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Savo naujoje knygoje Game 
Plan (Strategija Tolimai 
Ateičiai), Zbignievvas Brzezin
skis svarsto kaip JAV turėtu 
varžytis su Sovietų Sąjunga Bu
vusio Valstybinio Saugumo pa
tarėjo nuomone, įtampa taip

totalitarinę politinę sistemų.
Brzezinskis tvirtina, kad So

vietų Sąjungos politinė ir ūkinė 
decentralizacija sustiprintų tai
kų. Kuo daugiau teisių išsikovos 
nerusų tautos, tuo labiau su- 
siįpnės išorinis rusų imperiali-
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su ten jau 18 m. veikiančių ko
munistų partizanų vadais ir 
gruodžio 10- paskelbė 60 dienų 
paliaubas o prezidentė Corazon 
Aquino atleido iš pareigų viešųjų 1 
darbų, gamtos turtų, darbo ir sa
vivaldybių ministerius.

Prezidentas Reagan, iškylant 
vis daugiau kaltinimų dėl ginklų 
pardavinėjimo tranui amerikie
čiam įkaitam išvaduoti, sudarė 
komisijų, kurion įeina John 
G.Tovver, Edmund Muskie ir 
Brent Scovvcroft. Be to, vietoj 
atsistatydinusio patarėjo saugu
mo reikalam prezidentas nauju 
patarėju paskyrė Frank Carluc- 
ci, o visiem kitiem su šia byla 
susijusiem reikalam ištirti suti
ko, kad būtų paskirtas specialus 
tardytojas.

Vakarų Berlyno teismas pri
pažino jordanietį Ahmed Hazi ir 
palestinietį Farouk Salamah kal
tais dėl vokiečių - arabų draugi
jos būstinės V. Berlyne išsprog
dinimo ir nubaudė juos kalėti: 
pirmąjį — 14 ir antrąjį — 13 m. 
Be to, pripažino, kad į šį sprog
dinimą buvo įsivėlusi ir Sirijos 
ambasada Rytų Berlyne.

RAŠO KALINIAI IŠ SIBIRO
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 68

JAV ir SSRS dar ilgai tęsis, ji> 
varžytais neturi nieko liendmsi* 
vadovaujančiomis asmenybinis 
ar sutartimis. Jis tvirtina, bei 
JAV reikia plačios ir nuoseUii>%

V. Vokietija ir Prancūzija pa
reiškė apgailestavimą, kad prezi
dentas Reagan nutarė peržengti 
1972 m. sudarytos, bet JAV se
nato nepatvirtintos SALT II su
tarties nustatytas branduolinių 
ginklų ribas.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Australijoj, kvietė 
visus nuo Bažnyčios nutolusius 
grįžti, nes Bažnyčia yra pasi
ruošusi juos su meile priimti. Iš 
3.9 mil. Australijos katalikų tik 
apie 13 reguliariai klauso mišių.

Indijos min. pirmininkas Ra- 
jiv Ghandi, susirūpinęs dėl pa
didėjusio Pakistano ginklavi
mosi, spaudė ten atsilankiusį 
Sov. Sąjungos gen. sekretorių 
Gorbačiovą surasti taikingų būdų 
Afganistano karui užbaigti.

V. Vokietijos kancleriui Hel- 
niut Kohl vienam pasikalbėjime 
prilyginus Sov. Sąjungos gen. 
sekretorių Gorbačiovų nacių Vo
kietijos propagandos ministeriui 
Goebels, sovietų partijos oficio
zas Pravda vedamuoju apkaltino 
kanclerį atgaivinant prieš Sov. 
Sąjungų nukreiptų šaltąjį karų.

Brazilijos valdančiajai parti
jai laimėjus rinkimus, krašto 
prezidentas Jose Sarney panaiki
no kainų užšaldymų, bet. kai
nom pradėjus kilti, tūkstančiai 
darbininkų pasipylė į gatves 
protestuoti prieš vyriausybę.

Izraelis apkaltino Britanijos 
laikraščiui pateikusį žinių apie 
Izraelio turimus branduolinius 
ginklus Mordechai \ aminu val
stybės išdavimu ir šnipinėjimu. 
Jam gresia mirties bausmė.

Iš kun. Alfonso 
Svarinsko laiško: 

“Pasimatymas nukeltas į atei
nančius metus (priklausė rugsėjo 
9 d.). Taip Dievui patinka! Aš 
linksmas ir geroje nuotaikoje. 
Jau du metai, kai negauta nei 
ilgo, nei trumpo pasimatymo!). 
Esu gyvas ir sveikas. Sekma
dieniais ilsiuosi, porų valandų il
giau miegu, skaitau, meldžuosi. 
Už viskų dėkingas mūsų Vieš
pačiui Dievui. Man gyvenimas 
geras. Duok, Dieve, kad visi su
sitiktume danguje ir su visomis 
dangaus galybėmis giedotume 
‘šventas, šventas...’

J meilę žmonės visuomet atsa
ko meile, y pač vaikai ir jauni
mas. Meilė Dievui ir žmonėms 
— tai amžina dorybė, nes tikė
jimas ir viltis tik iki dangaus var
tų.

Rugsėjo 7 d. kardinolo Juoza
po mirties metinės. Gal tų vakarų 
galėtumėte jį prisiminti. Vaikai 
kryžiaus kelius apvaikščios, o 
šeimininkas pasimels .
1985. VIII. 14

Iš kun. Sigito Tamkevičiaus 
laiškų:

"Gegužės 6 d. pradėjau trečius 
nelaisvės metus. Per pora metų 
gerai pripratau prie naujų gyve
nimo sųlygų, nors sakoma, kad 
prie nelaisvės priprasti negali
ma.

Mano gyvenime beveik be 
pertraukos buvo vienoks ar ki
toks režimas: 11 metų vidurinėje 
mokykloje nuolat girdėjau skam
butį, trejus metus kariuomenėje 
pagal komandų guliau ir kėliau, 
penkerius metus seminarijoje ne 
tik mokiausi filosofijos ir teologi
jos, bet ir išlaikiau išorinę ir vi
dinę — širdies, sąžinės 
drausmę.

Paskui buvo 21-eri darbo me
tai. kur irgi tiksliai — minutė į 
minutę — turėjau būti prie alto
riaus, sakvkloje, klausykloje. 
Gyvenimo skambutis kvietė ir 
kvietė: tai pas ligonius, tai į reko
lekcijas, tai į kitas kunigiškas pa
reigas. Vis bėgau, skubėjau.

Dabar irgi skambutis kviečia į 
darbų, poilsį, gulti ir kelti. Šitas 
skambutis yra man tarsi Viešpa-

(. . .) Gyvenime nieko turbūt 
taip nereikia, kaip kantrybės. 
Kas beatsitiktų, viskų ramiai 
priimti, išgyventi ir paaukoti 
Dievui.

Manęs nebaido darbas ar ne
patogumai, juk mūsų Mokytojas 
ilgus metus sunkiai dirta) ir savo 
darbu pašventė mūsų darbų ir 
mūsų vargus...

Nelaisvėje norisi, kad laikas 
bėgtų kuo greičiau, dažnai mą
stau apie tai, kad privalau norėti 
ne greito ir tuščio laiko bėgimo, 
bet kad tas laikas būtų naudingas 
ir man, ir kitiems, kuriems pa
skyriau savo gyvenimų.

Todėl kiekvienų dienų au
koju Dievui ir savo nelaisvę, ir 
artimųjų ilgesį, ir nuovargį, ir 
fizinius negalavimus, kai jų pasi
taiko, ir visa, kų galima paaukoti, 
kad tik Viešpats būtų daugiau 
mylimas, kad žmonės artėtų 
prie amžinosios Tiesos ir Gėrio 
(• • •)•

Rašo kun. Jonas
Kastytis Matulionis:

Dėkoju už maldas, kurios 
mane lydi visur, o šiuo metu visų 
2 mėnesių kelionę — nuo Vil
niaus, Aušros Vartų miesto, iki 
lagerio Sibire, kuris nuo 
Tėvynės 6 tūkstančių kilometrų 
nuotolyje' Šituose Sibiro kraš
tuose daug buvo lietuvių tremti
nių.

Lagerin atvežė rugsėjo 8 d. 
lytų. Tėvynėje buvo gili naktis, 
nes 6 valandų skirtumas. Visų 
kelionę didžioji palydovė buvo 
malda, o ypatingai šį rytų. Šilinių 
pradžia — ir Dievo Motinos gi
mimo, ir mūsų Tėvynės šventė.

Maldoje prisiminiau visus: 
Tėvynėje, lageryje, ligos patale 
ir darbo dienoje besitriū- 
siančius. Tos šešios dienos Vil
niuje — Tėvynėje suteikė 
džiaugsmo visiems. Už šių dova
nų visuomet dėkoju Dievui.

O jeigu vėl paėmė — taip pat 
šventa Dievo valia — dėkoju už 
tai. Nieko nėra maloniau, kaip 
vykdyti Jo valių. Maldoje aš 
prašau ir jūsų padėti malda, kad 
būčiau vykdytojas to, ko Dievas 
iš manęs nori. O kaip turiu dary
ti, jis nurodys.

Kas bebūtų ir kur bebūčiau, 
žinau, kad Dievas su manimi. Jis 
man davė viskų — davė kuni
gystę. Už jų dėkoju ir prašau ma
lonės, kad būčiau vertas jos.

Padėkite ir jūs šitame prašy
me, o gerieji žmonės, ar ne Vieš
paties pasiųsti? Dviejų mėnesių 
kelionėje per šešis kalėjimus — 
Vilnių, Smolenską, Voronežą, 
Celiabinską, Irkutską, Čitą — 
per Uralą iki gilaus Sibiro Dievo 
ranka nuostabiai vedė ir globojo.

Čia buvo ir džfatfgsmo, ir at-

strategijos, idant jos galėtų tin
kamai atsakyti į Maskvos pasau
linio masto iššūkį.

Sovietų Sąjunga, rašo Brze
zinskis, yra imperija ir todėljos 
negalima hermetiškai įzoliuoti„ 
kaip pvz. Kinijos, pasiremiant 
savita, vienalyte kultūra. Dali— 
giatautiškumas atveria plyšius ir 
spragas sovietinės imperijos 
kūne. Dabartiniame nacionali
zmo ir atgimstančios religijos 
amžiuje, 55 milijonai sovietinių 
musulmonų, 50 milijonų ukrai
niečių, 10 milijonų (sic!) paltai - 
tiečių galvoja ir jaučia kitaip, 
negu rusai.

Anot Brzezinskio, Sovietų Są
jungos ateitis kelia daugiau abe
jonių, negu tokių daug organiš- 
kesnių valstybių, kaip Prancūzi
ja ir Japonija. Šiandien Sovietų 
Sąjungoje rusai dominuoja, one- 
rusų tautos priverstos jiem nu
silenkti. Tuo santykiu remiasi 
sovietinė politinė sistema. 
Tačiau visatai gali pasikeistitarp 
režimo politinių ir ūkinių porei
kių. Jei Sovietų Sąjunga nori 
varžytis su Amerika, ji turi koky
biškai persiorientuoti, įžengti į 
informacijos, pažangios techno
logijos ir mokslo amžių. Svar
biausias klausimas — ar ateina
nčių dvidešimties metų bėgyje 
Sovietų Sąjunga sugebės iš pa
grindų modernizuoti savo visuo
menę ir išlaikyti nesušvelnintą(nukelta į 2 psl.)

Simpoziumas Vliko seime — kaip geriausiai konsoliduoti pasaulio lietuvių politinę 
veiklą bendram Lietuvos laisvinimo darbui. Iš d. dr. D. Krivickas, J. Jurlcūnas — 
moderatorius, A. Klimaitis, A. Taškūnas, A. Venskus. Nuotr. L. Tamošaičio

žinąs. Kaip tvirtino Milovanas 
Džilas: “Ilgainiui Sovietų Sąjun
ga turi iširti, ir ji iširs greičiau, 
jeigu bus Sustabdytas jos ekspan
syvumas.”

Brzezinskio nuomone, dide
snis nerusų tautų ūkinis savaran
kiškumas privestų prie didesnės 
politinės autonomijos Sovietų 
Sąjungoje. Padidėtų įtampa ir 
įsižiebtų konfliktai, kaip pvz., 
Pabaltijo respublikose, į kurias 
buvo atkelta tiek daug nepagei
daujamų rusų. Sovietinių mu
sulmonų, ukrainiečių, pabal- 
tiečių ir kitų nerusų tautų tauti
niai ir religiniai jausmai pažadins 
siekius, kurie jau ryškiai matomi 
rytų Europoje. Kai pradės reikš
tis tų tautų potencialas, net ir 
drąsios Milovano Džilo pra
našystės neatrodys tokios nepa
prastos.

Brzezinskis siūlo, kad JAV pa
ryškintų šį decentralizacijos vyk
smą Sovietų Sąjungoje, pasinau
dodama moderniomis komuni
kacijos priemonėmis. Didesnių 
politinių teisių reikalavimas, au
tentiška politinė veikla, tautinio 
apsisprendimo siekis gali susilp
ninti grubų centro valdžios do
minavimą. Padrąsindami neru- 
sus Sovietų Sąjungoje reikalauti, 
kad būtų labiau gerbiamos jų 
tautinės teisės, prisidėsime prie 
teisingesnio politinės galybės 
paskirstymo Sovietų Sąjungoje,
— rašo Brzezinskis. (Elta)

s. ■
.SIŲSKIME TELEGRAMAS 
LINNO REIKALU

Americans for Due Process 
praneša, kad esto Kari Linno de
portacija į Sovietų Sąjunga yra 
sustabdyta 30 dienų. Americ ans 
for Due Process yra paruošusi 
telegramą, kuri yra siunčiama 
prezidentui Reagan ir vyriau
siam prokurorui Meese.

Lietuviai raginami siųsti šią 
telegramą, kuri protestuoja 
prieš deportaciją į Sovietų Są
junga. Tai galima padaryti skam
binant Western Union 1 800 326
- 6000 ir paprašant Hot Line 
Operator 9070. Telegramas ga
lima siųsti iki gruodžio 14 d. vi
durnakčio. Sąskaita bus priskai- 
tyta prie jūsų telefono sąskaitos.

Kiekviena telegrama yra 
svarbi! Per pirmas tris dienas 
pasiųsta 2500 telegramų.

J. T. atskirom rezoliucijom 
pasmerkė Sov. Sąjungų užjos Af
ganistane vykdomus žiaurumus. 
Iranu — už be teisino vykdomus 
mirties sprendimus ir kalinių 
kankinimus ir Čilę — už žmonių 
grobimus ir kankinimus. JAV 
balsavo prieš Čilei skirtų rezoliu
cijų.

Andrei D. Sacharov atsisakė 
naudotis vietinių gydytojų patar
navimais, nes jis vizitų metu 
buvo slapta filmuojamas. Po 
Černobylio katastrofos jis pa
siuntė vyriausybei eilę patarimų 
dėl reaktorių saugumo, liet iš vy
riausybės negavęs jokio atsaky
mo.

ties balsas: einu ten, kur jis 
kviečia ir širdyje esu ramus, nes 
žinau, kad Viešpats yra visada su 
manimi, net ir tomis va
landėlėmis, kai Jo artumą kartais 
užmirštu.

Ramybę, džiaugsmą ir palai
mą atneša gyvenimas Dievo ar
tumoje: kai keli ir guliesi, kai dir
bi ir ilsiesi, kai esi sveikas ir ligos 
prispaustas ir visada žinai, kad 
su tavimi yra dangiškasis Tėvas, 
kad Jis tave myli, kad be Jo žinios 
net plaukas nuo galvos nenukris.

Žmonės dažniausiai sau ner
vus gadina todėl, kad bandė viso 
gyvenimo rūpesčius, bėdas su
sikrauti ant savo silpnų pečių ir 
per mažai pasitikėti Viešpačiu. 
Iš tikrųjų, reikia padary ti viską, 
ką gali, o ko negali, nesikrimsda- 
mas pavesk maldoje Dievui, 
tegu čia viską rikiuoja, tvarko.

Buvo laikas, galėjau prie alto
riaus pas Viešpatį užtarti gyvųjų 
ir mirusių reikalus, sakyti pa
mokslus, teikti sakramentus, o 
dabąr pagrindinis mano užsiėmi
mas — paprasčiausias fizinis dar
bas. Ar tai tragedija? Visai ne.

Žmogaus gyvenime yra tik 
viena tragedija — Dievo ne
turėti arba nuo Jo atsiskirti per 
nuodėmę. Štai kas yra baisu!

GERA ŽINIA
Kaip praneša platesniame 

Straipsnyje Boston Sunday Glo
bė gruodžio 7 laidoje, kad dėl 
prasidėjusių intelektualų sluok
sniuose protestų yra visasąjun
ginės valdžios Maskvoje patvar
kymu sulaikyti seniai pramatvti 
naftos ieškojimai Baltijos jūroje.

Oficialioji Tass žinių agentūra 
praneša, kad nebus statomi naf
tos gręžimo bokštai Kurskaja 
Kosa (Kuršių marėse) valdžios 
įsakymu.

Tass pažymi, kad ši sritis yra 
vienintelė nepaprastos gamtos 
grožio vieta, kur yra retos faunos 
ir floros.

Agentūra priminė, kad Litera- 
turnaja Gazeta savaitraštyje pro
testo raštą pasirašė 18 intelek
tualų — jų tarpe žymusis rusų 
poetas Andrei Visnosensky, ku
rie perspėjo, kad naftos gręžimo 
darbai galėtų tą gražią vietovę 
paversti mirties zona.

Straipsnis buvo vienas iš tų vi
sos eilės protesto straipsnių, ku
rie pasisakė gamtos apsaugos rei
kalais.

Valdžia taip pat atsisakė vyk-

dyti metų pradžčioje pramaty’tų 
upių pertvarkymo projektines 
susilaukė ištisos eilės protestų, 
kuriuos pasirašė įtakingi intelek
tualai, susirūpinę gamtos ir isto
rinių vietų apsauga.

