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GAILA, KAD NE STALINO LAIKAI, 
O BUTŲ UŽSIDIRBĘ 25 METUS 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 68

Afganistano valdovas Naji- 
bullah paskelbė, kad sausio 15 
įsigalios paliaubos, ir vyriausybė 
sustabdys karo veiksmus prieš 
partizanus, o vėliau pradės pasi
tarimus su įvairiom užsieny pri
siglaudusiem afganų grupėm dėl 
koalicinės vy riausybės sudarę - 
mo. Septynių partizanų grupių 
susivienijimo vardu tuoj pat šis 
siūlymas buvo atmestas, bet 
pasiūlyta tartis tiesiog su Sov. S- 
gos vyriausybe dėl paliaubų ir 
sovietų kariuomenės atitrauki
mo iš Afganistano.

Kinijos pagrindinių laikraščių 
vedamieji aštriai pasisakė prieš 
studentų demonstracijas ir rei- 

prieškalavo pradėti kovą 
“buržuazinį liberalizmą." 

Rumunija, anksčiau 
žymėjusi žemės ūkio gaminių 
eksportu, patekusi į komuni
stinę sistemą, nuolat susiduria 
su maisto gaminių, kuro ir kitų 
pragyvenimui būtinų reikmenų 
trūkumu. Nors pirkėjų eilės prie 
krautuvių niekada neišnyksta, 
bet gyventojai turi nuolat šypso
tis ir demonstruoti pritarimą vy
riausybei.

Izraelio sargybų laivai du kar
tu sustabdė iš Kipro į Libaną < 
plaukiančius keltus tarptauti
niuose vandenyse ir siekė juos 
patikrinti Kipro vyriausybė 
dėlto pareiškė Izraeliui griežtą 
protestą.

Prancūzija paskelbė, kad 4 so
vietų gamybos MIG-23 kovos 
lėktuvai puolė pietinės Čado da
lies. į pietus nuo 16-tos lygia
gretės Biltine ir Arada miestus. 
Prancūzija yra pasižadėjusi ginti 
pietinę Čado sritį, nes Čadas yra 
buvusi jos kolonija.

Iranas pagrasino iškelsiąs 
JAV tarptautiniam Haagos tei
sme bylą dėl įšaldytų 500 mik 
dol. grąžinimo Iranui. Pasitari
mai su Iranu tuo reikalu buvo 
nutraukti.

Prezidentas Reagan pateikė 
Kongresui svarstyti 1988 m. 
biudžetą, kuris pirmą kartą 
Amerikos istorijoj peržengė 1 
trilijoną dol.

Sov. S-ga siekdama prisivilioti 
Amerikos ir kitų Vakarų valsty
bių korporacijų kapitalus, numa
to leisti organizuoti dvišales. 
Sov. S-goj veikiančias įmones, 
kurios per kelerius .metus būtų 
atleistos nuo valstybinių mokes
čių ir kuriom būtų teikiama ir 
kitų mokestinių lengvatų. Be to. 
jos nepriklausytų Sov. S-gos 
centrinio planavimo įstaigom.

Simon AViesenthal centras, 
patikrinęs tarptautinių paramą 
teikiančių organizacijų, jų tarpe 
ir Raudonojo kry žiaus, slaptas 
imigracijos bylas, atrinko apie 
150 įtariamų karo nusikaltėlių 
bylų ir jas perdavė šiom val
stybėm: Vakarų Vokietijai 44, 
Britanijai 17. Australijai 50. Ka
nadai 26. Švedijai 13 ir Venecue- 
lai 3 bylas. Centras tiki, kad ir 
JAV bus surasta nemažas karo 
nusikaltėlių skaičius.

Vietnamas paskelbė atrėmęs 
tris Kinijos puolimus Ha Tuycn 
provincijoj ir išvedęs iš rikiuotės 
apie 500 Kinijos karių.

Fiilipiny vyriausybės ir ten 
veikiančių komunistų partizanų 
atstovai susitarė tartis tik apie 
"maistą ir laisvę, darbus ir teisin
gumą. o ne apie krašto politiką, 
kaip anksčiau komunistai buvo 
reikalavę.

Libane per 1986 m. žuvo 
26,000 žmonių.

pasi-

Duoda leidimę ir 
drauge baudžia

Santaika (Alytaus raj.'. 1984 
m. pabaigoje Santaikos parapijos 
klebonas kun. Vladas Bobinas 
kreipėsi į Aly taus vykdomąjį k- 
tą. prašydamas leidimo pakeisti 
medines šventoriaus tvoras me- ’ 
falinėmis ir perstatyti varpinę, 
nes senoji supus tįsi ir krisdamas 
varpas gali sužeisti ir net mirti
nai sužaloti žmones

1985 m. vasario mėn. pabaigo
je. nesulaukęs atsakę m.CCklebo
nas kreipėsi į rajono pirm. pas. 
Makštutį. prašydamas leidimo 
pradėti remonto darbus. Pava
duotojas pareiškė, jog prašymas 
tikrai bus patenkintus, todėl jau 
ir dabar galima pradėti darinis, 
o po įsyksiančio sy kdomojo k- 
to posėdžio atsiųs raštišką leidi
mą.

Kovo 26 d. sukalus varpinės 
karkasą ir pradėjus apkalti lento
mis. į bažny čios šventorių prisi
statė rajono inspektorius L. 
Alekserūnas, Kriokialaukio apyl, 
pirm. J. Tamulėnas ir inžinierius 
G. Rinke sičius ir surašė proto
kolą, įsakydami statybą nutrauk

ei. Bažnyčios siena buso išgriau
ta. todėl nutraukti darbus buso 
/neįmanoma. Balandžio 8 d. kun. 
vę^Bobinas bus o iškviestas į rajo
ną. Kur s y k. k-to pirmininkas pa
kartotinai reikalaso nutraukti 
statybos darbus.

