhaven, N.Y. 11421.

New Yorko žinių dėl pa
gausėjusių skelbimų dar yra 5 ir 
7 psl.

Kazys Miklas - Miklaševičius, 
gyvenęs Great Necke, mirė sau
sio 13. Vasario 23 jis būtų su
laukęs 91 metų amžiaus. Buvo 
gimęs Kretonio kaime, Šve
nčionėlių apskrityje, 11 vaikų 
šeimoje. Lietuvoje jis visų laikų 
dirbo geležinkelio žinyboje Tau
ragėje, Panevėžy ir Šven
čionėliuose. Antrai okupacijai 
artėjant, jis su šeima pasitraukė 
į vakarus ir iki atvykimo į Ame
riką gyveno Hanau lietuvių sto
vykloje, prie Frankfurto, Vakarų 
Vokietijoje. į šį kraštą atvyko 
1949 metais ir visų laiką gyveno 
Great Necke. Buvo palaidotas 
sausio 15 Ali Saints bažnyčios ka
pinėse Great Necke. Liko 
nuliūdime jo žmona Ona, sūnus 
Ramutis su šeima, gyv. Califor- 
nijoje, dukra Regina su šeima 
Houston, Texas, dukra Danutė 
su šeima Great Necke, taip pat 
brolvaikiai Kęstutis ir Henrikas 
Miklai, seserys Ona Varnienė 
Australijoje, Marija Truskau- 
skienė ir Julija Grigaliūnienė su 
šeimomis Lietuvoje.

Brolių Kezių orkestras vasa
rio 7 vyksta į Torontą, kur gros 
šokiams viename jaunimo 
pobūvyje. Vasario 21 gros Hart
forde tautinių šokių grupei 
“Berželis”, o vasario 28 Kultūros 
Židinyje, kur ateitininkai rengia 
kaukių balių.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 31, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Giacomo 
Puccini opera “Manon Lescaut . 
Pagrindiniai solistai: Leoną Mit- 
chell, Ermanno Mauro, Brian 
Schexnayder, Italo Tajo. Diri
guoja Julius Rudei.

Už a. a. Antaninos Vedec- 
kienės vėlę jos mirties pirmųjų 
metinių proga mišios bus aukoja
mos sausio 30 Thompson, 
Conn., ir Putname, Conn.

J. A. Rasys iš Cambridge, 
Mass. nuo 1985 metų moka pre
numeratos $50. ar $40. Taigi ir 
šiemet gavome $50. Garbė do
sniam lietuviškos spaudos palai
kytojui.

Palanga, Klaipėda (su nakvy
ne), Panevėžys, Kaunas. Tai tik 
keletas iš Lietuvos miestų, ku
riuos lankys GT International 
ekskursantai. Dėl detalių žiūrėk 
GT International skelbimą šešta
me Darbininko puslapyje.

Ieškau draugo, kuris padėtų 
kartu gyventi. Esu našlė, turiu 
namus. Skambinti 517 869-2248.

Greenpoint pas lietuvį savi
ninkų išnuomojamas erdvus ke
turių kambarių butas. Suintere
suoti gali skambinti tel. 782 - 
84.56.

Lietuviško skonio pietus, va
sario 15, sekmadienį, bus galima 
pavalgyti nuo 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio apatinėje salėje 
prieš Vasario 16-tosios minėjimo 
iškilmes.

Danutė Leskaitytė - Alleman. 
anksčiau gyvenusi New Yorke, 
sulaukus 48 metų amžiaus, po 
operacijos mirė Oregon valstijo
je. Nuliūdime liko vyras Carl, 
dukros Irena ir Audronė, p. 
Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė 
bei kiti giminės.

Natalie Glowacki, VVoodha- 
ven, N.Y., tęsdama savo moti
nos Liudvikos Koppienės spau
dos paramų, atsiuntė 40 dol. L. 
Koppienė ilgus metus dosniai 
rėmė Darbininkų. Ačiū labai.

Dieninių nuplėšiamų kalen
dorių dar turi Darbininko admi
nistracija. Kiekvieno lapo antro
je pusėje dar yra kas nors įrašyta. 
Kalendoriaus lentelėje — Lietu
vos Vytis. Kalendorių redagavo 
M. Bajoriūnas, išleido Nidos lei
dykla Londone, Anglijoje. Kaina 
8 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimą LB Newar- 
ko apylinkė kartu su Lietuvos 
vyčių 29 kuopa rengia sekma
dienį. vasario 15, Svč. Trejybės 
parapijos salėj tuoj po 11 vai. 
ryto mišių.

Darbininko sausio 23 d. nu
meryje, 8 puslapy žinutėje iš 
Lietuvių Atletų klubo veiklos 
pasitaikė klaida. Parengimų va
dovas yra Rimas Kezys, o ne Ro
mas Kezys, kaip buvo atspau
sdinta. Atsiprašome.

St. Petersburgo LB apylinkės 
valdyba per savo iždininkų Kostų 
Arų atsiuntė Darbininkui 25 dol. 
aukų ir gražius linkėjimus, Ačiū 
labai.

PARODOS REIKALAI

Dailininkai prašomi parodai 
skirtus kūrinius suvežti arba sau
sio 31 arba vasario L Atvežti į 
Kultūros Židinio bibliotekų. Jei 
būtų kokių kliūčių atvežti, 
prašom paskambinti P. Jurkui į 
redakcijų 718 827 - 1352, arba į 
namus 718 441 - 3612. Jis reda
guoja parodos katalogų ir jam rei
kalingos žinios apie išstatomus 
kūrinius.

I / M" CORPORATION, 
V lluį VVILTON, CT

Vitta Corporation, VVilton, 
CT, ir šiais metais atskubėjo su 
dosnia auka Darbininko spaudai 
paremti. Kai mažėja mūsų skai
tytojai ir kai išlaidos kaskart 
didėja, tokia parama laikraščiui 
labai pravarti.