The Nevv York Times irgi 
trumpai paminėjo tą fal<tą 
gruodžio 7 laidoje.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLO APSAUGA

I .enkijoje gyvenantys lietuviai 
informuoja, kad Lenkijos pa
minklų apsaugos Gorzovo vaiva
dijos komisija aukštai įvertino 
lietuvių savanorišką darbą glo- 
Imjant lietuvių lakūnų Dariaus 
ir Girėno paminklą jų tragiško 
žuvimo vietoje.

Už lietuvių atliekamą pamink
lo priežiūrą l> u v o pripažintas 
aukščiausias — šimto punktų 
Įvertinimas. Jis sukelia juo di 
dėsiu lietinių pasididžiavimą, 
prisiminus, kad iš visų Gorzovo 
vaivadijoje esančių paminklų, 
tik lietiniam lakūnam prisiminti

paminklas neturi v aidžios,ipn io- 
kamų prižiūrėtojų \’ieto\lietu
viai jį prižiūri savanoriškai.

f

— Ukrainiečių spaudoje — 
The Ukrainian \Veekly, lapk
ričio 16 plačiau aprašy ta Juozo 
Kungio denaturalizacijos bylios 
apeliacija, kurią nagrinės Au- 
kščiausis Teismas, kaip spėjama, 
pavasarį.

J. Kungio bylos peržiūra buvo 
priimta UNA — Ukrainian Na
tional Association s Heritage 
Defense Cominittee pastango
mis, prie kurių prisėdėjo dar 
dešimt estų, latvių, lietuvių. uk
rainiečių ir baltarusių politines 
ir juridinės instancijos

GRUODIS
SPAUDOS MĖNUO

JAV Kultūros Taryba paskelbė 
gruodį lietuviškos spaudos 
mėnesiu. Ta proga išleido spec
ialų atsišaukimą, kurį spausdina
me šio numerio 4 psl.

Atsišaukime kviečia švenčių 
proga kuo daugiau paskleisti lie
tuviškos spaudos ir lietuviškų 
kny gų. Tėvai ir vy resnieji prašo
mi savo vaikams, pažįstamam 
jaunimui užprenumeruoti lietu
viškų laikraščių, padovanoti kiek 
galima daugiau lietuviškų kny
gų, nes tik per lietuvišką spaudą 
ir įxt lietuvišką kny gą mes išlik
sime gy vi kaip tauta!

— Lietuviškos Kalėdos su 
programa bus Mokslo ir Pra
monės muziejuje, Chicagoje, 
gruodžio 13, šeštadienį 7:30 vai 
vakaro. Ši 45-toji metinė muzie
jaus programa, vadinama 
"Kalėdos pasaulyje Dalyvaus 
46 etninių grupių Lietuviškai 
Kalėdų eglutės programai v ado- 
vaus Frank Zapolis ir E Rada- 
v ičienė. Taip pat dalyvaus Lietu
vos vvčių tautinių šokių grupe
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Savaitės * 
; įvykiai •;

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— ‘Mažeikiai —jaunas mies

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
N eikiančių partizanų vadai yra la
bai susirūpinę, kad Amerikoj iš
kilusi ginklų pardavinėjimo afera 
gali ne tik pakenkti, bet ir visai 
sužlugdyti partizanų pastangas 
nuversti marksistinę vyriau
sybę.

Izraelis pagaliau sutiko ginčą 
su Egiptu dėl mažo Tabu žemės 
ruožo Sinajaus pusiasaly priklau
somybės atiduoti spręsti tarp 
tautinei tarpininkavimo komisi 
jai Ženevoje.

Lenkijos oficialaus darbo uni
jų susivienijimo konferencija ap
kaltino vyriausybę, kad ji 
nesiėmė paveikių priemonių 
krašto ūkiniam namų statybos ir 
aplinkos taršos klausimam 
išspręsti.

Sov. Sąjunga pakartotinai pa
ragino Albaniją gerinti santykius 
su Sov. Sąjunga, nes dabartinė 
būklė tarp abiejų komunistinių 
valstybių esanti nenatūrali.

Lenkijos valdovas gen. Jaru- 
zelskis pareiškė, kad nesą jokios 
priežasties, dėl kurios popiežius 
Jonas Paulius II kitais metais ne
galėtų atvy kti į Lenkiją, bet. kad 
tai įvyktų. reikia sudaryti patogų 
klimatą.

Vengrijos vyriausybė pradėjo 
uždarinėti nuostolius darančias 
įmones, bet žada darbininkus 
perkeldinti kitur.

Izvestia apkaltino Iraną, kad 
jis palaikąs JAV reikalus Afgani
stane. skleidžiąs prieš Sov. Są
jungą nukreiptą propagandą ir 
kišasi į Afganistano vidaus reika
lus.

tas’’ taip vadinsis kino filmas, 
kurį baigė sukti Mažeikių rajone 
kino studijos grupė, atvykusi iš 
Maskvos. Filmavo naftos perdir
bimo gamyklą, naujuosius Ma
žeikių miesto vystymosi istorijo
je suvaidino naftos perdirbimo 
gamykla, kaip sukūrus naftos 
chemijos pramonę išaugo šio 
Žemaitijos centro reikšmė. Fil
mas bus rodomas per centrinę 
televiziją.

Lietuvos kino studijos kino 
operatorius A. Mockus spalvotos 
juostos konkurse laimėjo pirmą
ją premiją už filmą “Zodiakas”. 
1981 A. Mockus buvo laimėjęs 
to paties konkurso antrąją pre
miją už filmą “Amerikoniška tra
gedija .

— Lietuvos kamerinis orke
stras, vadovaujamas liaudies ar
tisto S. Sondeckio, gastroliavo 
Belgijoje. Luxemburge ir Ispa
nijoj.

— Turkmėnijos televizija pa
rodė "Vieno aktoriaus spektaklį” 
pagal Eduardo Mieželaičio poe-

mą “Žmogus”, Šios laidos auto
rius ir vedantysis, turkmėnų 
poetas ir lietuvių literatūros 
vertėjas Sapannuradas Ove- 
zl>erdyjevas spektaklio pabaigo
je paskaitė Salomėjos Neries, 
Just. Marcinkevičiaus, A. Balta
kio, J. Nekrošiaus ir kitų 
eilėraščių vertimus. Poetas nuo 
1964 verčia lietuvių autorius į 
turkmėnų kalbą.

—Estijos leidykla “Kunst” iš
leido L. Šepečio knygą “Moder
nizmo metmenys” 20 tūkstančių 
tiražu. Į estų kalbą vertė M. 
Ixxxlus.

— Paryžiaus leidinyje “Ca- 
mera International” 1985 - 86 
antrame numeryje yra atspau
stos A. Macijausko šešios nuo
traukos ir straipsnis apie jo 
kūrybą.

— Vilniuje gastroliavo Balta
rusijos valstybinės filharmonijos 
pantomimos ansamblis Ruch 
(Judėjimas). Parodė lyrinį sce
nos pasakojimą "Simonas muzi
kantas”, plastinę oratoriją 
“Šauksmas” pagal E. Miežalaičio

Spaudos vajaus proga

Minint Sov. Sąjungos pa
garsėjusio maršalo Žukovo gim
tadienio sukaktuves, žurnalas 
Ogoniok išspausdino jo dar nie
kur neskelbtus atsiminimus, ku
riuose tvirtinama, kad Stalinas 
1937 38 buvo numatęs jį likvi
duoti. bet prasidėjęs tuo metu 
Chalkim Gol karas su Japonija 
dėl Mandžurijos Žukovą iš
gelbėjo. nes jis buvo pasiųstas 
vadovauti ten sovietų pajėgom.

Bahrain sala buvo sujungta su 
Saudi Arabija dirbtiniu 15 mylių

Mūsų spausdinto žodžio isto
rijoje nedaug džiugių prošvai
sčių. Knygos ar laikraščio kelias 
į skaitytoją iki pat Nepriklauso
mo gyvenimo metu buvo gan 
siauras, netikras ir labai kuklus. 
Lietuviškoji raštija suklestėjo 
tiktai trumpame dvidešimt dvie
jų metų laisvės laikotarpyje.

Dabartiniai krašto okupantai 
spausdintą žodį, kuris, anot Sta
sio Šalkauskio, turėtų būti “tau
tos išraiška, pagal kurią yra ver
tinama visa tauta, ir jog ta išraiš
ka kartu yra kasdieninis tautos 
penas, nuo kurios priklausė jo 
moralinė ir net fizinė sveikata 
yra pavertę lietuvių tautos dva
siai svetimu sovietinės sistemos 
propagandinių ginklu. Rusinimo 
politikai tarnauja lietuvių kalba 
sovietinė knyga ir laikraštis. Jau 
Voltaire yra pasakęs: "Knygos — 
mano ginklas su jomis nukaria
vau pasaulį.

Išeivijoje spausdintas lietuviš-

bet nedaug ką ji reikštų ateityje, 
jei neliktų paties pagrindo: savo 
kalbos, lietuviškos raštijos ir tau
tos”, sako žurnalistas ir Laisvės 
radijo transliacijų komentatorius 
Bronys Raila.

Bet nėra džiuginanti padėtis 
lietuviško spausdinto žodžio 
mūsų dienose, kai senoji karta 
traukiasi iš gyvenimo, o jų vai
kai, veikiami šio krašto aplinkos, 
pasiduoda nutautėjimo bangai, 
ir lietuviška knyga ar spauda ne- 
beįrikiuojama į mūsų tautinio iš
likimo priemonių sąrangą.

Kvietėme ir raginome, kad 
tėvai mėgintų įpratinti savo vai
kus pamilti lietuviškąją skaitybą, 
užprenumeruodami laikraščių, 
žurnalų, nupirkdajni knygų. Jei 
gruodžio mėnesį akcentuojamas 
dėmesys lietuviškam spausdin-

poeziją, interpretaciją “Veidro
dis ”, dramą “Prometėjas”, folk
lorinį vaidinimą “Dovana” ir vai
kams spektaklį “Kartą gyveno".

— Panevėžyje, “Garso” kino 
teatre įvyko dailininko P. 
Šiaučiūno darbų ekspozicija 
Ekslibriai panevėžiečiams”, o 

miesto bibliotekoje buvo ekspo
nuoti R. Ridiko, J. Ridikienės, 
H. Mazūro, V. Venclovo, S. Me- 
dytės ir Lietuvos liaudies daili
ninkės I. Trečiokaitės-Želien- 
kienės knygų ženklai.

— Klaipėdoje sezono pabai
goje dramos teatre buvo parody
tos dvi vienaveiksmės pjesės — 
prancūzo ir amerikiečio autorių, 
kurias režisavo K. Žilinskas. 
Liaudies operos teatre žiūrovai 
matė kompozitoriaus A. Ziurbi- 
no muzikinę komediją “Penelo- 
įx> ”, kurią pastatė Maskvos val
stybinio teatro meno instituto 
aukliėtinis S. Petkus ir dirigavo 
A. Lukoševičius.

— Tbilisyje, sąjunginėje do
kumentinio kino darbuotojų 
konferencijoje, pilno metražo 
Lietuvos kino studijos juosta 
‘ Randas’’ laimėjo pirmą premiją 
ir diplomą. Specialioje Gruzijos 
televizijos kino laidoje apie filmą 
kalbėjo Lietuvos kino studijos 
"dokumentika”’ vyr. redaktorius 
V. Burauskas ir papasakojo apie 
filmo režisierių R. Šilinį ir jo ki
tus darbus.

S. L. K.

tam žodžiui taptų visų metų ka
sdienine rutina, galėtumėm 
laukti ir gražių tezultatų.

Mūsų LB apylinkės, parapijos, 
lietuviškos mokyklos, skautų, 
ateitininkų bei kitos jaunimo or
ganizacijos, kiti organizuoti vie
netai bei pavieniai entuziastai, 
lietuviškos radijo transliacijos 
stipriai jungtųsi į šį vajų, lietu
viškos knygos, laikraščio ar žur
nalo gyvybė galėtų būti pratęsta 
į tolimesnes išeivijos dienas.

Tad prenumeruokime spaudą 
sau, savo vaikams ir vaikaičiams! 
Lietuviška knyga tebūnie vertin
gų dovanų sąraše įvairiausiomis 
progomis!

JAV LB Kultūros Taryba

RAŠO KALINIAI IŠ SIBIRO

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų šverj&ių 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau
gams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dičpinigaitis

ROMAS PETRAUSKAS,

akcijų brokeris, sveikina visus savo klijentus Kalėdų 
Šventėse ir linki laimingų Naujųjų Metų.

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTĖ SHALINS
-ŠALINSKIENE

84-02 Jatnaica Avenue Woodhaven, N. Y.
Tel. 296-2244

Šv. Kalėdų šventėse nuoširdžiausiai sveikina savo 
klijentus ir linki kuo sėkmingiausių Naujųjų Metų

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
DR. DONATAS ALEKSANDRAVIČIUS 

vedėjas
116-06 Myrtie Avenue 

Richmond Hill, N.Y. 11418 
718-441-0909

MOTERŲ 
VIENYBĖS

valdyba, ir, narės sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmingų Naujų Metų.

Męrry C kristinas and a Happy New Y e ar

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

380 Maple Avenue Hartford 6, Conn.
Tel. (203) 246-1377

ilgumo karaliaus Fahd keliu, su
jungiančių dar glaudesniais 
ryšiais mažąją valstybę su Saudi 
Arabija.

Maskvos požeminis Metro 
pradeda netekti savo ligšiolinio 
garso, nes susiduria su daug ge
dimų. nuolatiniu vėlavimu ir ke
leivių perkrovimu; palyginus su 
Nevv Yorko požeminiu, jis suda
ro tik apie Vh New Yorko požemi
nio tinklo ilgumo, bet perveža 
beveik dvigubai daugiau kelei
vių. Per dieną juo pasinaudoja 
apie 7 mil. keleivių.

Prancūzijos miestuose vyku
sios studentų ir mokinių demon
stracijos prieš numatomus pa
kelti mokslapinigius ir įstojimo į 
universitetus suvaržymus pri
vertė vyriausybę numatomą 
priimti įstatymą atsiimti ir jį per
svarstyti.
Indijos Punjab valstijoj 6sikai, 
siekią sukurti atskirą Khalistano 
valstybę, sustabdė kelyje auto
busą ir visus juo važiavusius in
dus sušaudė. Žuvo 24 žmonės.

kas žodis yra mūsų darbų ir sie
kimų skatintojas, mūsų tautos 
vertybių nemarus liudininkas. 
M ūsų po Antrojo pasaulinio karo 
generacija savo kūrimosi metu 
spausdinto žodžio reikšmę tauti
niam išlikimui giliai ir jautriai su
prato. ją vertino. Beveik visą 
šimtmečio ketvirtį knyga ir laik
raštis daugelio buvo laukiamas 
svečias namuose, nors, aišku, tai 
ir nebuvo mūsų pajėgumo ro- 
dyklis Ir nemažai tos generaci
jos daliai lietuviškos skaitybos 
knygynas atrodė per didelė ar 
per brangi prabanga.

Lietuviška skaityba, lituani
stinės mokyklos, parapijos, or 
ganizacijos buvo irtebėrž išeivi
jos tautinės gyvybės pratęsimo 
patikimiausi laidai.

“Laikraščiai ir knygos lietuvių 
kalba vis tiek yra esmiškai sti
priausios uolos lietuviškam rei
kalui, stipresnės negu kitakalbė 
raštija Lietuvos klausimais. Šio
ji, be abejo, taip pat reikalinga 
ir daugiau mažiau naudinga, —

(atkelta iš 1 p si.)

gailai valandų. Nepažįstami su
tikdavo taip, tarsi iš anksto kas 
būtų pranešęs, kad atvažiuoja 
kunigas. Visur sutikau žmonių, 
gerbiančių kunigystę,
nežiūrint tiki Dievą ar ne. Paro
dydavo pagarbą, pasidalindavo 
reikalingiausiais dalykais.

Tik vienas Dievas taip rūpina
si savo sutvertuoju žmogumi. 
Kristus mokė: “Prašykite ir gau
site, ieškokite ir rasite, belskite 
ir bus jums atidaryta”.

Buvo ir įžeidžiančių žodžių, 
juk šito taip pat reikia. Jei Kristų 
įžeidinėjo, ar gali būti kitaip su 
kariais — kunigais0 Šis kelias, ši 
kelionė “Stolypinu” reikalinga ir 
daugeliui mūsų brolių kunigų, 
tada bus daugiau aukos dvasios 
ir meilės Dievui, Tėvynei ir 
žmogui . . .

Kaip aname, taip ir šiame la
geryje rašyti ir iš rašančių gauti 
laiškus leidžiama tik rusų kalba.

Perduokite visiems sveikini-

Lietuvos Atgimimo sąjūdžio seniūnų Tarybos suvažiavimo atstovų ir svečių pobūvio 
dalyviai O. ir J. Jokūbaičių sodyboje, suvažiavimas įvyko spalio 4 - ž dienomis Cleve- 
lande, Ohio. Nuotr. L. Tamošaičio

mus, kas tik prisimena, 
meldžiasi, teiraujasi. Už visus 
meldžiuosi. Maldoje su visais, 
maldoje už visus”.

Iš Vlado Lapienio 
laiškų

“Iš Vilniaus mane išvežė ba
landžio 19 d., o į lagerį atvežė 
gegužės 28 d., kelionė truko 
daugiau nei 5 savaites, t. y. 39 
paras.

Pskovo kalėjime, kameroje su 
kriminalistais, teko išbūti nuo 
balandžio 20 d. iki gegužės 5 d. 
Kituose persiunčiamuose kalė
jimuose buvau trumpesnį laiką. 
Šiame lagery nėra nė vieno ka
linio mano amžiaus. Visi žymiai 
jaunesni už mane.

Daugelis klausinėjo: “Kodėl 
jūsų respublikos saugumas areš
tuoja, tardo, atiduoda teismams 
tokius senus žmones kaip jūs, kai 
nė viena sąjunginė ar autono
minė respublika neteisia ir neat
veža į lagerį tokio seno amžiaus 
žmonių?”