“Tuomet kam duodamas žodi
nis leidimas, ar tik tam Kad po 
to būtų galima išsiksietus išbarti

mo susidorojimas. Juozėnas tvir
tino. kad Bažnyčios Lietuvoje 
niekas nepersekioja.

Kai kun. R. Puzonas suminėjo 
Kiauklių aštuonmetėje mokyklo
je moky tojų vy kdomą nuolatinį 
mokinių persekiojimą už 
tikėjimą, jų gąsdinimą ir baugi
nimą. Juozėnas atkirto, kad tokia 
padėtis y ra visiškai normali, nes 
Bažnyčia atskirta nuo valstybės.

Su jaunimu bendrauti — ku
nigui draudžiama, nes čia jau ne 
religinė sfera. Jei kunigas ir to
liau nepakeis savo laikysenos, jis 
bus nedelsiant areštuotas, o 
Kiauklių bažny čia uždaryta. Visi 
tikintieji laiky s jį, kunigą, kaltu 
dėl bažny čios uždarymo; jį pa
smerks ir nuo jo nusigręš.

“Galbūt keletą kartų čia 
atvažiuos kun. Juozas Zdebskis 
ar kun. Leonas Kalinauskas jo 
paminėti, o paskui visi užmirš, 
kaip ir kun. A. Svarinską, kurį 
vis rečiau mini užsienio radijas”, 
— kalbėjo Juozėnas.

Pavaduotojas tvirtino, kad vi
sos žinios apie Kiauklius į Vatika
ną perduodamos per kun. R. Pu- 
zoną. kad jis priklausąs Juozėno 
žodžiais “ekstremistų generali
niam štabui, kuris kišaį ugnį jau
nus kunigus, pats išlikdamas ne
paliestu . Juozėnas teigė, kad 
dešimtvs kunigų pasirašinėja

protesto dokumentus bijoda
mi, kad užsienio radijas nepa
skelbtų jų “raudonais”, o po to 
jį, Juozėną, atsiprašinėja dėl 
savo parašų.

Už kunigo Alfonso Svarinsko 
suėmimą daug kunigų netgi 
dėkojo ir sakė, kad jau seniai 
reikėjo taip padaryti”.

RRT įgaliotinio pavaduotojas 
sakėsi neabejojąs, kad šio pokal
bio medžiaga pasieks Vatikaną, 
liet ateistai nebijo — toliau dary 
ti tai, ką iki šiol darė. “Gaila, kad 
dabar ne Stalino laikai, seniai 25 
metus būtum užsidirbęs. Jeigu 
toliau taip elgsiesi, reikalas 
peršoks, Anilionio įstaigos kom
petenciją ir bus perduotas pro
kuratūros žinion, suimsime be 
įspėjimo ir nieko gero iš to 
Bažnyčiai nebus.

Ką davė tikintiesiems kun. A. 
Svarinsko, kun. S. Tamkevičiaus 
veikla? Ar nuo to tikinčiųjų pa
daugėjo5” — įrodinėjo prisitai
kymo bedieviškai valdžiai naudą 
Juozėnas.

Pabaigoje pavaduotojas Juo
zėnas žaidėjo apie įvykusį po
kalbį referuoti Kaišiadorių vysk. 
Vincentui Sladkevičiui.

Pastaruoju metu Lietuvos 
konsulatai vis dažniau gauna pa
siteiravimų prašant nurodyti ke
lius kaip geriausiai pervesti pali
kimus Lietuvoje gyvenantiems 
paveldėtojams, kad okupantai jų 
neapiplėštų. Tai gana sunki pro
blema, kuri prasidėjo nuo Lietu
vos okupacijos ir tebesitęsia iki 
šių dienų. Geresniam padėties 
supratimui tenka trumpai ap
žvelgti okupacijos pasėkoje susi
dariusią padėtį.

Prieš okupaciją Lietuvoje gy
venantys įpėdiniai palikimus 
dažniausiai išgaudavo per Užsie
nių Reikalų Ministeriją, kuri, ga
vusi įpėdinių įgaliojimus ir rei
kalingus įpėdinystės įrodymus, 
pavesdavo Lietuvos konsulams 
Amerikoje įpėdiniams atstovauti 
ir jų interesus ginti. Bet būdavo 
ir tokių, kurie vietoje Užsienių 
Reikalų Ministerijos kreipdavosi 
arba į konsulus betarpiai, arba į 
advokatus Lietuvoje ar Ameri
koje, arba ir į gimines Ameriko
je. Paveldėtojas buvo laisvas su 
palikimu elgtis kaip jam atrodė 
naudingiausia: jis galėjo gautą 
palikimą pervesti į litus, arba pa
likti doleriais Amerikos bankuo
se, arba investuoti į akcijas ar 
paskolos lakštus Amerikoje ar 
bet kuriame krašte. Vienu žo
džiu. jis buvo pilnai teisėtas pa
veldėjimo savininkas.