Todėl šios Vitta korporacijos 
vadovams reiškiame nuoširdžių 
padėkų ir linkime kuo geriausio 
pasisekimo, kad korporacija vis 
augtų ir didėtų.

Darbininko administracija

HOLIDAZE TOURS - KELIONIŲ AGENTŪRA 
suruošus! daug sėkmingų ekskursijų LIETUVOS VYČIAMS, 

kviečia su VYČIAIS keliauti į
LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ ISTORINES IŠKILMES ROMOJE!

VIENOS SAVAITĖS ekskursija išvyksta iš New Yorko BIRŽELIO 25 D. (ir 
antroji). Kaina, įskaitant apsistojimu 4 žvaigždžių viešbutyje, visas keliones 
autobusais, ir bilietus į visus renginius, $1125. asmeniui, dviem kambaryje. 
Norintieji apsistoti liuksusiniame Cavalleri Hilton viešbutyje, prideda $150.

ANTROJI, 12-KOS DIENŲ ekskursija, įskaitant vlskę Romoje, kelionę 
lėktuvu j MŪNCHENĄ, Vokietijoje, bei keliones Ir apsistojimus VIENOJE 
IR SALZBURGE, Austrijoje, kalnuos $1599. asmeniui, dviem kambaryje. 
Kurie apsistos Cavalleri Hilton viešbutyje, Romoje, prideda po S95.Vlenoje, 
Austrijoje, bus apsistojama pačiame geriausiame “Imperial” viešbutyje be kito 
mokesčio!

Ir šiom Vyčių ekskursijom sutiko vadovauti prof. dr. JOKŪBAS STUKAS, 
Vyčly Garbės Narys. Neatidėliojant pasiųskite $100 užstatę HOLIDAZE TOURS 
AGENTŪRAI šiuo adresu: 810 Belmar Plaza, Belmar, N.J. 07719. Telefonai: N.J. 
Toli Free: 800-682-3055. USA Toli Free: 800-526-2827. Malonėkite kreiptis laišku 
arba telefonu gauti ekskursijų brošiūrėlių. Išvykstant Iš Chlcagoe: plūs $80., 
Los Angeles: plūs $193., Washlngtono: plūs $69.

New Yorko studentai ateitininkai su tautinių šokių mokytoja 
Jadvyga Matulaitiene savo susirinkime sausio M d.

IS NEW YORKO STUDENTŲ 
ATEITININKŲ VEIKLOS

į mūsų susirinkimų ir supažindi-New Yorko studentų ateiti
ninkų susirinkimas įvyko sausio 
10. Susirinkime dalyvavo J. Ma
tulaitienė, N.Y. tautinių šokių 
ansamblio Tryptinio vadovė. Ji 
mum kalbėjo apie šokių pradžių, 
pereidama į tautinius šokius. Su
minėjo įvairias šokių rūšis, ku
rias paskui pailiustravo pa
vyzdžiais.

Visi susirinkimo dalyviai 
atidžiai klausėsi jos kalbos ir visi 
jai buvo dėkingi už atsilankymų

Naujas Čiurlionio albumas su 
A. Mikulskio kūriniais 2 plokš
telėse. Kaina 15 dol. Persiunti
mui 1 dol. Čiurlionio ansamblis 
dainuoja A. Mikulskio šiuos 
kūrinius: Rambynas, Žveng žir
gelis lankoj, Kai aš jojau per gi
relę, Visi berneliai po akių, Su
tekėjo dvi upytės, Oi motulė, 
Balnok, tarne bėrų žirgų, Ulijo
na, Atvažiavo mašinėla, Už aukš
tų kalnų, Sv. Jono Vakarėlį, Ant 
Nemuno kranto, Pasaulio Valdo
vui, Lietuvos Himnas, Lietuviai 
esame mes gimę ir Atsisveikini
mas su tėvyne. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY, 
11207.

KAUKIŲ
BALIUS

bus vasario 28, šeštadienį, 
8 vai. vakare Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Šalti ir šilti valgiai — vakarienė ir atgaivos baras 
Šokiam gros brolių Kezių orkestras. 
Geriausios kaukės bus premijuojamos. 
Suaugusiem — 20 dol.
Studentams ir moksleiviams — 15 dol.

Bilietus platina ir stalai užsakomi pas:
M. Šalinskienę — 296 - 2244 
Pr. Ąžuolienę - 296 -1205 
M. Klivečkienę — 296 - 0406 
A. Lukoševičiūtę — 849 - 6083 
G. Simonaitytę — 843 - 6049

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

Netc Yorko Ateitininkai

nimų su lietuvių tautinių šokių 
menu.

Siame susirinkime mes na
grinėjome ateitininkų tautišku
mo principų. Tautiniai šokiai yra 
kaip tik dalis to tautiškumo.

Po to kalbėjome apie savo ei
namuosius reikalus. Svarbiau
sias iš tų — vasario 28 ruošiamas 
kaukių balius. Šiais metais New 
Yorko studentai ateitininkai la
bai stipriai įsijungė į šio baliaus 
rengimų. Aptarėme kaukių pasi- 
gaminimų. J. Matulaitienė mum 
davė daug gerų idėjų.

Kitas susirinkimas bus vasario 
7 d. (Asta)

NAUJI LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

Fire and Night— Five Baltic 
Plays, by A. Straumanis, 20dol.

When the Soviets Come... A 
Factual Report by R. Raid, II 
part, 12 dol.

Faces of two \Vorlds, by A. 
Kezys (Distinguished Personali- 
ties), 12 dol.

Gaunama Darbininko admini
stracijoj (persiuntimui 1 dol.).