Panašiai klausdavo ne tik kali
niai etapuose ar persiunčia
muose kalėjimuose, bet net kai 
kurie kalėjimo administracijos 
darbuotojai. J jų klausimą 
nežinojau ką atsakyti.

Pildosi mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus žodžiai: Būsite 
nekenčiami dėl mano vardo. Ku
rie ištvers iki galo, būsite iš
gelbėti ’ (Mt. 17,22).

Visur ir visuomet pasitikėki
me Dievo gerumu, kantrumu, 
išmintimi. Nepiktžodžiaukime 
dėl Dievo siunčiamų išmėgini
mų. Jį mylintiems viskas išeina 
į gerą. Geriausia misija — kančia 
tarp kenčiančiųjų.

Su Jėzumi vargti nesunku. Jis 
pirmas eina, o aš tik Juo seku 
1985. VI.21

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477) 

89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki
VLADAS C. DUOBA lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road 
East Northporth, N.Y. 11731. Tei. 516 368-3740. Namų telefo
nas vakarais tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko 
ofisas Lito patalpose: 86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 
11418. Tel. 212 441-2811.

SEASON’S GREETINGS

EAB EUROPEAN AMERICAN BANK
European American Bank & Trust Company 
80 Jamaica Avenue, Brooklyn, New York 11207 
(212) 437-4742

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
sveikina su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mielus 
narius, sportininkus ir jų tėvelius, ketvirtadienio bingo dar
buotojus ir sportą remiančius draugus.

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

WINTER GARDEN TAVERN, Ine. 
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, 

savininkai

1883 Madison St., Ridgewood. N.Y.
Tel. 821-6440.

Kristaus gimimo šventėj sveikina visus parapijos 
dvasininkus, nares ir bendradarbes ir 

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K. Motery S-gos 29 kuopa
Pirmininkė E. Kezienė

Linksmų ŠV. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;

Vestuvėms ir ookvliams tortai
43-04 JUNCTlON BLVD. CORONA. OUEENS. N.Y. 11.368

Telef. 779-5156
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Didelė skriauda lietuviam rašytojam
“Draugo” dienraštis lapkričio 

26, nr. 231, pranešė, kad šiemet 
nepaskirta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija. Žinia tikrai 
sujaudino New Yorko apylinkėje 
gyvenančius lietuvius rašytojus 
ir kultūrininkus. Kaip viena 
rašytoja išsireiškė: “Tai ateivių 
literatūros nužudymas! Tai 
įžeidimas visos lietuvių lite
ratūros!”

Kaip tai visa atsitiko ir ką tai 
reiškia?

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija, kai Draugijos veikla 
buvo atgaivinta Vokietijoje, sim
boliškai paveldėjo Švietimo mi
nisterijos tradiciją. Ši ministerija 
skyrė valstybinę premiją, kuri 
buvo aukščiausia ir pati svar
biausia. Ji buvo skiriama kasmet. 
Jai paskirti buvo sudaroma dido
ka vertinimo komisija, kuri iš tų 
metų atrinkdavo geriausią kny
gą, atrinkdavo slaptu balsavimu. 
Komisija buvo įpareigota tokią 
premiją paskirti, nes Švietimo 
ministerijai rūpėjo lietuvių lite
ratūros puoselėjimas, rūpėjo ir 
savi lietuviai rašytojai, kad jie 
bent premijų būdu būtų parem
ti.

Visą laiką Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija ir buvo laiko
ma svarbiausia, garbingiausia- 
Jos pasky rimas vyko tokiu būdu: 
Lietuvių Rašytojų Draugijos val
dyba sudary davo knygų vertini
mo komisiją, kuri jau savarankiš
kai atrinkdavo tų metų geriausią 
knygą. Taip ėjo metai iš metų ir 
nebuvo jokio konflikto.

Tiesa, buvo pasisakymų dėl 
pačios premijos sky rimo. Rašė ir 
spauda, kad tam ar kitam premi
ja paskirta negerai ir 1.1., bet 
premija buvo paskirta ir buvo 
įteikta iškilmingame literatūros 
vakare.

Dabartinė Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba, norėdama 
įtraukti jaunuosius į konkretų 

darbą, kreipėsi į dr. Mirgą Pa
kalniškytę - Gimiuvienę, kad ji 
sudarytų vertinimo komisiją. Ir 
ji sudarė. Be jos į tą komisiją įėjo 
Zita Krukonienė, Bostono aukš
tesniosios lituanistikos mokyklos 
moky toja, seselė Ona Mikailaitė 
ir Danguolė Sadūnaifė, abi 
poetės iš Putnamo, ir dr. Stasys 
Goštautas, ispanų kalbos bei li
teratūros specialistas. Visi jie 
jauni, išsilavinę jau Amerikoje. 
Visi jie jau neturi gilesnio litua
nistinio išlavinimo, nepažįsta 
lietuvių literatūros raidos, jos 
stilistinės istorijos ir stilistikos 
užmojų, nepažįsta nei lietuviš
kos literatūros problematikos, 
nei tos problematikos istorijos.

Tad jiems buvo sunku susi
vokti savo uždaviniuose ir savo 
sprendimuose. Jiem buvo sunku 
suprasti ir dabartinę literatūrą. 
Tokia komisijos sudėtis gali tik
sliau ir geriau kalbėti apie anglų 
literatūrą, nei apie lietuvių. Jie 
nepažino ir tradicijų, kaip viskas 
tai daroma ir sprendžiama. Pa
darė šį istorinį sprendimą, labai 
skaudžiai pažeisdami lietuvį 
rašytoją. Pagal jų sprendimą — 
lietuvių rašytojų literatūra nieko 
neverta!

Psichologiškai galima supra
sti. kodėl jaunieji taip sprendė.. 
Štai vyksta dailės paroda. Paro
doje dalyvauja tik realistai daili
ninkai. o vertinimo komisija su
daroma iš modernistų. Žinoma, 
jiem toks menas bus nepakeliui. 
Arba atvirkščiai, parodą rengia 
kraštutiniai modernistai, kur pil
na abstraktų. Vertinimo komisiją 
sudaro realistai dailininkai. 
Žinoma, jiem toks modemus 
menas bus nesuprantamas.

Kad tokio šališko sprendimo 
būtų galima išvengti, reikia į 
vertinimo komisiją įtraukti ir 
vienų ir kitų. Reikia aiškiai pasa-

(nukelta į 4 psl.)

JAV Lietuvių Bendruomenė 
kas treji metai renka Tarybą, 
kuri yra vyriausias krašto Ben
druomenės organas. Kiekviena 
Taryba trijų metų kadencijoje 
turi tris suvažiavimus, kurie va
dinami sesijomis. Pirmoje kiek
vienos naujos Tarybos sesijoje 
renkamas Krašto valdybos pir
mininkas, kuris sudaro valdybą. 
Valdyba yra vykdomasis orga
nas, atsakomingas Tarybai. Ji tik 
vykdo Tarybos sesijų nutarimus.

Rinktų tarybos narių yra 60, o 
sesijose pilną balsą dar turi 10 
Lietuvių Bendruomenės apy
gardų pirmininkų, kurie kas 
dveji metai išrenkami LB apy
gardų suvažiavimuose. Krašto 
valdybos nariai sesijose balsavi
mo teisės neturi.

Šių metų lapkričio 14, 15 ir 16 
d. d. Elizabeth mieste, New Jer- 
sey valstijoje, vyko JAV LB XI- 
sios tarybos II-ji sesija, gausi da
lyviais, gerais nutarimais ir pa
vyzdinga parlamentarine tvarka.

Svarstymai komisijose 
ir plenume

Pirmą dieną. XI. 14, tarybos 
nariai klausimus svarstė ir nuta
rimus darė, pasiskirstę į politi
nių. kultūrinių, švietimo, jauni
mo, religinių, socialinių, finansi
nių ir organizacinių reikalų ko
misijas. Komisijose padaryti nu
tarimai galutinam priėmimui 
buvo pateikiami plenumo posė
džiuose.

Kiekvienos komisijos
posėdyje dalyvavo atitinkamas 
Krašto valdybos narys, kuris in
formavo, kaip buvo įvykdyti

Iš JAV LB XI Tarybos antrosios sesijos suvažiavimo lapkričio 14-16. Nuotraukoje — 
garbės svečiai: PLB pirmininkas inž. Vytautas Kamantas, Lietuvos ^en. konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis, vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir JAV Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas dr. Aras Žlioba. Nuotr. Jono Urbono

LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKLOS 
BARAI PLATŪS
praėjusios sesijos nutarimai ir 
kartu su komisijos nariais disku
tavo naujus pasiūlymus ir formu
lavo nutarimus, kurie turės būti 
pateikti pilnaties posėdžiui.

Plenumo posėdžiuose diskusi
jos buvo gyvos, kartais karštos, 
l>et visada bendruomeniško soli
darumo dvasioje. Lietuviškais 
klausimais.^ „ kartu su vyres
niaisiais savo nuomones reiškė 
Tarybos nariai studentai ir jauni 
profėsionalai, kurie sudaro apie 
30% visų Taryljos narių. Jauni
mo dalyvavimas Lietuvių Ben
druomenės veikloje laiduoja or
ganizuotai Lietuvių Bendruo
menei ilgą ateitį.

Kai kurie 
sesijos nutarimai

Pilni nutarimų ir rezoliucijų 
tekstai bus paskelbti vėliau, kai 
galutinai bus sutvarkyti ir patik
rinti, palyginus su įrašais magne
tofono juostose. Šiuo kartu pa
teikiami keli nutarimų pa
vyzdžiai, kuriuos spėjo užrašyti 
korespondento plunksna. Jau ir 
jie nurodo į plačius veiklos ba
rus, į kuriuos yra išėjusi Lietuvių 
Bendruomenė.

— Štai tie pavyzdžiai:
1. Sukviesti Amerikos val

džios įstaigose dirbančių ir kitų 
politinių ekspertų pasitarimą ap
tarti Lietuvių centro Washingto- 
ne įkūrimo ir lietuviškos poli

tinės bazės Amerikos politinia
me gyvenime stiprinimo klausi
mus.

2. Amerikos kongrese pravesti 
rezoliuciją, kuri įpareigotų Ame
rikos prezidentą kasmet painfor
muoti Jungtinių Tautų narius 
apie Amerikos nusistatymą ne
pripažinti sovietų įvykdytos 
prievartinės Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos aneksijos.

3. Prie JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos įsteigti ad hoc komitetą 
sąžinės kaliniui Baliui Gajauskui 
gelbėti.

4. Išleisti suprojektuotų leidi
nių seriją, kurių paskirtis stiprin
ti tautinį auklėjimą lietuviškose 
mokyklose ir jaunimo organiza
cijose.

5. Išleisti PLB premijuotas 
knygas jaunimui.

6. Išleisti Mykolo Drangos su
redaguotą anglų kalba leidinį 
“Lietuva”.

7. Darbu ir finansais remti kri
kščionybės įvedimo Lietuvon ju
biliejaus paminėjimą.

8. Rekomenduoti, kad Litua
nistikos katedra įvestų Lietuvos 
istorijos kursą.

9. Sekti JAV vidaus ir tarptau
tinės politikos įvykius, kurie vie
naip ar kitaip liečia lietuviškas 
problemas ir pagal aplinkybes 
vykdyti atitinkamą akciją. Šiai 
akcijai vesti prie apygardų ir 
apylinkių valdybų organizuoti 

politinės akcijos liūrelius.
10. Toliau vesti akciją, kad Va

tikanas Vilniaus vyskupiją pri
jungtų prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos.

Ne tik žodžiais
Visuomeninio gyvenimo kriti
kai, kurie patys prie visuome
ninės ) veiklos rankos nėra 
pridėję, nutarimų nevertina, 
nes tai esą tik žodinė veikla. Gi 
kas visuomeniniame gyvenime 
dalyvauja, supranta, kad nebus 
darbų, jei nebus nutarimų ir 
planų. Kiek buvo galima patirti, 
šios sesijos komisijų posėdžiuose 
buvo peržvelgti praėjusios sesi
jos nutarimai ir patikrintas darbo 
derlius. Taip, esama organizaci
jų ir veiksnių, kurie metai iš 
metų skelbia dažniausiai pa
našias rezoliucijas. (Pav., vienas 
veiksnys prieš 5-6 metus skelbė 
apie projektą įsigyti kompiute
rius, šiais metais vėl apie tą patį 
projektą buvo kalbėta). Lietuvių 
Bendruomenė jau išmoko atskir
ti konkrečius nutarimus nuo 
deklaratyvinių rezoliucijų. For
muluojama ir skelbiama ir nuta
rimai, ir rezoliucijos. Ir labai 
miela matyti, kad didelė dalis X- 
sios Tarybos nutarimų buvo įgy
vendinta ar vykdoma, o dėl 
neįvykdytų nutarimų nurodo
mos priežastys.

Turėjo kę pasakyti
Yra organizacijų, kurios savo au
toritetą kelia užsakytų sveikini
mų savo suvažiavimuose gausa. 
Lietuvių Bendruomenė sveikin
tina, kad savo darbo sesijų neap
sunkino nieko neduodančia dau
gelio sveikinimų našta. Šioje se
sijoje žodžius tarė vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. sesijos eigą 
stebėjęs gen. konsulas Anicetas 
Simutis ir PLB valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas. Ir jie 
turėjo ką pasakyti. Turėjo ką pa
sakyti ir Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos vedėjas kun. Kazi
mieras Pugevičius, išdalinęs 
Amerikos katalikų vyskupų kon
ferencijos nutarimo tekstą, ku
riuo Amerikos katalikai vyskupai 
padarė kai kuriuos konkrečius 
įsipareigojimus sovietų perse
kiojamos Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios reikalais. Vienas iš tų

(nukelta į 4 pSĮ )
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LIETUVOJE
Iš artimiausių savo kaimynų — lenkų ir rusų 

gudų aisčiai negalėjo susilaukti rimtos christiani
zacijos ne tik dėl to. kad jų tarpusavini normalų 
kontaktą kliudė jau minėtos geografinės aplinky
bes. bet ir dėl to. kad tarp jų vyko nuolatines ko
vos. užsitęsusius net iki XIII amžiaus ir išugdžiu- 
sios didelę tarpusavinę neapykantą. Pripažinus, 
kaip lenkų istorikai', kad aisčiai savo karo žygiuose 
prieš lenkus paimdavo Į belaisvę daug lenkų krikš
čionių ir juos pasilikdavo pas save vergais, tai ir 
šiuo atveju aisčių christianizacija iš lenkų puses 
vargiai būtų buvusi galima: sunku ink Įtikėti, kad 
pažemintieji krikščionys, pasilikę gyventi aisčių 
tarpe, būtu galėję daryti jiems reikšmingesnę įtaką.

Jeigu dėl ypatingos geografinės padėties krikš- 
čtonvbe negalėjo laiku patekti į aisčių kraštą iš 
artimiausių kaimynų, tai juo sunkiau jai buvo pa
tekti iš tolimesnių, sakysime. Vakarų kraštų. Tie
sa, tš Baltijos jūros puses vakariečiai turėjo tiek 
pat galimumų patekti i aisčių kraštą, kaip ir j Da-

' PI e U” Abriham Polska a chrzest rinkinyje
Polika 1 I įtva XCars:.iwa 1^14 17 psl

ris Brunonas-Bonifacas su savo 18 draugų (-f 1009) 
ir net cistersų vienuolis vokietis Kristijonas (XIII 
a. pradžioj). Buvo ir kitų, kiek atrodo, kitais ke
liais atvykusių taikiųjų prūsų misininkų; iš tokių 
dar minimi Olmuco vyskupas Zdikas-Henrikas, 
buvęs atvykęs į prūsus (1141 m.) su būriu saviškių 
ir Lukono cistersų viršininkas Gotfridas su dviefn 
savo draugais, kurių vienas 1207 m. buvo nužu
dytas3. Iš lenkų kai kurie istorikai mini vysk. Vitą, 
kaip jotvingių ir lietuvių misininką1.

Kiek vėliau krikščionybė pasiekė ir Padauguvio 
gentis, esančias iš vienos pusės arčiau jūros, kuria 
atplaukdavo įvairūs prekybininkai krikščionys iš 
antros pusės — arčiau rusų genčių, X amžiaus pa
baigoje (988) taip pat tapusių krikščioniškomis Su 
vokiečių pirkliais, kurie nuo XI amž. pradėjo lan 
kvtis Padauguvyje ir čia kurti savo prekvvietes bei 
kolonijas, atvyko ir pirmieji kunigai misininkai 
Nors pirmaeilis jų uždavinys buvo aptarnauti pa 
čių ateivių krikščionių dvasinius reikalus, tačiau, 
be to, jie ėmėsi ir aisčių atvertimo darbo. Pirmieji 
kurie susirūpino Padauguvio aisčių christianiza 
vimu, buvo vokiečiai Meinhardas (f 1198) ir Bcr 
toldas, tapę net pirmaisiais Livonijos vyskupais. 
Pskovo ir Polocko misininkai rusai čia taip pat 
stengėsi įžiebti krikščionybės ugnį ir net buvo pa
sistatę vieną kitą cerkvę.