Okupacija šią tarptautiniai nu
sistovėjusią paveldėjimo pro
cedūrą ir santvarką pakeitė iš pa
grindų. Lietuvos gyventojas 
buvo visuotinai apiplėštas ir su 
visu savo turtu tapo okupanto 
nuosavybe. Okupantui parūpo 
net ir tas. ką Lietuvos gyventojas 
turėjo užsienyje ar galėjo iš ten 
paveldėti. J Baltijos valstybėse

bonas pirmininką.
Pirmininkas į klausimą konk

rečiai neatsakė tik liepė laukti 
tolimesnio pranešimo. Ba
landžio 10 d. i Santaikos

(nukelta į 2 p-il.)
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Australijos “Svajonės” Detroite po koncerto gruodžio 28 iš k. Birutė Kymantienė, 
Virginija Bruožytė, Jonas Urbonas — LB Detroito apylinkės valdybos narys ir koncerto 
rengimo koordinatorius. Zita Prašmutaitė. Nuotr. J. Urbono

komisija. vėl sustatė aktą, 
pažymėdama. kad kun \ Bobi-
nas be leidimo pasodė oa/nyėio>
varpinei medinį kark, 
kale lentomis. > • to.

amt ir ap
akto nu-

rodė, kad iki bakmi:/ u 24 d. s ar-
pine privali būt g

Balandžio 15 c: p-
■iauta.
ne rajono

vykdomojo kon ■ ad-
ministraemė km ■ - a nubaudė
kun. \ Bobiną 25 bauda
už statvbos įmostm .įžeidimą.

Vėl puola 
kun. Roką Puzona

Kiaukliai Sirsirtųraj 1985 
m. birželio 5 d. Kiauklių parapi
jos klebonas kun. Rokas Pozomis 
buvo iškviestas į Širvintų raj. 
vyk. k-tą.

Čia jo lauke vyk k-to pirm, 
pas. D. Tvirbutas ir RRT įgalio
tinio pav. Juozėnas. Pavaduoto
jas priekaištavo kunigui, kodėl 
savo pamoksluose liečia šiandie
nos aktualijas: dažnai mini įka
lintus kunigus“ kelia viešumon 
Bažnyčios persekiojimo faktus

Pavaduotojui Juozėnui ypa
tingai nepatiko kun Puzono pa
sakyti pamokslai palaimintojo 
Mykolo Giedraičio 5O0 metų 
mirties minėjime Giedraičiuose 
ir sunaikintose \ eprių Kalvarijo
se.

Juozėnas bare klelnmą. kam 
supažindino žmones su saso 
užverbavimo istorija. įgaliotinio 
pav. žodžiais, žmonės susirinko 
pasimelsti, pagarbinti Dievą, o 
ne pasiklausyti kun R Puzono 
biografijos.

Šmeižtas esąs ir tai. kad kun. 
Leono Šapokos mirtis — satigu-

SOVIETŲ MOKSLININKAI—
DISKUTUOKIM “TAUTŲ SUSILIEJIMĄ

“Tautų susiliejimas ya labai 
jautri sąvoka Sovietų komparti
jos teoretiniame žodyne. Nena
šų tautoms ji bematant iššaukia 
rusinimo šmėklą. Todėl partinis 
elitas, vengia šią sąvoką naudoti 
ir tik retkarčiais teužsimena. kad 
tautos susiliesiančios tolimoje 
ateity je, kai visur būsiąs įgyven
dintas komunizmas.

SSRS 27-to suvažiavimo išva
karėse. “susiliejimo" klausimą 
iškėlė du kompartijos vadovau
jantys teoretikai, Colakas Ste- 
panjanas ir Eduardas Tadevo- 
sjanas įtakinguose “Voprosy Fi- 
losofii" ir "Voprosy istorii KPSS” 
i!9S6. N r. 2) žurnaluose. Ste- 
panjanas pareiškė, kad “susilieji
mo” klausimas turi būti įtrauktas 
į naują kompartijos programą, 
nes “socialistinės tautos, 
klestėdamos ir artėdamos, taps 
komunistinėmis tautomis ir tada

susijungs komunizmo visuotinės 
pergalės sąlygomis”. Tadėvosja- 
no nuomone, “visiškas sovieti
nių tautų susivienijimas yra da
bartinės raidos stadijos tikslas ir 
todėl ne tolimos, bet aiškiai ma-

tomos. ateities tikslas“. O po “vi
siško susivienijimo seks “toli
moje istorinėje ateityje įvyksian
tis palaipsninis egzistuojančių 
tautinių skirtumų panaikinimas 
ir galutinis tautų Susijungimas

Beje, kaip retkarčiais primena 
sovietų teoretikai, ta galutinai 
“susiliejusi viena tauta kalbės 
“Lenino kalba" . . . Elta)

POPIEŽIUS VĖL PRISIMINĖ LIETUVĄ

Popiežius Jonas Paulius II 
Naują Metų dieną savo pamok
sle kalbėjo apie Mariją ir pa
skelbė 1987 metus Marijos me
tais. Konkrečiai neliesdamas 
kitų įvykių, tarp kitko savo pa-

- moksle Sv. Tėvas pastebėjo:

yra ištikimai susijungę su Kristu
mi Bažnyčios tikėjime.

'Tarp kitų 1987 metų įvykių 
norime priminti katalikų 
Bažnyčiai 64X) metų sukaktį nuo 
Lietuvos krikšto. Jungiamės 
maldoje su mūsų broliais ir sese
rimis, kurie per tiek šimtmečių

Čilės prezidentas Augusto Pi- 
nochet pareiškė, kad rugsėjo 
mėn įvesta išimties būklė krašte 
būsianti panaikinta sausio mėn.

Nikaragvos prezidentas pa- 
skelliė. kad per 1986 m kovas 
su ten veikiančiais partizanais 
žuvo 1019 ir buvo sužeista 1798 
kariai, o partizanų žuvo apie 
4000.

gyvenančių palikimus Ameriko
je pradėjo reikšti pretenzijas so
vietų konsulai.

Tokiam akiplėšiškam sovietų 
valdininkų elgesiui kelią užkirto 
Valstybės Deparatamentas 1948 
m. kovo 26 dienos aplinkraščiu 
visų valstijų guliematoriams, 
kuriame tarp kitko sakoma:

“Valstybės Departamentas 
niekada nepripažino Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą, ko pasė
koje neskaito sovietų konsulari- 
nių valdininkų ar jų advokatų tu
rinčiais liet kokių teisių atstovau
ti Latvijos, Estijos ir Lietuvos pi
liečiams, kurie turi teisių į Jung
tinėse Valstybėse mirusių asme
nų palikimus.”

Apėjimui šio potvarkio sovie
tai persiorientavo į privatų kelią, 
pavesdami palikimų reikalus ta
riamai privačiai advokatų kolegi
jai Maskvoje — Inostrannaja Ju- 
ridicheskaja Kollegija Advoka
to v, sutrumpinta* vadinama
INIURKOLLEGIA. Taigi, pre
tenzijas į Baltijos valstybių pi
liečių palikimus pradėjo reikšti 
ne sovietų konsulai, bet tariamai 
privati Maskvos adveokatų kole
gija, apsirūpinusi įpėdinių įga
liojimais. Mas kvos Injurkole- 
gija turi sub-agentūras visoje So
vietų Sąjungoje ir okupuotose 
Baltijos valstybėse, kurių viena 
veikia ir Vilniuje. Sub-agentūrų 
uždavinys yra surinkti savo res
publikoje įgaliojimus su reikalin
gais dokumentais ir persiųsti 
Maskvos Injurkolegijai, kuri 
savo keliu persiunčia juos stam
biai advokatų firmai Nesv Yorke, 
su kuria yra sudariusi sutartį. 
Toji firma atstovauja ne tik So
vietų Sąjungos juridiniams inte
resams JAV-ėse ir Kanadoje, bet 
taipgi ir satelitinių kraštų, kaip 
Bulgarijos, Čekoslovakijos. Len
kijos, Vengrijos ir 1.1. Ta taria
mai privati Injurkolegija tikrovė
je yra sovietų Teisingumo Minis
terijos padalinys, kurį, pagal su
sitarimą, tampriai bendradar
biaudama su OSI, da: u,i parū
pina KGB sufabrikuotus, doku
mentus nuo sovietų teroro pa
bėgusiems baltiečiams persekio
ti.

Pagal Injurkolegijos ir Nesv 
Yorko advokatų firmos susitari
mą pastarajai leidžiama pasilai
kyti 35 procentus nuo išgautų 
palikimų, prie ko Injurkolegija 
pasilaiko dar 10 procentų už tar
pininkavimą. Tad įpėdiniui iŠ 
kiekvieno šimto dolerių belieka 
tik 55. kurie išmokami ne dole
riais. bet rubliais skaitant tarp 
65. ir 75 kapeikų už dolerį. Išven
gimui visuotino paveldėtojo ne
pasitenkinimo okupantai leido 
Im‘ eilės užsisakyti rusiškos ga
rny lx>s automobilius, jei už juos 
mokama iš palikimų gautomis 
sumomis. Nors tas padėtį šiek 
tiek pagerino, l>et palikimų 
glolrėjų taqx- entuziazmo ne
sukėlė.

Siekdamos apsaugoti komuni
stinėse valstylrėse gyvenančius 
paveldėtojus nuo apiplėšimo, 
daugelis Amerikos valstijų savo 
laiku išleido taip vadinamuosius 
Geležinės Uždangos įstatymus 
( Iron Curtain Acts). kuriais buvo 
varžoma išmokėti palikimus 

įpėdiniams, gyvenantiems ko
munistiniuose kraštuose, palie
kant juos laikinam saugojimui tų 
valstijų ižduose. Didelėmis 
Maskvos Injurkolegijai atstovau
jančių amerikiečių advokatų pa
stangomis viena byla Oregono 
valstijoje pateko į Aukščiausią 
Teismą, kuris 196-8 m sausio 15 
d. (Zscbernig v. Millcr) Raiški 
no. kad taip vadinamieji (Geleži
nes t /dangos Įstatymai, kaipne- 
konslittKiniai. atmestini

nukelta f 2 p«l.
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo įsakais buvo 
suteikti Lietuvos nusipelniusio 
artisto garbės vardai už nuopel
nus lietuvių teatro menui De- 
mičevai Olgai ir Guninui Viače
slavui — Lietuvos rusų dramos 
teatro aktoriams ir už vaisingu 
ilgametį darbų Lietuvos valsty-

Pakeistas Meksikos rinkimų 
įstatymas numato bausti kuni
gus 4400 dol. pinigine bauda už 
jų raginimų nebalsuoti už pa
siūlytus kandidatus, boikotuoti 
rinkimus ar susilaiky ti nuo balsa
vimo.

NYT sausio 7 paskelbė, kad 
Kanados vyriausybė netrukus, 
paskelbsianti savo sprendimų 
dėl Kanadoj gyvenančių nacių 
karo nusikaltėlių. Kvebeko au
kse. teismo teisėjo Julės Desche- 
nes pranešimas tuo reikalu siūlo 
įsteigti panašių į JAV veikiančių 
OSI įstaigų, kuri turėtų teisę nu
sikaltėlius išduoti Sov. S-gai ir 
Izraeliui. Iš jo peržiūrėtų 660 
bylų patariama keliolikai sudary 
ti bylas ir apie 60 nuodugniau 
ištirti. Taip pat paminima, kad 
Peterborough universiteto prof. 
Ron Vaštoko The Toronto Star 
išspausdintas laiškas, kuriame 
pasisakoma prieš “histeriškų na- 
cifobijų” sukėlęs Kanados gyven
tojų tarpe audrą.

Pietiniam Irane kilę potvyniai 
sunaikino 1324 kaimus. 10,000 
namų, 1000 tiltų ir 10.000 mylių 
kelių. Jų metu žuvo 424 žmonės.
• Į JAV’ karo laivyno 
malūnsparnį pietinėj Persijos 
įlankoj iš preky binio laivo buvo 
paleista raketa, bet ji pralėkė pro 
šalį, o ten veikęs JAV’ karo laivas 
kaltininko nėspėjo pavyti prieš 
jam įplaukiant į uostą.