Taigi aisčių gentims, kaip matome, netrūko 
gana ankstybų (X—XII amž.) misijų, vedamų tai 
kiu būdu. Tiesa, jos neapėmė visų aisčių genčių. *■■■ 
čiau jų vaidmuo būtų buvęs ir taip nepaprastai di 
delis, jeigu joms būtų pavykę visai sukrikščionini 
bent prūsus ir Padauguvio gentie, nes šie. tapė 
krikščionys dar prieš vokiečiu ordinų įsikūrimą, 
toliau iš savo pusės žymiai lengviau ir greičiau būtu

4 Apie ankstybąsias taikingąsias pnisų misijas rašo 
I- Mitutis. Mėginimai paknkštvti lictuvilhs gimines. ..Vai
ras. - 1957 m. Nr 7—8. 262-274 psl

'• J. SiiksusJcis, Lietuva ir Vakarų Europa XIII am
žiuje. Kaunas 1934. 121 ir tol

niją bet Švediją, kurios pirmųjų germanų misininkų 
buvo aplankytos jau IX amž. Tačiau ignoti nulla 
eupido — nežinančiam negali būti jokio noro. Iš 
tų smulkių žinelių apie aisčių kraštą, kurios dabar 
surandamos anų laikų Vakarų literatūroje, galima 
sakyti, kad jis vakariečiams dar iki XIII a. 
buvo beveik visai nežinomas. Kaip tik dc! 
to, reikia manyti, jis nebus atkreipęs dėmesio 
ir tokių uolių viduramžio misininkų, kaip 
anglų saksų vienuoliai, kurie kitur, sakysime, 
kad ir Vokietijoj, didžiausiu dvasios pagavimu 
skleidė Kristaus mokslą, statė bažnyčias ir kūrė 
krikščionybės židinius. Tiesa, vėliau, kai Rytu 
plotai pasidarė Vakarams labiau žinomi, aisčių mi _ 
sijos pasidarė galimos ir iš Vakarų pusės, tačiau 
tada misijinis krikščioniškųjų Vakaru uolumai iš 
vienos pusės buvo jau bepradedąs atvesti, iš antros 
pusės įgauti naujų, su tiesioginiais misijų tikslais 
mažai besuderinamų formų.

Taigi „vėlybai Lietuvos christianizacijai ir ap- 
skritai jos santykiams su krikščionimis, ypač iš 
Vakarų, reikšminga buvo ta aplinkybė, kad mūsų 
tauta gyveno nuošaliai savitu gyvenimu, be pašto 
vių santykių su kitomis tautomis"’.

2. Misijų nesėkmingumas

Nežiūrint ypatingos geografinės mūsų krašto pa
dėties, krikščioniškųjų misijų akcija, besiskverbda
ma į Europos šiaurę ir rytus, vis dėlto pasiekė ir 
mūsų genčių gyvenamas sritis. Pirmiausia šita ak
cija palietė, kaip žinoma, prūsus ir jotvingius, gy
venusius labiau į vakarus ir tiesiogiai susilietusius 
su X amž. antroje pusėje (965 m.) krikščionimis 
tapusiais pamarėnais ir lenkais. Tokie iš lenkų bei 
pamarėnų-atėję nors ir ne lenkai krikščionybės ne
šėjai buvo ir pirmieji prūsų misininkai: Prahos 
arkivyskupas čekas Vaitiekus-Adalbertas (F 997) 
su dviem savo draugais, Kverfurto vienuolis vokie-

7. Ivinskis. Po kryžiaus ’cnklu ten |».U. 326 psl 

sukrikščioninę ir lietuvius. Tačiau ankstyvosios 
misijos, nežiūrint jų vedėjų gryniausių intencijų ir 
apaštališkojo uolumo, nedave reikiamų rezultatų 
nei prūsuose, nei latviuose. Vieni iš misininkų, 
kaip žinoma, mirė kankinių mirtimi, o kiti gavo 
nieko nelaimėję pasitraukti.

Klausimas, kas kaltas dėl šių taikiųjų misijų 
nesėkmingumo. Bene viena svarbiausių to nesek- 
mingamo priežasčių, atrodo, reikia laikyti jų (mi
šinį) planingumo ir organizuotumo stoką. Atsitik- 
fnai ir iš toli atvykstą misininkai, nepažįstą arčiau 
mūsų genčių papročių ir nemoką jų kalbos, savaime 
aišku, negalėjo susilaukti didelio pasisekimo. Be 
-■>. tie patys misininkai, kad ir labai pasiaukoję, vis 
dėlto buvo tik misijų naujokai: jiems trūko patir
ties. kaip sėkmingiau prieiti prie pagonių jų nesu- 
erzinus ir -neužtraukus jų keršto. Tokie naujokai, 
kaip žinoma, yra buvę tiek Vaitiekus-Adalbertas. 
riek Brunonas-Bonifacas, tiek kiti.

Planingai ir organizuotai misijų akcijai Lietu 
.'ie remti reikėjo, be to. specialaus krikščionybės 

.entro, esančio arti Lietuvos. Deja, žymiai anks
čiau (VIII amž.) krikščioniška tapusi Vokietija 
tokiu centru negalėjo būti, nors Otono I įsteigtoji 
Magdeburgo arkivyskupija (968) su jai priklau
sančiomis trimis vyskupijomis ir turėjo uždavinį 
nešti knkščionvbę tolyn j rvtus: viena? ji buvo per 
toli nuo aisčiu kraštų, be to, ją nuo šių pastarųjų 
dar skvre Pamarys, o antra — jos vadovams, rna 
•vti. pu trūko reikiamo misijinio uolumo. Dar 
•važiau tokiais misijų carais galėjo būti artimiau 
s-cn aisčių kaimynai — rusai ir lenkai, nes jie pa 
•vs buvn dar visai neseniai apkrikštyt, o, be to, su 
hsū.v.s gvvcno didėlėje nesantaikoje — nuolat ka
mavo. *Mtą aphnkvbę. kad tarp aisčių ir jų kai 
mvnų buvo didi nesantaika, reikia laikyti misijų 
nesėkmingumui itin reikšmingą

Rus daužiau
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RAŠYTOJO JURGIO GLIAUDOS PAGERBIMAS

Programą pravedė Jūratė 
Venckienė. Apie sukaktuvininką 
laureatą kalbėjo rašytoja Alė

Los Angeles Juozo Daumanto 
šaulių kuopa liepos 13 Šv. Kazi
miero parapijos salėje surengė 
savo garbės nariui pagerbimą jo 
80 metų amžiaus proga ir 40 
metų proga, kaip jis pradėjo 
rašyti.

Pirmiausia šaulių kuopos pir
mininkas Juozas Pažėra kuopos 
\ ardu pasveikino jubilijatą rašy
toją, susirinkusius svečius, su
pažindino su dienos programa ir 
pakvietė Sv. Kazimiero parapi
jos kleboną kun. dr. Antaną 
Olšauską sukalbėti maldą.

Širdingai sveikina visus Vyčius, draugus bei pažysta
mus ir visus lietuvius, linkėdami džiugių Šv. Kalėdų ir svei
kų bei laimingų Naujųjų Metų.

LIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPOS NARIAI 
SU PIRMININKU JONU ADOMĖNU

Maspeth, NY

LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų švenčių proga sveikina visus Nevv Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio“ 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS 

SEASON’S GREETINGS 
from

JUOZAS k 
I900 t I9T2 ;

F asolino
Memorials CO

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — j 
Gausi parodų salė

Tegul Betliejaus žvaigždė nušviečia ir mūsų tėvų 
žemei Lietuvai naują kelią į laisvę ir nepriklau
somybe.

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
"Lietuvos Atsiminimų ' radijas

>■

Daug diiaugsmo Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUTUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius

426 Lafayette St., Neįtark. N.J. 07105

S easo n 's Greetings

NAMAKSY — Z AM MITO INSURANCE 
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norwood, Mass. 02062 

Telephone: 762-6732

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
15 Caryll Street 
Mattapan, MA 02126

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

k

Rūta. Nušvietė jo gyvenimo eigą 
ir nagrinėjo jo parašytas 28 kny
gas, jų tarpe 8 premijuotas ir 
premijuotas noveles.

Alė Rūta kalbėjo apie 20 mi
nučių ir baigė linkėjimais ir to
liau taip sėkmingai rašyti.

Po to prasidėjo sveikinimai. 
Žodžiu sveikino Liet. gen. kon
sulas Vytautas Čekanauskas, 
Tautinės Sąjungos vardu inž. 
Vytautas Šeštokas, Tautinių 
namų agr. Br. Dūda, birutiečių 
— pirmininkė Dūdienė, 
Sanbūrio — Vincas Dovydaitis, 
Fronto Bičiulių — Julius Rauli- 
naitis, rašytojų vardu — Pranas 
Visvydas, Dailiųjų menų kluln) 
vardu—Algirdas Gustaitis, atei 

tininkų — Ignas Medžiukas, 
dukterų — p. Radvenienė, žur
nalistų sąjungos vardu — K. R. 
Vidžiūnienė, daktarų — dr. Zig
mas Brinkis, Lietuvių Bendruo
menės ir Vakarų apygardos var
du — pirm. Angelė Nelsienė ir 
kiti. Buvo prisiųsta sveikinimų 
ir raštu.

Meninę dalį atliko sol. Janina 
Čekanauskieiiė, sol. Antanas Pa
vasaris ir Raimonda Apeikytė. 
Solistai padainavo kelias liaudies 
dainas ir duetą.

Po meninės dalies šaulių kuo
pos pirmininkas J. Pažėra sukak
tuvininkui J. Gliaudai įteikė 
adresą.

Pabaigoje padėkos žodį tarė 
pats sukaktuvininkas, kad jam 
tikrai tai esanti džiaugsmo 
šventė. Padėkojo sveikintojams, 
programos dalyviams, sesėms 
šaulėms už vaišių paruošimą ir 
svečiams už atsilankymą.

Po to visi pakėlė šampano tau
res ir sugiedojo Ilgiausių metų 
jubilijatui. Šventėje dalyvavo ir 
jo šeimos nariai: žmona šaulė 
Marija, sūnus teisininkas, majo
ras Jurgissu žmona, sūnumi Jur
giuku ir dukra Maryte.

Tada prasidėjo vaišės, kurias 
paruošė sesės šaulės. Publikos 
buvo pilna salė.

Pabaigoje kuopos pirmininkas 
Juozas Pažėra padėkojo progra
mos dalyviams, sveikintojams, 
vaišių rengėjoms, gausiai atsi
lankiusiems svečiams. Sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Jurgio Gliaudos 
parašytos knygos 

Kad būtų vaizdžiau, ką J. 
Gliaudą yra parašęs, čia pateikia
me knygų sąrašą:

1949 — Broliai — poema. 
1950 — Avė America! 1952 — 
Namai antsinėlio — premijuotas 
romanas. 1953 — Orą pro nobjs 
— premijuotas romanas. 1954 — 
Gęstanti saulė — metmenys. 
1955 — Tėviškėlė už kalnų — 
vaidinimas vaikams. 1956 — 
Raidžių pasėliai — romanas. 
1959 — Meilės pinaklis— kome
dija. 1960— Šikšnosparnių so-

PERKŪNUI IR HARMONIJAI NUTILUS
New Yorko vyrų choras 

PERKŪNAS, jo vadovui ir diri
gentui mi.z. Viktorui Raliui dėl 
asmeniškų priežasčių pasitrau
kus. nutilo.

Sis vyrų choras, muzikui-soli- 
stui Vladui Baltrušaičiui su- 
medžiojusapie 30 balsingų'vyrų. 
pradėjo darbą 1963 metais ir 
buvo pavadintas “Nevv Yorko lie
tuvių vyrų choras . Jis su jais dir
bo labai intensyviai, rūpestingai 
ir su nemaža disciplina. Vyrai, 
būdami gero muziko rankose, 
darė didelę pažangą, džiaugėsi 
ir didžiavosi, priklausydami 
šiam dainos vienetui. Net saky
davo, kad jie lanko Vlado Bal
trušaičio konservatoriją. Vladas 
Baltrušaitis, ištvermingai dirb
davo su šia vyrų grupe, svajojo 
ją priartinti prie profesinio 
pajėgumo. Jeigu jis su šiuo choru 
būtų ilgiau pasilikęs, nėra abe
jonės , kad ta jo svajonė būtų 
įgyvendinta.

Praėjus vos vieneriems me
tams nuo šio choro įsisteigimo, 
pasirodė su koncertu, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Pats iškiliausias ir paskutinis 
VI. Baltrušaičio diriguojamas šio 
vyrų choro koncertas įvyko 1966 
metais gruodžio mėn. 11 d. 
Franklin K. Lane gimnazijos 
salėje, sutraukęs per 500 žmo
nių. Šio koncerto pirmojoje da
lyje dainuotos dainos visos buvo 
sukurtos lietuvių kompozitorių. 
Antroji dalis susidėjo vien iš ope
rų arijų Po šio koncerto Rožė 
Mainelytė rasė: (Darbininkas 
1966 m. gruodžio mėn. 14 d. Nr. 
82) " Kas lankydavo Lietuvos 
operą, tas galėjo, užsimerkęs 
klausydamas choro, pasijusti 

stas — premijuotas romanas. 
1961 — Ikaro sonata — roma
nas. 1963 — House Upon the 
Sand — angį, vertimas. 1965 — 
Agonija — tikrovinis romanas.
1965 — Kaukių balius — kome
dija. 1966 — Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos istorija.
1966 — Čiurlionis — drama. 
1966 — Delfino ženkle — pre- 
mijotas romanas. 1968 — Sonata 
oflcarus — angį, vertimas, 1969
— Liepsnos ir apmaudo ąsočiai
— premijuotas romanas. 1970 —
Agonija — II laida. 1970 — Ait
varai ir giria — premijuotas ro
manas. 1971 — Simas — liet, ir 
angį. reportažas. 1972 —
Brėkšmės našta — romanas. 
1972 — Taikos rytas — novelės. 
1972 — Sunkiausiu keliu — Ro
manas. 1975 — Pagairė premi
juotas romanas. 1976 — Naktis
— drama. 1977 — Teismas — 
biržei} — Tikrovinė novelė. 
1978 — Narsa gyventi — roma
nas. 1979— Perlojos respublika
— premijuotas romanas, 1980 — 
Bausmė — novelės. 1981 — Ato
las — Koralų sala — romanas. 
1985 — Baltos vėliavos — roma
nas. 1985 — Kovo ketvirtoji — 
romanas, 1985 — The Agony — 
angį, vertimas. Ateinančiais me
tais išeis — Tornado — angį, no
velės, Ganytojas ir vilkai — ro
manas.

Kazys Karuža

esąs Kauno teatre. Tai buvo tas 
pats aukšto lygio išpildymas, tie 
patys niuansai, ta pati spalva. 
Kažin ar apsirinku sakydama, 
kad šiuo metu yra pats geriausias 
choras mūsų išeivijoj.

VI. Baltrušaičiui vadovaujant 
, choras įdainavo ir išleido plokš
telę, kuri buvo pavadinta Nevv 
Yorko lietuvių vyrų choras.

Bet VI. Baltrušaitis Nevv Yor- 
ke nerimo. Traukė jį Chicagą. 
kurioje jis vadovavo vyrų chorui 
ir kurį išlavinęs 1957 kovo 30 pa
statė Verdi Rigoletto. Pagrindinį 
Rigoletto vaidmenį vaidino VI. 
Baltrušaitis.

į Chicago jis grįžo 1967 me
tais, vargoninkavo Marcjuette 
Parko Marijos Gimimo lietuvių 
bažnyčioje, bet prie operos jau 
nebepritapo.

VI. Baltrušaičiui išvykus, cho
ro vadovu buvo pakviestas muz. 
Vytautas Strolia. Jam vadovau
jant. 1971 metais lapkričio mėn. 
6 dieną choras buvo pakrikštytas 
PERKŪNO vardu. Krikšto 
tėvais buvo Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis ir tau
tinių šokių ansamblio TRYPTI
NIS vadovė Jadvyga Matulai
tienė.

PERKŪNAS įdainavo ir išlei
do dvi ilgo grojimo plokšteles. 
Viena pavadinta “I^abą rytą", o 
antroji “Kove galingas”. Abi plo
kšteles rekorduojant chorui diri
gavo Vytautas Strolia. Visos trys 
šio choro įdainuotos plokštelės 
buvo gan populiarios ir šiuo 
metu jų rinkoje nebedaug yra 
l>elikę. >

Muz. Vytautui Stroliai nuo 
choro vadovybės pasitraukus, 
choro vadovavimą perėmė

JAV LB-ės XI-sios Tarybos antroje sesijoje šnekučiuojasi iš 
k. Raimundas Kudukis, Eglė Žilionytė, Aleksandras Vakselis, 
Kazys Žiedonis ir dr. Antanas Butkus. Nuotr. Jono Urbono

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS BARAI PLATUS
(atkelta ii 3 psl.) 

įsipareigojimų — tai maldos die
nos už Lietuvą paskelbimas.

Sesija dėmesį atkreipė į Liną 
Kojelį iš Washingtono, kuris, 
anot Krašto valdybos pirmininko 
Algimanto Gečio, nuėjęs į Bal
tuosius Rūmus neišėjo iš Lietu
vių bendruomenės. Kojelis svei
kino prezidento vardu ir ta pačia 
proga savo žodyje palietė gyvy
bines lietuviškas problemas. 
Vertai dovanėlė buvo įteikta ir 
“Lituanus” reikalų vedėjui Jonui 
Kučėnui, kuris tyliai, ryžtingai 
ir labai sėkmingai organizuoja 

Didelė skriauda lietuviam rašytojam 
(atkelta ii 3 psl.) 

kyti, ko norima, kas turi būti pa
daryta, šiuo atveju, turi būti pre
mija paskiriama.

Henrikas Nagys, kalbėdamas 
Montrealyje per šių metų Vinco 
Krėvės vardo premijos įteikimą, 
prisiminė mūsų akademikus ir 
juos įvertino, kaip nepajėgius 
suprasti lietuvių literatūrą. (Ši 
Vinco Krėvės vardo premija 
buvo paskirta Nevv Yorke gyve
nančiam poetui, ilgamečiui Dar
bininko redaktoriui poetui Leo
nardui Žitkevičiui). Sunku pasa
kyti, ar prie šios grupės priklau-

buvęs choro vadovo asistentas 
Vytautas Daugirdas. 1979 me
tais choro vadovu buvo pakvie
stas Apreiškimo parapijos vargo
nininkas muz. Viktoras Ralys. 
Jam vadovaujant, paskutinis šio 
vyrų choro koncertas. įvykęs 
š.m. birželio mėnesyje, buvo 
įrašytas į juostą.