Vietnamo komunistų partijos 
kongresas pasibaigė, bet dėl ne
sutarimų naujos krašto vado
vybės, išskyrus partijos gen. sek
retoriaus išrinkimą, neišrinko.

Už šnipinėjimų Izraeliui lau
kiantieji teismo bylos buv. JAV 
karo laivyno analitikas Jonathan 
Jay Pollard ir jo žmona anksčiau 
skelbėsi šnipinėję iš patriotinės 
pareigos Izraeliui, bet iš tikrųjų 
už tų darbų Izraelis jam kas 
mėnesį mokėjo po 25,000 dol. ir 
buvo pažadėjęs per 10 m. perve
sti jo sųskaiton Šveicarijos ban
kuose 300,000 dol. Iš per 1000 
Izraeliui perduotų slaptų laivyno 
dokumentų Izraelis yra grųžinęs 
JAV tik 163 dokumentus.

Pietų Afrikos prezidentas 
P.VV. Botha paskelbė dar šiais 
metais įvykdysiųs parlamento 
rinkimus gyventojų pasitikėji
mui vyriausybe patikrinti.

binės filharmonijos solistui - in
strumentalistui Algirdui Alfon
sui Stulgiui. Nusipelniusio 
meno veikėjo už nuopelnus lie
tuvių muzikos menui kompozi
toriui Vytautui Juozapaičiui.

— Rumunijoje gastroliavo 
Lietuvos valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro baleto so
listų pora nusipelnę artistai Nelė 
Beredina ir Petras Skirmantas. 
Jie šoko keliuose teatruose pa
grindinius vaidmenis “Gulbių 
ežere” ir “Zižel” baletuose.

— Klaipėdos dramos teatras 
davė Vinco Krėvės dramos 
premjerų “Skirgaila” Spektaklį 
pastatė Lietuvos valstybinės

premijos laureatė .A. Ragau
skaitė, dekoravo V. Gatayinaitė. 
o muzikų parašė nusipelnęs 
meno veikėjas B. Kutavičius 
Skirgailos vaidmenį vaidino liau
dies artistas B. Barauskas ir L 
Laucevičius.

— Vilniuje, spalio mėn. buvo 
paminėtas dešimtmetis Lietuves 
centrinio valstybinio kino-foto- 
fonodokumentų archyvo. Tai 
vienintelis visoje Sov. Sąjungoje 
tokios paskirties archyvas, kuria
me yra sukaupta daugelio žymių 
kultūros veikėjų pasisakymų, 
prisiminimų, jų balsai užfiksuoti 
magnetofono juostose. Archyvas 
įsteigtas buv. vyriausios archyvų 
valdybos viršininko Felikso Bie- 
laisuko iniciatyva, o dabartinė 
vedėja yra. Irena Reneikienė.

S.L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

Kun. R. Puzonas pamokslo 
metu supažindino savo para- 
piečius su bedievių reikalavi
mais ir grasinimais, prisiminė, 
kaip narsiai prieš šimtą metų 
kiaukliečiai apgynė savo 
bažnyčių nuo caro kazokų, para
gino žmones būti vertais savo 
prosenelių.

Žmonės ginasi
Alytaus rajono vykdomajam 

komitetui. Nuorašai: Vyskupijas 
valdantiems Vyskupams, RRT 
įgaliotiniui.

Santaikos parapijos bažnytinio 
komitesto susirinkimo. įvykusio' 
1985 gegužės 19 d.,

Protokolas
Mes Santaikos parapijos vyk

domasis komitetas revizijos ko
misija ir dvidešimtuko nariai, 
svarstėme klausimus, kuriuos 
Alytaus vykdomojo komiteto 
pirm. pav. Laukienė 1985 m. ba
landžio 29 d. dalyvaujant Krio- 
kialaukio apylinkės pirm. Tamu- 
lyriui iškėlė Santaikos parapijos 
klebonui kun. Vladui Bobinui. 
Jie buvo sekantys:

1. klebonas kun. V. Bobinas, 
surenkdamas talką prie 
bažnyčios darbų, sužlugdė 
kolūkio pavasario darbus;

2. suardęs komunistinę šešta
dienio talkų, nes privertęs žmo
nes dirbti ne ten, kur jie buvo 
pasiųsti;

3. sužlugdęs mokyklos visuo
meninius renginius, priversda
mas mokinius dirbti prie 
bažnyčios, todėl neįvyko numa
tytos spoto varžybos;

4. savavališkai prisijungdamas 
nuo mokyklos pastato elektrų, 
sukėlęs. .pavojų mokinių gy
vybėms;

5. savivaliavęs kolūkio di
spečerinėje, pats asmeniškai iš
sirašęs kelialapį ir paėmęs maši
nų, išvykoj Kauną parsivežti tvo
ros. Mašinos prašęs ne pas tuos 
asmenis;

6. Vytų Smaidžiūnų privertęs 
dirbti prie bažnyčios, todėl liko 
nevalytos kiaulidės;

Išnagrinėję iškeltus klausimus 
ir kaltinimus atsakome:

1. darbingi vyrai prie 
bažnyčios, dirbę tik po darbo va
landų. be to, remonto darbai 
vyko bažny čioje, kai dar nebuvo

vykdomi pavasarjo 'darbai 
kolūkyje, todėl ir negalėjo jų 
sužlugdyti; į

2. komunistinės talkos dienų 
pašalinamas žemes klebonas pa
tarė nevežti kažkur į laukus, kaip 
buvo numatyta, bet pilti čia pat 
į esamą prie bažnyčios švento
riaus žemumų. Dėl to talka ne
galėjo sužlugti bet tik vykti 
sklandžiau.

3. prie bažnyčios remonto mo
kiniai nedirbo, ir tik keletas jų 
kartu su motinomis buvo atėję 
rinkti šiukšlių;

4. elektra buvoi pajungta ne 
nuo mokyklos pastato; bet nuo 
atramos, ir prijungta specialisto, 
nepažeidžiant saugumo techni
kos taisyklių, todėl jokio pavo
jaus gyvybei negalėjo būti;

5. visiems žinomą, kad keliala
pius išrašo paskirtas asmuo, o kas 
turi teisę išskirti mašinų, ne kle- 
bono pareigą nustatinėti;

6. klebonas neturi jokios gali
mybės ką nors priversti dirbti ar 
nedirbti ir nieko neprievartavo, 
juo labiau V. Smaidžiūno.

Taigi klelx>nui iškelti kaltini
mai y ra šmeižikiško pobūdžio ir 
kaip tokie turi būti atšaukti, o 
šmeižikaf nubausti. Apie tai 
prašome pranešti Santaikos pa
rapijos komitetui.

NEŠELPKITE OKUPANTO
(atkelta iš 1 psl.)'

Tas sprendimas plačiai atidarė 
vartus Injurkolegijai atstovam 
jančios Nevv Yorko advokatų fir
mos advokatams, kurių-pastangų 
dėka milijonai dolerių nuplaukė 
į sovietijos iždą, o paveldėtojam 
teko tik trupiniai.

Ypatingų dėmesį Lietus os 
okupantai yra atkreipę į lietusių 
palikimus. 1978 metais jie at
siuntė į JAV -bes Vilniaus Injur- 
kolegijos tarnautoją Genovaitę 
Valinskienę, kuri, lydima sovie
tų ambasados valdininkų, 
važinėjo po lietus ių kolonijas ir. 
kaip pati po kelionių pasisakė 
“Gimtojo Krašto koresponden
tui, įtikinėjo tautiečius neklau
syti “vaduotojų , kurie nepataria 
į testamentus įrašyti Lietuvoje 
gyvenančių artimųjų (“Gim. 
Kraštas , 1978.VI.22). Važinė
dama po lietusių kolonijas ji 
taipgi įtikinėjo lietuvius advoka
tus tapti Injurkolegijos agentais. 
Daugumas atsisakė, bet sienas 
kitas susigundęs riebiais komi
sais. sąmoningai ar dėl padėties 
nesupratimo talkina, kenkdamas 
lietusių interesams.

Valinskienė “Gimtojo Krašto 
korespondentui aiškino, kad 
tūkstanties dolerių palikimą gau
nantis galįs paversti juos į 
“Vniešposiltorgo čekius, gau
damas net 3(XX) rublių su įs airio- 
mis privilegijomis. Šiandien vie
nas kitas skelbiasi, kad galįs be
veik penkis rublius už dolerį 
gauti su Injurkolegijos palaimi
nimu, nuveždamas juos į Vilnių.

IMPORTANT TRAVEL INFORMATION
As specialists In travel to and from Ltthuania, we are pleased to offer 
the following special Services In 1987:

lt Is now possible to Invlte relatives llvlng in Lithuanla on a visit to 
the United States and Canada. To Inltiate the proceedings, we prepare 
the requlred legallzed documentatlon.

2. If you arę planning to visit relatives in Lithuanla for longer than 
flve days and stay at the home of relatives, we can assist you with the 
necessary procedūros for a special visltor's visa.

3. If you wlsh to visit Lithuanla as a tourist with a limit of stay of 
flve days, we can make your travel arrangements at any time on an 
Independent basls.

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

BALTIC - AMERICAN HOLIDAYS, INC.
A DIVISIONOFROBERT J ELLYN TBAVEL, INC.501 FIFTH AVENUE AT42ND STREET S UITE 1605NEW YORK, NEW YORK, 10017

KALBAS C. DUOBA, lietuvla advokatas. 387 Larkfleld Road, Kast 
NorthportK, N.Y. 11731. ToL 516 365-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yotko ofisas Lito patalpose: f 
86 - 01114th St,.Richmond Hiil, N.Y. 11418. Tat 718 441 - 2S11*

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, evelklnimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, (uostų, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuvės. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

— 1 "j -

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebcelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
srk Office: 428 Lafayette St (Cor. WUson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos sutorųobiliąm pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENF1ELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Rpal Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdraus , 
dimal, Incorna Tax pildymas, (staiga veikla naujo} 'vietoj — OHLtRT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪtftlS-JGNAS^v. Winter Garden Tavem. 
*1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. TeiW>824 - 6440. Salė veetu- ' 
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinišf pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities ir|c., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
VVorcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 7(i Curtls St, Aubum, MA 01501. Tel. 617 753 - 7232.

Bet ką su tais rubliais įpėdinis 
turi dary ti, jei nerti ką už juos 
pirkti. Aukšto keitimo kurso 
pažadai tai tik \ iliojimas dolerių 
iš Amerikos.

Tą pačią dieną kai įpėdinis
gauna palikimą okupuotoj Lietu- 234 Sunlit DrM VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636. 
voj. jis jau apiplėšiamas, nes jo 
nuosavybės teisės yra labai apri
botos. įsivaizduokime šimtą 
tūkstančių dolerių palikimą ga
vusį. Suprantama, kad pirmoje 
eilėje jis užsisakys rusiškos ga
mybos automobilį, bet ką su li
kusiais palikimo dalim jam dary
ti? Gal jis nutars pirkt didelį 
namą. ūkį. vilą — negalima. Nu
tars pakeliauti po pasaulį — ne
galima. Nuspręs kokius dešimt 
tūkstančių dolerių padovanoti 
brolvaikiui Paryžiuje — negali
ma. Jokiu būdu negaus leidimo 
tokią sumą išsiųsti į užsienį. Vie
nu žodžiu, iš užsienio paveldėto 
palikimo tikruoju savininku yra 
tapusi sovietų valdžia, o ne pa
veldėtojas. Tad reikia rimtai ap
svarstyti. ar verta didesnę sumą 
užrašyti giminaičiui Lietuvoje, 
kad jis būtų apiplėštas, o oku
pantų iždas praturtintas.