Choras per savo gyvavimo 23 
metus su koncertais aplankė vi
sus didesnius lietuvių apgyven
tus Amerikos ir Kanados mie-

(nukelta [ 8 psl.) 

Linksmų Su. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linki

Advokatas Jonas J. Grigalus
52 G Street, South Boston, MA. Tel. 268-4877

Džiugių Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

IRON CITY CLOCK HOSPITAL
Authorized dealers of Longines-VVittnauer and Bulovą VVatches

SIMON ALELIŪNAS

4200 Brown«vllle Rd. (on de W«lt Avė.) 
Phone 281-7399 Plttsburgh, 15227

SEASON’S GREETINGS

MODERN HOTEL, INC
DINING ROOM & LOUNGE

H8 VVest Pearl St., Nashua, N.H.
------  Christmai Day will be closed ------

šio labai reikalingo žurnalo leidi
mą. J sesiją buvo atvykusi ir an
tra Baltųjų Rūmų pareigūnė, 
Rita Bureikaitė, kuri LB Vakarų 
apygardoje buvo išrinkta į Ki
tąją Tarybą, bet iš Tarybos išsto-. 
jo, kai priėmė darbą VVashingto- 
ne.

Tyliai sesijos eigą kurį laiką 
sekė Lietuvos atstovas Vatikane 
ir naujasis Lietuvos atstovybės 
VVashingtone patarėjas Stasys 
Lozoraitis, jr. Jam svarbu susi
orientuoti Amerikos lietuvių or
ganizacijų gausoje.

Juozas Kojelis

so ši vertinimo komisija. Reikia 
manyti, kad jai labiausiai stigo 
apdairumo ir nesuprato savo pa
skirties.

Si jury komisija pasielgė ne 
pagal Lietuvių Rašytojų Draugi
jos įstatus, kur pasakyta, kad 
premija skiriama už geriausią tų 
metų veikalą, atseit, —ją būtina 
paskirti. Taigi, toks jury komisi
jos sprendimas negalioja, todėl 
Liet.Rašytojų Draugijos valdy
bai ir reikia sudaryti naują spren
dimo komisiją ir, kad pasivėli
nus. — premiją paskirti.

Padaryta didelė skriauda lie
tuviui rašytojui išeivijoje. Tai 
įžūlus jo kūrybinio darbo panie
kinimas. Lietuvių Rašytojų 
Draugija turi imtis drąsių žygių 
šią skriaudą atitaisyti. Turi būti 
sudaryta nauja vertinimo komi
sija, kuri jau būtų pajėgi premiją 
paskirti. Komisija turi iš anksto 
paskelbti, kokios yra atsiųstos 
knygos svarstymui. Dabar nie
kas nežinojo, kokias knygas jie 
svarstė, tik vienu mostu padarė 
šį įžūlų sprendimą, kuris 
pažeidė lietuvius rašytojus.
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PUIKUS AUSTRALIJOS LIETUVAIČIŲ KONCERTAS
/

Lapkričio 30 Kultūros Židinio 
scenoje pasirodė Australijos lie
tuvaičių dainuojantis vienetas — 
Svajonės. Jos važinėja po Ameri
ką ir Kanadą ir koncertais rekla
muoja jaunimo kongresą, kuris 
bus ateinančiais metais Australi
joje. New Yorke jų koncertą 
rengė Jaunimo Sąjunga.

Tą dainuojantį vienetą sudaro 
trys jaunos merginos: Zita Praš- 
mutaitė — pianistė, beveik visą 
koncertą palydėjusi pianu, kai 
kada įsijungdavo ir į kitų dviejų 
dainavimą. Birutė Kymantienė 
ir Virginija Bruožytė. Jos dau
giausia ir atidainavo koncertą.

Įvairus repertuaras
Repertuare dominavo lengvos 

estradinės dainos, parašytos 
daugiausia lietuvių kompozito
rių Lietuvoje. Estradinės dainos 
buvo dainuojamos pavieniui ir 
duetais. Salia jų rikiavosi lietu
vių liaudies dainos, pasaulinio 
garso kompozitorių populiarios 
arijos. Pabaigai vėl buvo estra
dinė muzika ir užsklandai origi
nalus atidainuotas kvietimas į 
jaunimo kongresą.

Kuo Svajonės įdomios?
Svajonės tikrai yra vienas iš 

geriausių vienetų lietuvių daini
ninkų tarpe. Visos trys labai mu
zikalios, susidainavusios. Kiek
viena daina atidainuojama tik
sliai, su giliu muzikalumu, jau
trumu. Nėra taip, kad vienas 
balsas imtų ir išlįstų. Visi balsai 
subalansuoti į darnią harmoni
ją

Paieškota ir tinkamos inter
pretacijos. Jos scenoje ir pavaidi
no. judėjo, dažnai keitė dra
bužius. Visa tai atliko skoningai, 
patraukliai. Tikrai tai buvo neei
linis koncertas. Ir reikia pa
sidžiaugti, kad tai atliko jauni
mas. Jų tarsena graži, švari, 
kiekvieną žodį lengvai supranti.

Tegu sėkmingai dainuoja Sva
jonės visur, budindamos jauni
mą visuomeniniam darbui, kvie
sdamos į kongresą!

NEW HAVEN, CONN.
Nevv Haveno tautinių šokių 

grupė " Vėtra 1986 lapkričio S 
surengė subatvakarį Harugari 
Liedertafel German Klube \Vest 
Havene. Conn.. pasikviesdami 
Harugari Schuhplatter X erein 
Bavaria šokėjus pabendravimui.

Pasistiprinus lietuviško skonio 
maistu, kurį paruošė Mr. ir Xlrs. 
Bruno Strimaitis, buvo progra
ma.

’ Vėtra pašoko Ketvirtainis. 
Klumpakojis. Vijuras. Suktinis. 
Gy vataras, Žilvitis ir Subatėlė, o 
H.SA. Bavaria šokėjai — savo 
tautinius šokius.

Paskutinį šokį Noriu miego 
šoko abi grupės. Smagu buvo 
žiūrėti, kai dviejų tautybių įvai
riaspalviai šokėjų tautiniai dra
bužiai sudarė pasigėrėtiną vai
zdą.

New Haveno “Vėtros” tautinių šokių grupės šokėjai su vokeičių H.S. V. Bavaria šokėjais 
subatvakaryje lapkričio 8 West Haveno vokiečių klube.

Reikia pasidžiaugti ir 
rengėjais — ta Jaunimo Sąjunga, 
kuriai čia pirmininkauja Jolita 
Gudaitytė. Valdyba tikrai įdėjo 
daug triūso ir koncertą surengė 
planingai, tvarkingai. Jolita Gu
daitytė ir vadovavo koncertui, 
vadovavo gražia lietuvių kalba.

Čia noris prisiminti Kazio Bin
kio žodžius iš jo “Atžalyno’ dra
mos: “Auga, auga gražus atžaly
nas’”, atžalynas, kuris galės 
lengvai pakeisti vyresniuosius, 
kuris sugeba planuoti ir dirbti ir 
puikiai valdo abi kalbas. Tegu ši 
veikli vaidyba nesustoja ir išjudi
na visą jaunimą!

Religinio meno paroda
Chicagoje prieš 30 metų

Buvo rašyta ir skatinta, kad 
ryšium su Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktimi būtų rengiamos 
religinio meno parodos didesnė
se lietuvių kolonijose, tokios pa
rodos pagyv ina dailės judėjimą, 
sudaro progą, kad būtų sukurtas 
vienas kitas didesnis ir patvares
nis kūrinys.

Dar neaišku, ar tokios religi
nio meno parodos bus rengiamos 
minimo jubiliejaus proga. Dar 
niekur nėra jokio judėjimo ta 
prasme. Nevv Yorke buvo kalba
ma, kad tokią religinio meno pa
rodą reikia surengti Manhattano 
kokioje galerijoje, muziejuje ar 
kokioje salėje, kurią lanko meno 
kritikai ir meno mėgėjai.

Tokią parodą surengti būtų 
garnį sunku. Reikėtų didelių lė
šų. būtų sunki ir organizacija su
telkiant darbus, pasirūpinant jų 
apdrauda. O koks būtų parodos 
pasisekimas? Ar ji patrauktų pu
blikos dėmesį? Vargiai. Gi lietu
viams tokią parinlą aplankyti 
prie dabartinių sąlygų būtų $ana 
sunku.

Paroda Chicagoje
Minint Lietuvos bažnytinės 

provincijos įsteigimo 30 metų

"Vėtros grupei, egzistuoja
nčiai jau per 3 metus, priklauso 
25 šokėjai. Grupės vadovė Rūta 
J u rkeviči ū tė- XI ickū n ienė.
Grupė yra šokusi įvairiose vie
tovėse ir daly vavo 1984 tautinių 
šokių Šventėje Clevelande.

H.SA Bavaria turi 30 Šokėjų 
ir dažnai pasirodo įvairiuose vo
kiečių ar tarptautiniuose festiva
liuose. Grupė yra didžiulės Gau- 
verband Nordamerika specialios 
Schuhplatter šokėjų organiza ci- 
jos narė.

Šia proga “X etros” grupė pa
reiškė padėka ir įteikė dovaną 
kun. A. Karaliui. Sv., Sv. Kazi
miero parapijos klebonui Nevv 
Havene. už leidimą naudotis pa
rapijos sale šokių repeticijoms.

Subatvakaryje atsilankė per 
300 asmenų.

BVS

Su dainininkėm kartu atvvko 
ir Henrikas Antanaitis, to 
būsimo jaunimo kongreso pirmi
ninkas. Jis pabaigoje tarė žodį. 
Ir čia pasidžiaugei jo gražia lietu
vių kalba, jo laikysena scenoje, 
ta rimtimi, kurią jis perdavė savo 
kvietimą remti jaunimo kongre
są. Dainininkės buvo apdovano
tos gėlėmis.

Po koncerto apatinėje salėje 
buvo linksma vakaronė su 
laimėjimais, australišku alučiu ir 
kavute. Žmonių koncerte atsi
lankė apie 250. Jaunimo buvo 
mažokai, (p.j.) 

sukaktį Chicagoje buvo surengta 
gana didelė religinio meno paro
da Paroda vyko 1956 kovo 11 — 
balandžio 1 lietuvių parapijos 
salėje.

Buvo sudary tas didelis garbės 
komitetas. į kurį pakvietė Chica- 
gos lietuvių parapijų klebonus, 
įvairių organizacijų atstovus, 
dailininkų sąjungų pirmininkus, 
diplomatus, aukštąją dv asininki- 
ią

Organizaciniam komitetui pir
mininkavo dail. Adolfas X aleška. 
Jo komitete dar dirbo: kun. dr. 
X". Rimšelis, kun. dr. A. Juška, 
architektas X . Peldavičius. dail. 
P. Augius.

Parodos dalyviai
Parodoje daly v av o šie lietuviai 

dailininkai: Paulius Augius su 12 
grafikos darbų. Juozas Bakis — 
2 keramikos darbai. Alfonsas 
Dargis — 2 grafikos darbai. Jur
gis Daugvila — 3 darbai, iš jų 2 
kilimai ir 1 vitražas. Jadvyga 
Paukštiem--- 2 aliejiniai darbai,
kun. Petras Dzegoraitis — 13 
medžio drožinių. Vytautas Ignas
— 3 aliejinės tapybos darbai. 
Bronė Jameikienė — 3 vitražai. 
X "ytautas Kasiulis — 4 įvairios 
technikos darbai. Zigmas Kolba
— 5 mozaikos ir v itražų projek
tai. Jonas Kova - Kovai skis — 9 
įvairių bažnyčių projektai, du- 
rvs, altoriai, kryžiai. Eduardas 
Krasauskas — 2 grafikos darbai. 
Stasys Kudokas — įvairių baž- 
nvčių projektai. — iš viso 18. Al
girdas Kurauskas — 6 įvairiu 
technikų darbai. Pranas Lapė — 
1 grafikos darbas. Bronė Lukš- 
taitė — J architektūros projek
tas. Sesuo XI. Xlercedes’— 7 
darbai, daugiausia piešiniai tu
šu. Leonardas X!ickas — 1 grafi
kos darbas. Balys Milaknis — 1 
skulptūra. Ramojus XI o d z. e-

1 ia u s k a s — 1 skulptūra. 
Antanas Mončys — 4 skulptūrų 
nuotraukos. Angelė Pagaly tė — 
vienas tapylx>s darbas. \’iktoras 
Petravičius— 12įvairios techni
kos darbų. Kęstutis Bačkos — 1 
aliejinis darbas. X ytautas Rauli- 
naitis — 3 skulptūros. Jurgis

Australijos Svajonės Kultūros Židinio scenoje. Iš k. Zita Praš- 
mutaitė, Birutė Kymantienė, Virginija Bruožytė ir New Yor- 
ko Jaunimo Sąjungos pirmininkė Jolita Gudaitytė. Nuotr. L. 
Tamošaičio

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI DAINAVOJE

Jau antri metai. Xlokytojų 
Studijų savaitės metu vyksta taip 
pat ir lietuvių kalbos kursai. Kas 
juose mokosi'^ Kas juos organi
zuoja? Kas moko?1 Iš kur sužino 
besimokantieji, kad tokie kursai 
yra? Kaip į juos užsiregistruoti? 
Kodėl jie tokie patrauklūs, daro
si populiarūs...0 Štai atsakymai 
į šešis klausimus.

Kursuose mokosi daugumoje 
trečios kartos Amerikos lietu
viai. mišrių šeimų jaunimas, 
Amerikos lietuviai, kurie gyveno 
v ietovėse atskirti nuo lietuvių ir 
neturėjo progos išmokti ir 
kalbėti lietuviškai. Pagaliau vy
resnieji ir pensininkai, kurie 
planuoja važiuoti į Lietuvą ar. 
kurie jau buvo ten ir pamatė kaip 
ten reikalinga lietuvių kalba. Jei 
mišri šeima, pav. žmona lietuvė, 
mokosi ir jos vyras. (Šiais metais 
mokosi vienas suomis p. Kangas 
ir mišrios kilmės amerikietis ško
tas ponas Long. Abu jie buvo 
puikūs studentai.) Mokosi ir se
noliai, kurie labai nori, kad jų 
vaikaičiai atvyktų į Dainavą prie 
lietuvių. Jie ir atsivežė juos.

Ypatingai malonu turėti jau
nuosius studentus, kurie 
pradėję mokytis iš karto pamilsta 
lietuvių kalbą, pamato, kad ma
lonu ją mokytis ir jie tvirtai

Šapkus — 2 aliejiniai darbai. 
Adomas Šermukšnis — 3 darbai
— aliejinė tapy ba ir v itražas. Da
nutė Sakalauskaitė — 2 akva
relės. Anastazija Tamošaitienė
— 1 kilimas. Telesforas \alius
— 1 1 gafikos darbų. Adolfas X a- 
leška — 7 darbai — v itražai. pro
jektai vitražams, \ytautas X e- 
pšas — 2 bažnyčios projektai. 
Romas X iesnlas — 3 grafikos 
darbai. X y tautas Virkau— 1 dar
bas — emalis. Aleksandra X it- 
kauskaitė - Xlerker — 1 aliejinis 
darbas. X iktoras X izgirda — I 
vitražas. Jonas T’ričy s— 1 grafi
kos darbas.

Iš viso parodoje buvo išstatv ta 
153 kataloguoti kūriniai. \ iso 
šios žinios paimtos iš išsaugoto 
tos parodos katalogo.

Šių eilučių autoriui teko šioj 
parodoj dalyvauti ir kalbėti jos 
atidaryme, (p.j.)

JUNO BEACH, FLA.
Naujų metų sutikimas rengia

mas gruodžio 31 d 8 v.v. St. 
Paul of the Cross auditorijoje. 
Rezervacijos reikalais skambinti 
A. Augimas — 305 744 - 6788. 
A. Jucėnas 305 622-4332. I Xla- 
nomaitienė 305 626-607 L X. Su
ltenė — 305 694 - 2110. X isi ma
loniai kviečiami Rengimo komi
teto pirmininkas yra L. 
Staškūnas 

ryžtasi lietuvių kalbą išmokti ge
rai. gramatiškai. Tokių šiais me
tais buvo 9: Xlary Loehman, 
Joan Nunnery, J. Petraitienė, 
Kristina Kuncevičius, Gailutė 
Gumauskaitė, XI. Jonaitytė, L. 
X’aidilienė, kun. P. Stravinskas 
ir R. XX'aleyko. Šie žmonės žada 
kalbėti tikrai gerai lietuviškai ir 
tikiu, kad jie kalbės.

Kursus organizuoja, Švietimo 
Tarybai pritariant, B. Krokys. 
Moko taip pat Bronius Kroky s. 
Šiais metais atėjo į pagelbą pak
viestas mokytojas Xzytautas Jo
naitis iš Grand Rapids. U

Sužino apie kursus angliškai, 
lietuvių spaudoje Bridges, Vy
tis, Observer. X’isi studentai at
vyksta savo iniciatyva, neragina
mi.

Užsiregistruoti į kursus reikia 
ankstyvą pavasarį, sekant au
kščiau išvardintą spaudą. Joje 
būna skelbimai, informacija, 
adresas ir telefono numeris. 
Daugumoje šios vasaros studen
tai užsiregistravo tik paskambinę 
telefonu. Tik reikia paskambinti 
pakankamai anksti.

Kursus patrauklius daro daug 
kas. Bet pagrindiniai yra šie da
lykai: Dainavos aplinka, stovyk
laujantieji mokytojai ir jų peda
gogiška laikysena. Nors ir moko
masi kalbėti, ir gramatikos labai 
daug, bet medžiaga pateikiama 
tokių metodų, kad nėra sunku, 
o yra įdomu.