Tik tinkamai sudarytu tes
tamentu galima išvengti apiplė
šimo bent dalinai. Okupantui 
didžiausia nauda, jei Lietuvoje 
artimus gimines turintis miršta 
nepalikdamas testamento^ Dau
gelis delsia sudary ti testamentą 
klaidingai manydamas, kad tuo 
jis praranda laisvę toliau savo 
turtą tvarkyti. Tikrovėje testa
mentas yra dokumentas, kuris 
pradeda veikt tik testatorių! su 
šiuo pasauliu atsiskyrus.

Tad sudarant testamentą, jei 
nenorima giminaičiui Lietuvoje 
numatytos dalies patikėti drau
gui, bankui ar šalpos institucijai, 
geriausia užrašyti nedaugiau 
kaip sumą vienam automobiliui 
įsigyti, o likusį turtą paskirstyti 
lietuvių politinėms, kultūri
nėms. šalpos ar religinėms insti
tucijoms. Testamentus geriausia 
sudaryti pas lietuvius advokatus, 
o jei apylinkėje tokių nėra, tai ir 
pas amerikiečius.

Kiekvieno geros valios lietu
vio pareiga pasirūpinti, kad jo 
sunkiai uždirbti doleriai nenuei
tų okupantų iždui remti, bet ar
timiesiems ir lietuvių organiza
cijoms. Sudarant testamentus 
svarbu įrašyti teisingus organiza
cijų pavadinimus ir adresus. Lie
tuvos Generalinis Konsulatas

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTIClTf — “Lietuvos Atsimi 
n ima i”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05 -3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt.,

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Ava., Bay.slde, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

. (JETUVISKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMU VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. )STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

KVECAS
J0NA.S 

19 3 3 + 1976
66- 8b 80 Si. M1DDLE VILLAGE. Ql EENS. \'y.

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

asolino 

MEMORIALS

snių organizacijų sąrašą. kurį 
suinteresuotieji gali gauti rašy
dami: Gonsulatr General of Li- 
tluiania. 4I \Vrst 82nd Stn*et. 
Nevv York, New York I(X)24.

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

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

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

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909 
Susitarti dėl (alko ir pasitikrinti kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO (EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Prasidedant etnografinio an
samblio naujam sezonui, įdomu 
buvo pakalbėti su ansamblio va
dove apie patį ansamblį ir jo 
veiklos planus.

Jūs esate “Sodauto” ansam
blio steigėja. Įdomu, kaip jum

Naujuosius Metus pasitikus

MUS RIŠA MEILĖ TAUTAI IR JOS KULTŪRAI

įžengdami į 1987 metus, vieni 
kitiems linkėjome: laimės, svei
katos, darbingų dienų. Laiko 
sankryžoje žmogus susimąsto ir 
atsiveria vienas kitam linkėji
mais. O paskui vėl viskas bėga 
tolyn kaip tie traukinio bėgiai —/ 
tolyn, tolyn, vienas kito nelie
sdami, tik kažkur begalybėje su
sitikdami.

Reikia ir susipurtyti ir apsidai
ryti, kad galėtum savo sumany
mus įvykdyti, kad tie mūsų me
tai neliktų tik tuščios kviečių var
pos. Patys matome gyvenime, 
kad tie, kurie planuoja, siekiu, 
veržiasi, tie ir pasiekia. Gal .ne
pasiekia viso to, ko trokšta, T>et 
jie juda ir veržiasi pirmyn. Tai 
išlaiko žmogaus dinamizmą ir su
teikia daug prasmės jų gyveni
mui.

Planavimo ir darbo, ištvermės 
reikia ir mūsų organizacijoms. 
Jau patys esame pastebėję, kaip 
viskas staiga blėsta. Mažėja vi
suomeniniai interesai, mažėja ir 
visuomeninė veikla.

Tad ir kreipiamės į visus vi
suomenininkus, kad jie pagilintų 
savo veiklą, išjudintų organizaci
jas, kurios jau apsnūsta.

Šiemet yra Lietuvos krikšto 
metai. Tai tikrai labai svarbi su
kaktis, kurios prisiminimas gali 
gražiai atgaivinti dabartį, tą da
bartį pagilinti. Besirengiant šiai 
sukakčiai būta įvairių pasisaky
mų ir net ginčų, kad tai nesą tikri 
Lietuvos krikšto meti, Lietuvių 
tauta krikštijosi per tris atvejus. 
Todėl ir nereikėtų per daug eik
voti savo energijos, įrodinėjant, 
ar ši data tikra, ar ne. Yra dabar 
proga Lietuvos krikštą prisimin
ti, tai ir prisiminkime.

Padarykime visa, kad iškilmės 
Romoje būtų didingos ir pra
smingos, kad jas išgirstų ir pama
tytų visas laisvas pasaulis.

Svarbu, kad į tas iškilmes nu
keliautų kuo daugiausia žmonių.

Reikia pavergtai Lietuvai paro
dyti, kaip laisvojo pasaulio lietu
viai yra susipratę, įsigyvenę į kri
kščioniškas tradicijas. Iš Lietu
vos niekas nenuvažiuos ir į ten 
nieko neįsileidžia, nes bijosi kri
kščioniškos propagandos.