Dainavos aplinka ir stovyklau
jantieji moky tojai malonūs ir vi
sada pasiruošę padėti studen
tams. XlokoiTįasi lietuvių k. ry
tais dainuojant chore. Chorve
dys X . Ralys. Daug mokomasi ir 
tautinius šokius mokantis. Mo
kytoja J. Matulaitienė mokyda
ma šokius kalba tik lietuviškai — 
suprask kaip kad būtum Lietu
voje. Xlokomasi pamaldų metu. 
Neveltui viena iš studenčių, 
rašy dama įspūdžius apie Daina
vą, išsireiškė: Atvažiavus į Dai
navą, radau kampą Lietuvos.

Stovykloje lietuv ių kalbos stu
dentai praktiškai mokosi beveik 
visą laiką. Net ir pietų pertrau
kos metu. Spy glio paplūdymyje. 
Kadangi yra užduota dalykų, ku
riuos būtinai reikia išmokti iki 
kitos pamokos, tai studentai, vai
kščiodami Dainavos keleliais, ir 
mokosi. Jie dažnai paklausia ar
tumoje esančius mokytojus, ar 
jie gerai ištaria žodžius.

Atsisveikinant lietuvių kalbą 
besimokantieji atliko montažą 
■‘Lietuva, mano protėvių žemė", 
kurį paruošė kursų vadovas. Tai 
Lietuvos netolima praeitis, pa
gal Maironio j vieži ją įdėta ir 
Bu. Brazdžionio poezijos gaba
liukų Lietuvių kalbos studentų 
pasirody mą publika nuoširdžiai 
įvertino karštais plojimais

RK

HŠ VISUR-1
— Lietuvos atstovas dr. S. A. 

Bačkas su žmona grįžjo iš atosto
gų ir 1986 m. gruodžio 8 d 
pradėjo eiti pareigas

— S. Lozoraitis, jr., Lietuvos 
atstovas prie Vatikano, laikinai 
ėjęs lietuves atstovo pareigas 
XVashingtone nuo 1986 m. spalio 
16 d. iki gruodžio 7 d., išvyko 
Romon.

— Toronto Maironio šešta
dieninės mokyklos, Oanadoje 
rengiamas Kalėdų džiaugsmas 
— kalėdinė programa vyks 
gruodžio 13 Prisikėlimo parapi
jos salėje/Programoje B Pūke- 
levičiūtės vaidinimas “ Daržov ių 
gegužinė”, vaišės, staigmenos ir 
dovanėlės.

— JAV vyskupai lapkričio 12 
XVashington, D. C vieningai 
priėmė vysk. P. Baltakio. OEM. 
pasiūlytą rezoliuciją Suvažiavi
me dalyvavo 290 vyskupų. Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
proga vyskupai reiškia solidaru
mą su Lietuvos vyskupais ir tiki
nčiaisiais skelbiama m aklos die
na už persekiojamą Lietuvos 
bažnyčią, kreipiantis į Sovietų 
Sąjungos valdžią prašoma laiky
tis tarptautinių susitarimų žmo
gaus teisių atžvilgiu, prašoma 
grąžinti Vilniaus katedrą. Sv. 
Kazimiero ir Klaipėdos 
bažnyčias tikintiesiem s ir prašo
ma leidimo išleisti naują Sv. Kaš
to lietuvišką vertimą.

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto etnografinio ansamblio 
vakaras — rugiapjūtės šventė* 
įvyks gruodžio 13 Jaunimo Cen
tro didžiojoje salėje.Chieagoje.

— Balzeko muziejuje, Chica- 
goje, gruodžio 28 bus paskaita ir 
skaidrių demonstravimas "Pilių 
architektūra Lietuvoje*".

— Chicagoje sausio 24 į v yks 
spaudos balius Xikos pokylių 
salėje. Programą atliks Uos An
geles vyrų kvartetas ir pianistė* 
Raimonda Apeikytė. Rengia 
Amerikos Lietuvių Tautinė* są
junga.

— Išganymo istorija giesmėje 
ir žodyje (Christmas pageant 
Toronto, Canadoje. atliks Vo
lungės ir Prisikėlimo parapijos 
vaikučių chorai, vadovaujant D 
Viskontienei gruodžio 20 Pri
sikėlimo par. bažnyčioje 7 vai 
vakare. X"argonais gros muzikas 
J. Govėdas.

— Dramos konkurso, pa
skelbto Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus proga, terminas yra 
šių metų gruodžio 31. Rank
raščius siųsti: Dramos konkur
sas. Lietuvos krikščionybės jubi- 
liejus, 5620 So. Clareniont Xve . 
Chicago, IL 60636

— Stasys Lozoraitis. Lietuvos 
atstovas prie Švento Sosto ir Lie
tuvos pasiuntinybės patarėjas 
VVashingtone, dalyvavo Lietu
vos konsulų vakaronėje Jaunimo 
Centre Chicagoje

— Kun. dr. P. Gaida. 
"Tėviškės Žiburių redaktorius 
iš Toronto. Korp! "Gaji’" 
šventėje. Chicagoje, skaitė pa
skaitą "Gydv to jo pašauk i mas

— Vera Solovjovą -Olekiene. 
aktorė, režisieriaus \ndriaiis 
Olekos žmona. sulaukusi 95 m 
amžiaus mirė Denville. X 1 
Jinai buvo v irnapirniųjų Stanį 
slavskio studijos mokinių ir vai
dino Maskvos ir Lietuvos \.dst 
Dramos teatre
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KALĖDINĖS 
DOVANOS

Besiartinant Kalėdoms, siū
lome papigintomis kainomis 
šiuos leidinius:

Lithuania 700 Years — 15 dol. 
(vietoj 18 dol.), Dail. Puzino 
kūrinių albumas — 20 dol. (buvo 
25 dol.), Dail. J. Juodžio ir J. 
Bagdono albumai — 10 dol. 
(buvo 14 dol.), J. Gliaudos roma
nas “Kovo ketvirtoji” ir A. Gai- 
liušio “Visaip atsitinka” už 10 
dol. (buvo 14 dol.), A. Rannit — 
M. K. Čiurlionio albumas — 25 
dol., A. ir A. Tamošaičių — Lit- 
huanian National Costume — 27 
dol., Straumannio — Fire and 
Night — 20 dol., J. Gliaudos — 
Agony — 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207.

PAKELIAMOS KAINOS
Lithuanian Cookery pakelia

ma iš 8 dol. j 10 dol., Lithuanian 
- English žodynas iš S dol. į 9 
dol., English - Lithuanian žody
nas iš 8 į 9 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Darbininko prenumerata 
1987 metais kainuos 20 dol. Už 
kalendorių — laisva auka pagal 
skaitytojų nuožiūrų. Visi kviečia
mi savo auka prisidėti ir paleng
vinti laikraščio leidimų.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N Y 11207.

GRAŽUS KASDIEN 
NUPLĖŠIAMAS 
KALENDORIUS

Sieninis 1987 metų kalendorius, 
su lietuviška vytimi lentelėje su 
kiekvienų dienų nuplėšiamų la
pelių. Kitoje lapelio pusėje su
rašyti įvairūs ir įdomūs skaiti
niai. Dienų skaičiai dideli, ištolo 
matomi. Kalendoriaus kaina 8 
dol.. persiuntimui dar reikia 
pridėti 1 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje: 341 
Highland Blvd.. Brooklyn. N. Y. 
11207.

KNYGOS JAUNIMO 
SKAITYMAMS

Pasakos ir padavimai iš Lietu
vos — 5 dol.

Močiutės pasakos — 5 dol.
Jėzus su mumis---- 1 dol.
Pratimai religiniais klausimais 

— 4 dol.
Pasikalbėkime. Dieve — 2 

dol.
S v . Kazimieras — 2 do;
Visos knygos tik dabar gautos. 

Kreiptis į Darbininko spaudos 
kioskų: 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn. N. Y. 11207

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

ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

J. Gimbutas — Steponas Ko
lupaila, 12 dol.

V. Kuzmickas — Kristijonas 
Donelaitis, 5 dol.

A. Vaičiulaitis ir B. Brazdžio
nis — P. Karuža, 15 dol.

J. Brazaitis-'— Dr. P. Padaiis, 
2 dol.

Vysk. V. Brizgys — Kaupaitė
— Motina Marija, 5 dol.

V. Biržiška — Vysk. M. Vala
nčius, 2 dol.

B. Ignatavičius — Monsinjo
ras Ignonis, 5 dol.

J. Eretas, — Kazys Pakštas, 
10 dol.

G. Valančius— Žemaičių Di
dysis, I ir II tomas po 10 dol.

V. Jodeika— Didžioji iliuazija
— Marksizmas, 15 dol.

J. Žilevičius — Lietuvis var-

NAUJA SOLISTO 
V. VERIKAIČIO 

PLOKŠTELĖ
Nauja solisto Vaclovo Veri- 

kaičio plokštelė pavadinta— Pa
lik tik dainą man.

Joje įdainuotos šios dainos: Iš- 
kasiu šulinėlį. Idealas. Naktis. 
Vaidilučių malda. Jaunojo bajoro 
daina. Lauksiu tavęs ateinant. 
Laiv inė. Marko arija. Namo ir 
Palik tik dainų man.

Plokštelės kaina K) dol. Per
siuntimui pridėti 1 dol. Gauna
ma Darbininko administracijoje: 
341 Highland Blvd.. Brooklyn. 
N. Y. 11207.

Solistas Vaclovas Verikaitis ir muzikas Aleksandras Stan
kevičius Montrealyje. Solistas V. Verikaitis įrašė naują 
plokštelę — "Palik tik daina man”. Plokštelę išleidžia Vil- 
niaus Records bendrovė.
"Bridges — tai Lietuvių 

Bendruomenes leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie- 
tiiv oje ir išeivijoje. Žurnalų reda
guoja Demie Jonaitienė. Metine 
prenumerata tik 8 dol. I žsaky- 

. mus siųsti adresu. 341 Highland 
Blvd . Brooklvn. N.Y 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms

Paskaityki Darbininką.
Ir žinosk
Kas ir kur, ir kaip nutinka!

Kalėdinių atviruku su lietu
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Atvirukų yra keturių rūšių. 
10 atvirukų su persiuntimu kai
nuoja 7 dol.

Graži kalėdine dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
1987 metus, tai Darbininko 
(arba Bridges — anglų kalba 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas 15 
dol.. Bridges — 8dol. Užsakyki
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms artėjant, skaitytojai 
kviečiami sveikinti savo draugus 
ir pažįstamus per Darbininkų, 
atsiunčiant pageidaujamų tekstų 
ir aukų spaudai paremti.

Darbininko skaitytojams, 
kaip ir kiekvienais metais, buvo 
išsiųstas 1987 metų kalendorius, 
išsiųstas lapkričio 14 d Kas nori 
gauti kalendorių papildomai, 
reikia prisiųsti 3 dol Laukiama 
aukų ir iš skaitvtojų už kalendo
rių.

gonininkas išeivijoj, 4 dol.
J. Dauparas — Žemės ūkio 

švietimas, 5dol.
J. Prunskis — Žurnalistika, 6 

dol.
K. Bielinis — Gana to jungo, 

8 dol.
P. Šulas - Kaip sudaromi te

stamentai, 3 dol.
Tautiniai rūbai ir juostų raštai 

3 dol.
M. Blynas— Lietuvos reika

lai, straipsnių rinkinys, 6 dol.
M. Blynas — Nostradamus 

pranašystės, 5 dol.
J. Narūne—Vaikystė, 4 dol
J. Narūne—jauny stė, 4dol.
B. Ramanauskas — Broliai 

pradėkim, 8 dol.
B. Ramanauskas — Aš savo 

dalį atlikau, 8 dol.
V. Gidžiūnas — Šv . Pranciš

kaus dvasios spinduliavimas, 3 
dol.

K. Bučinys — Gegužės 
mėnuo, 2 dol.

L. Tulaba— Kad kūrentųsi, 
skaitymai sekmadieniams. 3 dol.

P. Manelis—Katalikų kateki
zmas. 4 dol.

Pr. Naujokaitis — J. Senkus 
kalbininkas. 2 dol.

P. Montvila — Kai grįžta 
praeitis. Titaniko nuskendimas. 
3 dol.
c Alė Rūta— Žv aigždė v iršuin 
girios. 4 dol.

J. Tai mantas — Kristaus ka
nčia, 3 dol.

Prekyba
Daugely Sovietų krautuvių 

stengiamasi nuostolingąsias pre
kes parduoti per jėgą. Krautu
vė' tuo būdu rūpinasi atsikraty
ti paklausos neturinčių prekių 
arba broko.

— Duokit man vieną silkę. 
— sako pirkėja pardavėjui.

— O su kuo ją imsite? — 
klausia pardavėjas. — Su bala
laika ar su gitara?

NAUJA PLOKŠTELĖ
APIE TAVE SVAJOJU - Los 

Angeles vyrų kvarteto įdainuota 
plokštele. 12 lietuviškų kūrinių 
Nemunasatves, Sulaukt negalė
siu. Nemunėli. Nemunėli. Pa
bučiavimas. Gvazdikai. Vaka
ruškos. Tėviškėlė. Auksinės 
žvaigždes. Kur gimta padangė. 
Tamošiaus pagavimas. Užstalės 
daina. Polka — lietuvių liaudies 
daina. Kaina 10 dol. Persiunti
mui 1 dol.

Šios plokštelės įrašy mų galima 
gauti ir cassette juostelėse, kai
na 10 dol

Darbininkas. 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.

DDCTER P ARK 
PHARMACY

Vn. Anastasl. B. S. 
77-01JAMAICA AVENUE 

(C«r. TMh Street) 
Wo«dhaven. N.Y, 11421

WE DELTVER 
296-4130

Tautodailės parodoje — lėlių stalas. Lėlės buVo aprengtos įvairiais Lietuvos etnogra
finiais konstiumais. Sienoje—kilimai, tautiniai drabužiai, priejuostės. Nuotr. V. Maželio

Vysk. V. Brizgys — Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje 1940 - 1944 
m., 7 dol.

A. Maceina — Didžioji 
padėjėja. 3 dol.

A Maceina — Bažnyčia ir pa
saulis, 3 dol.

A. Maceina — Didysis Inkvi
zitorius, 4 dol.

A. Maceina— Dievo avinėlis, 
3.50 dol.

V Petraitis — Pasakėčios, 3 
dol.

Elėnas — Girių sargai, 3 dol.
J. Žmuidzinas — Runcė ir 

Dandierinas, 2 dol.
K. Barėnas — Tūboto gaidžio 

metai, 3 dol.
V. Alantas — Svetimos pa

gairės, 2 dol.
P. Narvydas — Gimtinės ta

kais. 2 dol.
J. Jankus — Peilio ašmenimis, 

2 dol.
J. Jankus — Paklydę pau

kščiai. I ir II tomas, po 2 dol.
A. Mackus — Augintinių 

žemė, 15 dol.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir*TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite - įsitikinsite!
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FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIJ UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite. Watert>uryje

Aktyvas: 57 milijonai doleriu.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securfty indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekiu rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certrfikatus. 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 $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki • vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki S v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

  1  I

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtie Avenue — VA 1-7068 
Ąstorijoie: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park. L.I.: 259-17 HIHside Avė. — 343-6116
E Northport L. I.: 25C-A Larfc Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq.. L I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Ruahinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Whtte Plaine. N. Y., The Cheae Pitt —

200 Hamitton Avė. — Tel.: 914-249-0226 »

Nanųet N.Y., Nanuet Mali Shopping Cant, 
Route 59 — Tat 914 623-4285

Farmlngton, Conn: Mana and Frttz Deli
270 Farmington Avė. — 203-677-7000

Danbury. Conn.: Danbury Gourmet 298 Main St — 
Tel.: 203 744-6857

Norwoo<J. Mas*.: Meat and W urathaus — 101 Centrai St 
Tel: 617 769-2895

Wayne. N-J.: 1234 WIHowbrook Mali—
Tel.; 201 785-0542

Kun. K. Žitkus — Tau, Mari
ja, rožinis, 2 dol.

E. Čekienė — Kad ji būtų 
gvva, 5 dol.

M. Krupavičius — Visuome
niniai klausimai, 15 dol.

P. Klimas — Atsiminimai, 13 
dol.

A. Kučas — Amerikos Lietu
vių istorija, 15 dol.

T. Venclova — Tekstai apie 

tekstus, 10 dol.
Z. Raulinaitis — Kunigaikščių 

sąjunga, 10 dol., Lietuvos raite
liai — 10 dol., Grobio ir naiki- 
nimno žygis — 9 dol., ir Keturi 
frontai — 9 dol.

A. Budreckis — DLK Algir
das. 16 dol.

P. Naujokaitis — Saulėlidis, 3 
dol.
Persiuntimo išlaidom pridėti 1 
dol.
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NEW YORKOJAUNIMO SĄJUNGOS 
ŽINIOS
Lapkričio 30, sekmadienis, 

buvo ypatinga diena New Yorko 
Jaunimo Sąjungai. Sąjungos na
riai dalyvavo Apreiškimoparapi- 
jos 11 valandos mišiose, iriose 
kun. Danielius Staniškispasakė 
pamokslą jaunimo dvasios tema 
ir New Yorko Liet. Jaunimo Są
jungos narius bei darbuotojus 
specialiai palaimino. Iš Aust Tali
jos atvykusi dainininkių grupė 
Svajonės kartu su Apreišlcimo 
choru giedojo mišių metu

Kultūros Židinyje 3 v popiet 
įvyko tų pačių Svajonių koncer
tas, kuris sužavėjo gausi}publi
ką. Jos buvo apie 250.

Koncertą organizavo jaunimo 
Sąjunga, kad galėtų paremti Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
są, kuris bus ateinančiais metais 
Australijoje. Žiūrint iš organiza
cinio taško, jaunimas puikiai iš
laikė egzaminą, Viskas vyko 
sklandžiai ir gan įdomiai

Apatinė salė buvo išdekoruota 
Australijos vaizdų plakatais, 
veikė australiška aludė ir kon
gresinė kavinė. Skambėjo estra
dinė muzika. Stalai buvo ap
dengti gražiomis staltiesėmis, 
kurias net norėjo kai kas nusi
pirkti. Taip pat įdomiai buvo iš
dekoruota ir didžiosios salės sce
na. Ten buvo iškabinti L] S sąjun
gos herbai - vytis viršum IMan-

hattano dangoraižių. Kažkas tokį 
vieną skydelį pasisavino.

Valdyba pasirodė šauniai, tik 
gaila, kad jaunimo buvo mažai. 
Buvo reklamuota per spauda, ra
diją, buvo ir pakvietimai išsiun
tinėti jaunimui. Valdyba tik tiek 
save ramina, kad koncerto data 
buvo kiek nepatogi, bet šią datą 
paskyrė Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdyba.

Kalėdiniai šokiai
Jaunimo Sąjunga nori dar la

biau išjudinti jaunimą, todėl ji 
rengia Kalėdų šokius.

Valdyba taip pat daro planus 
atžymėti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, dalyvauti antroje 
VVashingtono politinėje konfe
rencijoje. Taip pat savo nariams 
rengia eilę susirinkimų.

Tadas Klimas

STUDENTŲ 
ŽIEMOS KURSAI

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba organizuoja 
žiemos kursus Neringoje nuo 
gruodžio 28 iki sausio 2. Progra
moje: paskaitos, slidinėjimas ir 
Naujųjų Metų sutikimas.

Kviečiamas rimtas lietuviškas 
jaunimas. Mokestis už savaitę tik 
80 dol. Slidinėjimo išlaidos atski
rai.

Informacijos reikalais ir užsi
registruojant skambinti Algirdui 
Lukoševičiui 718 849-6083. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

KAT. MOTERŲ 
KULTŪROS DRAUGUOS 

VEIKLA

Lapkričio 30 Liet. Kat. Mote
rų Kultūros draugija Apreiškimo 
parapijos salėje surengė paskaitą 
iš medicinos srities. Paskaitai 
buvo pakviesta Danutė Mikul- 
skytė, kuri yra anestazistė 
Brookdale ligoninėje. Paskaita 
buvo tuoj po sumos.

Prelegentė kalliėjo apie ane
steziją liendrai ir apie jos rūšis. 
Kaip paruošiamas ligonis opera
cijai ir kokiai operacijai, kokia 
anestezijos rūšis taikoma.

Nors sekmadienis buvo užim
tas ir daug kas buvo pramatęs 
vykti į jaunimo koncertą 
Kultūros Židinyje, l>et ir į šią pa
skaitą susirinko per 50 žmonių. 
Visi klausėsi su dideliu susi
domėjimu. Po paskaitos buvo 
gana daug klausimų, į kuriuos 
prelegentė mielai atsakinėjo. 
Paskaita visiem patiko, pagei
dauja daugiau tokių paskaitų.

Po paskaitos dar buvo paben
dravimas prie užkandžių ir ka
vos. O. B.

Petras Uginčius, iš Friedrick- 
sberg. Va., Darbininko palaiky
mui ir prenumeratos mokesčiui 
atsiuntė 50 dol. auką. Admi
nistracija dėkoja.

Kun. A. Petraitis, iš Putnam,. 
Conn., prenumeratai atsiuntė 
40 dol. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

JOS NEPAMIRŠTANT
Jau dvidešimta žiematižgožia 

dangų be Janinos Gustaitytės- 
Jonynienės. Ji mirė 1966 m. 
gruodžio 9 dieną NevvYorke. 
Liūdesyje paliko savo vyrų daili
ninką Vytautą K. Jonyrayną, 
vienturtę dukrą Giedrutę su 
vyru Samuel Tranko™ seserį 
Gražiną Krivickienę ir brolį Al
girdą su šeimomis. Paliko j i dar 
nemažai artimų giminių.draugų 
ir daug ją maloniai prisimena
nčių pažįstamų.

Ji buvo labai pamėgusi s kautų 
organizaciją ir priklausė Xew 
Yorko skautams remti komite
tui. Sunku bepamirštijos be
sišypsantį veidą, sultinių j uoką. 
Ji visada atrodydavo pilna gyve
nimo, naujų idėjų, naujų planų. 
Su ja kartais dėl kokiųnesekmių 
pasitarus, lyg ir šviesiau būdavo 
akyse. Janutė mylėjo žmogų... 
Mėgino suprasti kiekvieną ir. jei 
galima, padėti.. Tokia ji buvo 
nuo pat ankstybos jaunystės, kai 
mokėmės abi “Aušros gimnazi
joje Kaune. O vasaromis netoli 
Vilkaviškio atostogaudavom savo 
tėviškėse, kurių laukai susisiek
davo. Matydavomės ten beveik 
kasdien.

Gimė Janina 1912 m. ba
landžio 11 d. Mikailiškio dvare.

Janina Gustaitytė - Jonynienė

Marijampolės apskrityje.

Iš “Aušros gimnazijos pato
gumo dėlei, perėjusi į vakarinę 
suaugusių gimnaziją, tuo pačiu 
metu tęsė studijas Kauno muzi
kos mokykloje. 1933 metais 
baigė Balio Dvariono šešerių 
metų piano klasę ir gimnaziją. 
Tais pačiais metais ištekėjo už 
Vytauto K. Jonyno ir išvyko abu 
į Paryžių, kur jis studijavo meną, 
o Janina prancūzų kalbą Alliance

Francaise prie Sorbonos univer
siteto, įsigydama gimnazijos mo
kytojo prancūsų kalbos diplomą.

1951 m. lapkričio mėn. atvy
kusi į JAV, pradžioje dirbo fabri
ke, vėliau banke ie apdraudos 
įstaigoje. Ji buvo ne tik darbšti 
gabi įvairiuose užsiėmimuose, 
bet rūpestinga motina ir aktyviai 
domėjosi savo vyro dailininko 
darbais. Šia prasme jos nuo
monės būdavo ne tik priimtinos, 
bet ir taiklios. Tai pripažino ir 
pats V. K. Jonynas/

Kurį laiką jų gyvenimas srove
no ramiai, be didel+tprūpesčių ir 
grėsmės.' Malon^artimų draugų 
aplinka, kopfrnas vis aukštyn 
vyro profesijoje teikė ateičiai 
gerų vilčių. Tačiau... sunki liga 
pasalūnė netikėtai nusivedė ją 
mirties keliu.

Minėdami Janinos dvidešim
tąją mirimo sukaktį, perbėgam 
jos palyginti trumpo gyvenimo 
keliu ir sustojam prie karsto. Pa
skutinis atsisveikinimas ašarotoj 
tyloj iškyla virš supančių ją gėlių 
visu ryškumu. Gausiai susirin
kusių būryje matėsi daug meni
ninkų, rašytojų, draugų ir gimi
nių. Matėsi Pavergtų Europos 
Tautų pirmininkas ministeris V. 
Sidzikauskas, Lituanistikos Tyri
mo Instituto pirmininkas dr. J. 
Puzinas ir daugiau žymių asme
nų. Ponios Kajeckienės iš Wa- 
shingtono, D.C., rūpesčių buvo

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas’*

Per Laisvės Varpo radiją 
kalbėjo LKV Sąjungos Ramovės 
Bostono skyriaus pirmininkas 
Juozas Vaičjurgis, perduotas Fe
likso Kontauto paruoštas dailiojo 
žodžio ir muzikos montažas 
“Lapkričio 23-oji”. Jį atliko F. 
Kontautas, Vida Karosaitė ir 
komp. . Gaidelio vadovaujamas 
vyrų kvartetas.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je organizacijos su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose. Mišias au
kojo klebonas kun. Albertas 
Kontautas. jis taip pat pasakė ir 
pamokslą, išryškindamas aukos 
prasmę už laisvės idealą.

Salėje po bažnyčia buvo trečia 
minėjimo dalis. Žuvusiųjų pa
gerbimą pravedė Juozas Vaičjur- 
gis, o kitai programai vadovavo 
Aloyzas Astravas. Amerikos ir 
Lietuvos himnai, kun. A. Kon
tauto patriotinė malda. Pulk. J. 
Vėbra iš New Haveno įdomiai 
papasakojo apie 1941 metų suki
limą, nepriklausomybės atstaty
mą. Hitlerio planus Lietuvoje ir 
pogrindinę veiklą vokiečių oku
pacijos metu. Po paskaitos Felik
sas Kontautas perdavė patriotinę 
dailiojo žodžio pynę, šventei prL 
taikytų dainų padainavo sol. Be
nediktas Povilavičius, jam akom- 
ponavo komp. Jeronimas Kačin
skas.

Po minėjimo buvo kavutė. 
Bažnyčioje ir iškilmingoje suei
goje dalyvavo apie 150 Bostono 
ir apylinkės lietuvių.

Rinkimai Piliečių klube
So. Bostono Liet. Piliečių 

draugijos narių metinis susirin
kimas buvo lapkričio 20. Sudary
tas sąrašas į draugijos valdybą

DR. STME1 BiyJTAKIENEI-KENT

sūnui Larry miius, gilią užuojautą reiškia

.V.T. ir N J. Dantų Gydytojų Draugija

palaidotas Dangaus Vartų kapinėse, Putnam, CT.

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 1986 m. 
gruodžio mėnesio 2 dieną, po sunkios Ir Ilgos Ilgos, 
Hartford, CT. mirė įmano vyras, geodezijos inžinierius,

Liūdinti žmona, 
\f)olonija Antanavičiūtė Vitkuvienė 

ir giminės 1

leitenantas JUOZAS VITKUS,

atvežta Lietuvos žemės žiupsne
lis su rūtos šakele, perrišta tri
spalviu tautiniu kaspinu, ir 
uždėta ant karsto.

Palaidota ji St. Mary’s Ceme- 
tery Flushing, N. Y.

Tebūna lengva, priglaudusi 
tave, Janute, nesava žemė... 
neišsipildžius didžiajam lūke
sčiui grįžti į numylėtą Lietuvą.

Šiandien maldoj susitikę su 
Tavimi, nešamės širdy amžino 
gyvenimo viltį, artėdami į kelią, 
kuriuo pati išėjai.

Kotryna Graudienė

Ko taip žiūrį,

į vienų tašką...
...gūdžiai nuleidusi

Takuos gruoblėtuos 
ledas braška— 
Kodėl ir kur Tu

Janute,

akis?

BROCKTON, MASS

Martyno Jankaus šaulių kuo
pos Brocktone garbės šaulio ir 
kuopos pirmininko Juozo 
Stašaičio iniciatyva pradėti 
kultūriniai subatvakariai vietos 
ir apylinkės lietuviams.

Pirmasis subatvakaris, į kurį 
atsilankė per 30 asmenų, nors tą 
dieną apylinkėje vy ko dvejos ve
dybos, įvyko spalio 11, Sandaros 
salėje.

Subatvakariui vadovavo pirm. 
J. Stašaitis, o kultūrinę dalį atli
ko Juozas Bružas iš Putnam, 
Conn. parodydamas filmą 
“Vysk, P. Baltakio, OFM kon
sekracijos apeigos”. Konsekraci
ja buvo 1984 rugsėjo 14 Portlan- 
do katedroje, Maine.

Filme žiūrovai pamatė tas 
istorines iškilmes, užgirdo pa
mokslus, chorų giedojimus, ku
riuose dalyvavo ir Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos Brocktone 
choras.

Filmas gerai padarytas ir bu
vusiems priminė' pačias iškil
mes, o nebuvusiems buvo su
teikta proga tas iškilmes pamaty
ti.

Padėka priklauso Juozui 
Bružui.

Lapkričio 15 subatvakaryje 
buvo paminėtas prof. Simas 
Sužiedėlis, ilgus metus išgy
venęs Brocktone ir prieš metus 
miręs.

Kitam subatvakaryje, numa
tytam gruodžio 13 Sandaros 
salėje, įdomi programa ir vaišės 
su kūčių valgiais.

E. Ribolcienė

ateinantiems metams. Dauguma 
tų kandidatų yra dabartinės val
dybos nariai. Svarbiausiom pa
reigom tėra po vieną kandidatą. 
Taip į pirmininkus — Vytautas 
Eikinas, į sekretorius — Vytau
tas Jurgėla, j iždininkus—Gedi
minas Ivaška, ir finansų sekreto
rius — Arnoldas Plevokas. Kan
didatų direktorių eilėse jau yra 
ir jaunimo atstovai. Rinkimai 
slaptu balsavimu buvo gruodžio 
7.

Trečiadienį N. Metų sutikimą 
draugijos valdyba ruošia 
gruodžio 31 d. 8 v.v. draugijos 
trečiojo aukšto salėje. Tuo rūpi
nasi valdybos nariai: Lionginas 
Izbickas ir Arnoldas Plevokas. 
Pas juos ir galima užsisakyti vie
tas iš anksto.

Veikla Tautinės 
Sąjungos skyriuje

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriui vadovauja Juozas Ka
počius. Skyrius savo posėdyje 
lapkričio 9 priėmė 9 naujus na
rius, visus jaunus. Bostono liet, 
jaunimo sąjungai šeštojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
reikalams paskyrė 500 dol. 
Kalbėjo apie subatvakarių toli
mesnį organizavimą. Subatvaka
rių komisijos branduolį sudaro 
jaunosios kartos atstovai — Bi
rutė Vaičjurgytė-Šležienė, Rėdą 
Veitaitė ir Gintaras Čepas. Su
batvakarių programos paįvairini
mui galvojama pasikviesti kokį 
vaidinimą ar LB socialinių reika
lų tarybos pirmininkę Valenti- 
naitę su paskaita iš Chicagos.

“Svajonių” koncertas
Bostono lietuvių jaunimo są

junga lapkričio 29 vakare So. 
Bostono Lt. Piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje surengė 
“Svajonių” iš Australijos koncer
tą, į kurį atsilankė apie 250 Bo
stono ir apylinkės lietuvių. Pro
gramoje buvo lietuvių liaudies 
dainos ir lengvoji, pramoginė 
muzika, sukurta daugiausia oku
puotos Lietuvos kompozitorių. 
Publika labai šiltai priėmė vieš
nias ir jų gražiai atliktą progra
mą. Atlliekant lengvąją muziką, 
talkino brolių Kezių orkestras iš 
New Yorko.

Tai buvo gražus vakaras, suar
tinęs jaunąją kartą su vyresnią
ja. Koncerto proga išleista daili 
programa su informacija apie 
“Svajones”. Visas koncerto pel
nas skiriamas šeštojo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso reika
lams.

Bronys Raila 
apie radijo programas

Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis lapkričio 30 perdavė 
įdomų pasikalbėjimą su Broniu
mi Raila apie vietines lietuvių 
radijo programas. Pabrėžė, kad 
lietuvių radijo programos yra la
bai reikšmingos, jungia lietuvius 
įvairiais lietuviškais reikalais. 
Programos turėtų nuolat to
bulėti, o ne sustingti. Dabar kai

kurios lietuvių radijo programos 
atrodo lyg veiktų praėjusiame 
šimtmetyje. Programos tobuli
nimui reikalinga visuomenės pa
rama. Laisvės Varpui Bronys 
Raila palinkėjo kuo geriausios 
ateities.

RENGINIAI

Naujųjų Metų sutikimas 
gruodžio31 d. 8 v.v. So. Bostono 
Liet. Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje.

Minkų radijo sukaktuvės

Seniausių lietuviškų radijo 
programų Naujojoj Anglijoj 53 
metų sukaktuvės bus švenčia
mos 1987 kovo 22, sekmadienį, 
3 vai. popiet So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos trečiojo 
aukšto salėje. Šioms progra
moms nenuilstamai vadovauja 
Steponas ir Valentina Minkai.

Kaip lietuviški laikraščiai, taip 
ir lietuviškos radijo programos 
reikalingos finansinės paramos, 
kad būtų dirbamas lietuvybės 
darbas šiame krašte.

Kaip kiekvienais metais, taip 
šiame sukaktuviniame parengi
me laimėjimams skiriamos dova
nos: rankomis megzta paklodė
— Marijos Miniotienės dovana; 
moteriška kailinė kepurė 200 
dol. vertės — dovanota I.J. Fox 
kailių krautuvės; 100 dol. pini
ginė dovana, gauta iš Juozo Kai
rio, savininko Fitzmaurice Mo
tor Sales, Brocktone; 100 dol. 
indėlis So. Boston Savings ban
ke; vyriškas kostiumas dovanotas 
Adams Warehouse Bostone; 50 
dol. indėlis lietuvių kredito uni
jos “Taupa ”; 50 dol. JAV bonas, 
kurį dovanojo kongresmanas Joe 
Moakley; gintariniai karoliai Bal- 
tic Tours Nesvton, Mass. pado
vanoti; 50dol. JAV bonas dovana 
Juozo Kaspero, Bostono mokyk
lų komiteto nario; 25 dol. indėlis 
25 dol. tame pačiame M t. Wa- 
shington banke, dveji pietūs 
dviem asmenims Milton Hill re
storane, ir radio aparatas, dova
notas Broachvay Appliance, So. 
Bostone.

Laimėjimų bilietai tik po 50 
centų! įsigydami laimėjimui bi
lietus galite laimėti šias vertin
gas dovanas ir paremsite seniau
siąją lietuvišką radijo programą 
Naujoj Anglijoj.

Steponas ir Valentina 
Minkai

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Art bu r St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BnnR-BvmniL 
Pastoge pairi botti umys

išeini??
Šarkšnoti medžiai ašaroja. 
Kai glosto ryto spindulys. 
Žvaigždė vakarė 
Šaukia, moja — 
O Tu visus mus palieki.

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

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

I
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PERKŪNUI IR HARMONIJAI NUTILUS

NEW Redakcija..........(718) 827-1352
Admlnistr........... (718) 827-1351

(atkelta ii 4 p-v/.j
stus. Dainavo įvairių parengimų 
minėjimų metu ir giedojo

YORKE
341 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Spaustuvė .... 4718) 827-1350 
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Pranciškonų rėmėjų grupės 
bingo darbuotojai lapkričio 29 
Kultūros Židiny turėjo 16-tų me
tinį susirinkimų. Dalyvavo 
grupės talkininkai. Židinio vado
vybės ir pranciškonų svečiai. Jų 
tarpe buvo ir išeivijos lietuvių 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. kuris prieš septyniolikų 
metų pats suorganizavo bingo 
darbuotojų grupes Kultūros 
Židinio statybos lėšom sukelti. 
Abi grupės su dideliu pasiauko
jimu dar ir dabar tebedirba Židi
nio išlaikymui.

Susirinkime Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM. padarė trumpų 
finansinį pranešimų, sukalbėjo 
maldų ir pakvietė visus prie 
vaišių. Po vakarienės vyko žaidi- . 
mai ir dovanų laimėjimai. Židi
nio bičiuliai džiaugėsi, savo tar
pe turėdami vyskupų Paulių, ir 
ry žosi toliau tęsti savo pastangas 
lietuvybės centro išlaikymo dar-

Moterų Vienybės kalėdinis 
susirinkimas bus gruodžio 16. 
antradienį, 7 v. v. įprastinėje vie
toje, Congregational bažnyčios 
salėje, 91 St. ir 85 Rd. W<xidha- 
vene. Visos narės ir svečiai 
kviečiami daly vauti.

Lietuviškas kūčias rengia 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa gruodžio 21, sekmadienį, 
tuojau po sumos. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Visi tradiciniai 
puikūs kūčių patiekalai — silkės, 
žuvys, šližikai, aguonos. 
Pradžioje — bendras paplotėlių 
laužymas, vėliau bendras giedo
jimas su parapijos choru. Visi 
kviečiami atsilankyti. Auka 6 
dol. Pelnas skiriamas bažnyčios 
remontui.

PERKŪNUI nutilus, New 
Yorko lietuvių tarpe, atsirado 
tamsi tuštuma. Kų nors naujo su
kurti yra nelengva, bet kas jau 
sukurta, išardyti labai nesunku. 
Reikėtų visais galimais būdais 
stengtis, kad PERKŪNAS dar ir 
toliau "trankytųsi”, nes jam ‘ nu
sitraukyti” dar peranksti. Jeigu 
Perkūnui leisime nutilti, kas 
paįvairins mūsų minėjimus, 
šventes bei kitokius susibėgi
mus?— Žinoma, kad galima me
nininkus pasikviesti iš kitur, bet 
nereikia pamiršti, kad niekas ne
mokamai nevažinėja.

To paties likimo susilaukė ir 
New Yorko penkių asmenų, 
lengvo žanro dainos vienetas 
HARMONIJA. Harmonijų įkūrė 
ir jai vadovas o muz. Viktoras Ra- 
Ivs. Kiti dainininkai buvo Rasa 
BobeFytė-Brittain, Astra Vilija 
Butkutė, Birutė Ralytė - Mali
nauskienė ir Petras Tutinas (pa-

skutimu metu jam iKykus 
kitur, į jo vietą atėjo Viktoras 
Lira).

Žavia jaunyste liesidžiaugianti 
grupė per savo vos ketverių 
metų gyvavimo laikų sugebėjo 
sužavėti lengvos muzikos 
gerbėjus nuo Atlanto iki Pacifiko 
krantų. Visi dainininkai turi 
gražius ir neblogai išlavintus, 
muzikaliai jautrius balsus. Visur’ 
kur tik jie koncertavo, susilauk
davo tik gražių atsiliepimų, {‘dai
navo ir išleido ilgo grojimo plo
kštelę. Harmonijos koncertas. 
buvo numatytas šiais metais per 
Kalėdas Australijoje. Deja Har
monijai nutilus, koncertas ten 
nebeįvyks. Harmonija savo 

“gulbės giesmę” sudainavo š.m. 
lapkričio mėn. 15 d. Elizabethe,

Kaip gaila, kad taip staiga, ne
tikėtai ir nelauktai du New Yor- 
ko dainos vienetai nutilo. Nerei
kia nei aiškinti, kad New Yorke 
be jų bus daug daug liūdniau.

p. palys

LMK Federacijos N.Y. klubo 
susirinkimas bus gruodžio 16. 
antradienį. 7:30 v.v. įprastinėje 
vietoje. Congregational
bažnyčios viršutinėje salėje.
Didžiojoje salėje bus Moterų 

Vieny bės kalėdinis pobūvis), vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Dr. K. Valiūnas, \ liko garbės 
pirmininkas. įdėjęs nemažai dar
bo. parašė knygą apie savo veiklą 
\ i.ke Pradžioje pasakoja ben
drai apie Lietuvos istorijų, apie 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą okupacijas. 1941 metų su
kilimą. kaip susiformavo Mikas, 
ką jis veikė ir kaip dr. K. 
\ alir ’as 1966 buvo išrinktas \ li
ko • nininku. Toliau jau aprašo 
sav veiklą. Visas veikalas turi 
320 puslapių, jau išverstas į an
glų kalbą. Dabar dr. K. Valiūnas 
studijuoja galimybes. kaip kny gą 
geriau išleisti.

Naujų metų sutikimą rengia 
bingo darbuotojai ir LMK Fede
racijos Nevv Yorko klubas, sutiki
mas bus suneštinis, visi susineša 
savo valgius ir gėrimus, patys su
siorganizuoja stalus. Registruo
tis vakarais pas Birutę Mikalau
skienę — 846 - 4041, Mariją 
Žukauskienę — 296 — 5907. 
dienos metu pas Viktoriją Gali
nienę: 846 - 4313.

LMKF VVaterburio klubas 
Darbininko leidimui paremti pa
skyrė 20 dol. auką. Pinigus at
siuntė klubo iždininkė Albina 
Paliulienė. Darbininko admini
stracija už auką nuoširdžiai 
dėkoja.
N. Y. moksleivių ateitininkų iš
kyla bus gruodžio 13. šeštadienį, 
tuoj po lituanistinės mokyklos 
pamokų. Moksleiviai vyks pas 
pianistę Dalią Sakaitę, kuri su
pažindins su lietuviais kompozi
toriais. Atvyksta viešnia iš Phila- 
delphijos — solistė Rasa Kro
kete, kuri atliks jaunimui pritai- 
kvtą trumpų programą. Mokslei
viai kviečiami atsivesti savo 
draugus.

Jaunimo kalėdiniai šokiai 
įvyks Kalėdų dienų gruodžio 25, 
8 v.v. Kultūros Židinyje. Šo
kiams gros brolių Kezių orke
stras. Rengia N.Y. Jaunimo Są
junga.

Skautų tradicinės kūčios bus 
gruodžio 20, šeštadienį Kultūros 
Židinyje.

Prieškalėdinį pobūvį rengia 
S LA 99-ta moterų kuopa 
gruodžio 14, sekmadienį, SLA 
centro patalpose Manhattane.

Bronė Budreika - Tender, iš 
Wellesley. Mass., jau keletas 
metų paremia spaudų ir šiemet 
prenumeratos atnaujinimui at
siimt visą šimtinę. Administraci
ja labai dėkoja.

A. Bražinskas, iš So. O range. 
N. J., prisiuntė prenumeratos 
mokesčiui 1(M) dol. Spaudos 
rėmėjas be pertraukos. Nuoširdi 
padėka.

Leonard Parzel. iš So. Drau
ge. N. J., prisiuntė prenumera
tos mokesčiui HM) dol. Spaudos 
rėmėjas be pertraukos. Nuoširdi 
padėka.

Jonas Gelgota, iš Brooklyn. 
N.Y., atsiuntė 1(M) dol., už dvi 
prenumeratas. Labai ačiū.

Dr. J. Dičpinigaitis, ijį\\ <xxl-

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba kviečia visus 
studentus ateitininkus į sujungus 
suvažiavimų. kuris įvyks 
gruodžio 27 Neringoje, Vermon- 
te. Per suvažiavimą bus rinkimai 
bei kiti svarbūs sprendimai. Su 
bet kokiais klausimais kreiptis į 
SAS CV vicepirmininkų Algirdų 
Lukoševičių 718 849-6083. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Danutė Pajaujytė-Anonienė 
dalyvavo lOtb International 
Congress of Ėssential Dils, Fra- 
grances and Flavors, kuris įvyko 
lapkričio mėnesio 16 - 20 dieno
mis. VVashington, D.G. Delega
tų buvo iš 38 kraštų. Kinija daly
vavo pirmų kartų su pranešimais, 
bet Sovietų Sąjunga ir Bulgarija 
šį kartų savo delegatų neat
siuntė. nors abu kraštai dalyvavo 
praeituose kongresuose Japoni
joj ir Prancūzijoj. Kongresai 
vyksta kas treji metai. Kitas kon
gresas bus Indijoj.

Kun. Pranas Jaraška. iš Sim
ne Hills. Fla., atnaujino prenu
meratą ir pridėjo 50dol. spaudos 
palaikymui. Noširdi padėka.

KULTŪROS ŽIDINYJE 
DINGO LIETUVOS 

KUNIGAIKŠČIŲ 
TRYS PORTRETAI

Lapkričio 28 11 v. vakaro pa
stebėta, kad Kultūros Židinyje 
prie įėjimo į žemutinę salę ant 
sienos nebėra trijų Lietuvos ku
nigaikščių portretų, kuriuos iš 
švino buvo sukūręs skulptorius 
Vytautas Kašuba. Iki šiol tie 
portretai dar neatsirado, toks 
nemalonus įvykis labai sukrėtė 
Kultūros Židinio administraciją 
ir lietuvių visuomenę.

Kas tuos portretus kokiu nors 
tikslu paėmė, yra prašomas tuo
jau grąžinti. Juos slapta ir nie
kam nematant gali padėti prie 
Kultūros Židinio ar vienuolyno 
durų. Kiekvienu atveju, su
gražinus šiuos meno kūrinius, 
nebus taikoma bausmė.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
64 metų sukakties minėjimas 
bus ateinančiais metais sausio 
25, sekmadienį, Kultūros Židi
nyje Brooklyne. Paskaitų skaitys 
dr. Bronius Nemickas. 
Minėjimą rengia New Yorko 
šaulių kuopa, kuriai jau eilę 
metų vadovauja Kęstutis K. 
Miklas.

Korp! Neo Lithuania prieš
kalėdinis pobūvis bus gruodžio 
20. šeštadienio popietėje Vyto 
Gerulaičio įstaigoje 94 - 10 Ja- 
maica Avė., Woodhavene. 
Rengėjai prašo dovanų nenešti.

rėmėjas, atnaujino prenumeratų 
ir pridėjo 50 dol. auką. Labai

Darbininko kalėdinis nume
ris išeina kitų savaitę. Švenčių 
skelbimai ir sveikinimai jau de
dami šiame numeryje.

Kęstutis Miklas ir Ona 
Juozėnienė gruodžio 18 išvyksta 
į Australija, kur lankys gimines 
ir dalyvaus lietuvių dienoje. 
Grįžta po Naujųjų metų.

LIETUVIŠKOS KŪČIOS
ruošiamos gruodžio 21, sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
mišių, Apreiškimo parapijos salėje.

Programoje — tradiciniai kūčių valgiai, choro ir ben
dras giedojimas.

Frank Monchun, iš \\ indsor, 
Conn., atnaujino prenumeratą, 
atsiųsdamas 50 dol. Nuoširdi 
padėka.

PAKELIAMA DARBININKO 
PRENUMERATA

Laikraščio išleidimo išlaidos 
nuolat didėja, o skaitytojų 
skaičus kasmet mažėja, todėl ad
ministracija yra priversta pakelti 
Darbininko metinę prenumera
tą.

Nuo 1987 metų pradžios Dar
bininko prenumerata metams — 
20 dol.

Taip pat prašome tų, kurie 
dar nėra prenumeratos su
mokėję už 1985 - 1986 metus, 
paskubėti ir susimokėti, kad ne
reikėtų sustabdyti laikraščio 
siuntimo.

Laukiame talkos ir paramos iš 
visų skaitytojų, nes tik tokiu 
būdu yra galima laikraštį gerai 
išlaikyti, o jis reikalingas. Jis 
mūsų lietuviška gyvybė!

Darbininko 
administracija

RENGIAMA
VASARIO MĖN. PARODA

A.

B.

C.

įėjimas 6 dol. Pelnas skiriamas bažnyčios remontui.

Visus maloniai kviečia atsilankyti

LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA

LB New Yorko apygardos val
dyba apsisprendė rengti tradi
cinę parodu, skirtų Lietuvos ne
priklausomybės šventei pagerb
ti. Paroda Ims vasario 8 - 9 die
nomis Kultūros Židinyje. Smul
kesnė informacija bus paskelbta 
vėliau.

sveikina

ŠVENČIŲ 
PROGA

Antanas Masionis
Tėvus pranciškonus, Darbinin
ko redakcijų ir administracijų vi
sus savo draugus ir pažįstamus 
ir linki jiems linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų. Spaudai skiria 30 dol. 
aukų.

A. ir D. Silbajoriai linki vi
siem giminėm, draugam

LAIŠKAI 
SĄŽINĖS KALINIAMS

BATUNo lietuvių skyrius 
gruodžio 14, Žmogaus teisių die
nos proga. Apreiškime po sumos 
ir per parapijos choro kalėdinį 
balių praves laiškų rašymo vajų 
lietuviams sąžinės kaliniams. 
Visi yra mielai raginami švenčių 
proga pasveikinti įkalintus bro
lius ir seses lietuvius. Norin
tiems rašyti, vietoje už aukų bus 
parūpinti atvirukai ir adresai.

Laiškų rašy mų praves BATU- 
No narės: Gintė Damušytė, 
Indrė Biskytė ir Jane Sirusaitė.

Apreiškimo parapija, baigda
ma savo bažnyčios remonto dar
bus, sausio 13 rengia iškilmingus 
darbo užbaigimo pietus su meni
ne programa. Stalus dešimčiai 
asmenų galima užsisakyti pas 
Marytę Šalinskienę — 296 - 
2244, Pranutę Ąžuolienę — 296 
- 1205, Malvina Klivečkienę — 
296 - 0406.

Kalėdiniai sveikinimai jau 
pradeda plaukti į Darbininko re
dakcijų ir jau jie pradedami 
skelbti Darbininke.

pažįstamiem linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų metų. Vietoj 
kortelių skiria auką Kultūros 
Židiniui ir Darbininkui.

Dr. Aldona ir Kajėtonas Ja- 
načiai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga nuoširdžiai sveikina 
Darbininko kolektyvą, Tėvus 
pranciškonus, lietuvių organiza
cijų vadovus, draugus ir pažįsta
mus.

Vainių šeima linki visiem gi
minėm ir draugam (ir kun. A. 
Paskui) susikaupimo ir džiaug
smo šv. Kalėdų proga ir begalo 
daug sveikatos ateinančiais me
tais.

Mykolas Manomaitis nuo
širdžiai sveikina Darbininkų 
ir visus darbuotojus lietuviška
me darbe ir kovoje dėl lietu
vybės.

Stanley K. Griganavičius lin
ki visam Darbininko štabui ne
pavargti, dirbant šį sunkų ir 
nedėkingą darbą. “Man Darbi
ninko laikraštis yra labai prie šir
dies, aš peržiūriu kiekvienų pu
slapį. Sveikinu su šv. Kalėdų 
šventėmis ir linkiu laimingų N. 
Metų.”

Uknevičių šeima sveikina vi
sus draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir'Naujųjų Metų proga 
ir linki visiems Dievo palaimos.

A. M. Šermukšniai šv. Kalėdų 
ir Naujųjų įMetų proga sveikina 
savo draugus bei pažįstamus. 
Linki visiems sveikatos ir 
laimės.

Antanina ir inž. Pranas Ur- 
bučiai linki giminėms, draugams 
ir prieteliams džiaugsmingų ir 
raminančių Kristaus gimimo 
švenčių ir laimingų 1987 metų. 
Vietoje kortelių rašymo aukoja 
mūsų spaudai paremti.

Margarita Samatienė sveiki
na draugus ir pažįstamus švenčių 
proga ir visiems linki Dievo pa
laimos.

NAUJOS 
POEZIJOS KNYGOS

J. Rūtenio — Vaivos juosta, 6 
dol.

P. Orintaitės — Legendų 
liepsnos, 6 doL

J. Malerytės, S. Kubiliaus, V. 
Aleksos ir G. Remeikytės — Ke
turi, 7 dol.

1987 KELIONES
J LIETUVOS KRIKSCIONYBES 

JUBILIEJAUS IŠKILMES
Vien skridimai j Romą bet kurię dienę (be viešbučio ir kelionių) TWA 

linija — 575 dol.

Dviejų savaičių kelionė birželio 17-liepos 2. Frankfurtas, kelionė laivu 
Reino upe (cruise), Heidelbergas, Juodieji Miškai, Reino kriokliai, 
Alpių kalnai, Lucerna,, Venecija, Pisa (pakrypęs 
bokštas), Roma. Pilna kaina — 645 dol.

Viena savaitė Romoje birželio 24 — liepos 1. Pilna kaina nuo 820 
dol. iki 1,130 dol.

Visos kainos yra iš New Ynrko už vienę asmenj dviem gyvenant kambary. 
Pridėtinis mokestis iš kitų miestų:

dol. 
dol. 
dol. 
dol. 
dol. 
dol. 
do’ 
dol. 
dol.

Baltimore 60 dol. Orlando 100
Boston 20 dol. Philadelphia 20
Chicago 40 dol. Pittsburgh 40
Cleveland 40 dol. St. Petersburg 100
Detroit 40 dol. San Francisco 170
Los Angeles 170 dol. Seattle 170
Miami 100 dol. Toronto 120
Montreal 120 dol. VVashington, D.C. 60
Omaha 140 dol. West Palm Beach 100 100

Šios kainos nustatytos 1986 lapkričio 1 d. Jos gali keistis. Kainos garantuotos 
tik tokiu atveju, kai sumokama pilna suma. Rezervacijai garantuoti reikia prisių
sti 150 doLjmokėjlms, nurodant vardę, pavardę, adresę, telefone, kuriai kelonei 
registruojatės iš kurio miesto.

VYTIS INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE INC. 

2129 Knapp St. 
Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. (718) 369 - 3300