Iškilmės praeis, nuskambės 
varpai, giesmės, liks tik prisimi
nimai. Todėl tokiam dideliam ju
biliejui atžymėti reikia dar kažko 
— specialių meno leidinių, 
meno kūrinių, kurie pasiliktų 
ateičiai. Reikia tikėtis, kad Jubi
liejaus Komitetas visa tai yra su
planavęs ir išleis keletą vertingų 
leidinių.

Išliks ateičiai ir šia proga su- 
kurtj-meno kūriniai — kantatos, 
giesmės, dailiosios literatūros 
kūriniai, paveikslai. Vadovų pa
reiga būtų tik dar paskatinti tokią 
kūrybą.

Tokie dideli planai reikalauja 
ir lėšų. Lietuviškoji bendruo
menė jau yra pasidariusi gana 
turtinga. Tad prašome savo auka 
paremti visus kongreso žygius. Į 
Romą nuvažiuos tik maža dalis. 
Tad likusieji turi jausti pareigą- 
prisidėti didesne auka.

Visi jaudinamės ir dėl lietuviš
kų organizacijų ir dėl lietuviškų 
mokyklų ateities. Jaučiamas iš
sekimas ir pavargimas, tad atsi
naujinkime. Nepalikime šių rei
kalų kitom valdybom, nes tai yra 
kiekvienos valdybos pareiga — 
sustiprinti savo veiklą ir ją atgai
vinti.

Daugiau dėmesio skirkime 
mūsų jaunimui, kvieskime j savo 
organizacijas, išmokykime būti
niausių veiklos metodų ir jiems 
perleiskime visą veiklą. Kartais 
vyresniesiems yra sunku supra
sti ar nusileisti jaunesniem. Bet 
taip yra, toks pažangos dėsnis — 
jaunesnieji turi pakeisti vyre
sniuosius. Kur tas laiku buvo pa

samblį Bostone steigti?
Man teko stažuoti Vilniaus 

universitete 1973 - 75 metais. 
Prieš išvykdama į Lietuvą, svajo
jau kartu su tautosakos* rinkėjais 
važinėti po kaimus. Deja, mano 
toks noras buvo atmestas, kai at
siradau Vilniuje. Teko pasiten
kinti tik tuo, kad dalyvavau uni
versiteto etnografiniame ansam
blyje. Tuo metu ir kilo man no
ras tokią veiklą tęsti JAV. Visa 
laimė, kad grįžusi namo, atvykau 
toliau studijuoti į Bostoną. Mąfio 
ilgametė draugė Aldona Dabri- 
laitė-Lingertienė pirmoji susi
domėjo parsivežta medžiaga. Ji 
ir surinko būrį žmonių iš kurių 
išsivystė dabartinis ansamblis. .

Ansambliui pasirinkote 
įdomų neįprastą vardą. Ar jis 
turi kokią reikšmę ir prasmę?

Ansamblis ilgai rinkosi vargią. 
Kai tik nutarėm, kad pavadinsi
me “Kaimas”, prisiminėm, kad 
jau yra “Antras kaimas” Chicago- 
je. Kai visiems patiko “Sutar
tinė”, pasirodė to paties vardo 
vienetas New Yorke. Suprato
me, kad reikia “egzotikos". 
Pradėjom vartyt ■ tautosakos 
tomus ir y pač daug dėmesio 
skyrėm sutartinėms. “Sodauto” 

stebėta, ten kuo geriausiai laiko
si lietuviškos organizacijos.

Su meile; su malda ir su darbu 
įprasminkime naujus metus. 
Tegu jie būna šviesūs ir mūsų 
asmeniniame ir mūsų visuome
niniame gyvenime!

Tautinių šokių kursų dalyviai Dainavos stovykloje 1986 metų vasarą. Nuotr. A. Dziko

Pasikalbėjimas su Bostono etnografinio “Sodauto” 
ansamblio vadove Gitą Kupčinskiene

kaip tik ir yra vienos senos ka
rinės sutartinės atitarinys. Pats 
žodis lietuvių kalboje jau nebe
turi reikšmės, bet manoma, kad 
jis yra kilęs iš žodžio “sodas”. Be 
to. “Sodauto” labai lengva ištarti 
angliškai, o mus tenka dažnai pa
sirodyti tarptautiniuose rengi
niuose. Svarbiausia- pati su
tartinė mums labai graži ir malo
nu su ja pasirodyti.
- Pirmieji ansamblio pasirody
mai Bostone sudomino visuo
menę. Kiek iš viso ir kur 
turėjote pasirodymų ir- koks 
buvo jų pasisekimas?

Iš viso “Sodauto” ansamblis 
jau pasirodė apie 30 kartų. Ne
skaitant pasirodymų lietuvių ir 
amerikiečių^tarpe Naujojoje An
glijoje, mūsų didžiausios išvykos 
Amerikoje buvo į Chicagą, New 
Yorką, Philadelphiją ir į Washin- 
goną. 1979 teko būti Europoje, 
kur pasirodėme Frankfurte, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo kongrese ir Briuselyje, 
to miesto 1000-ties metų jubilie
juje. Publikos reakcija paprastai 
būna šilta, ypač jaunimo ir vyre
sniųjų lietuvių tarpe.

Kas padeda jums sudaryti an
samblio pasirodymų programą 
ir ją paruošti?

Mūsų pasirodymų medžiagą 
aš surenku pati. O kai jau minty
se būnu sukūrusi grandiozinį 
spektaklį, pasitariu su savo vyru, 
instrumentinės muzikos vado
vu, Aidu Kupčinsku. Jis mane 
sugrąžina į realybę ir padeda su
prasti, kiek mano “vizijos” tikrai 
galime įgyvendinti. Aišku fr visi 
kiti ansamblio nariai galutinai 

pritaria mūsų projektams ar 
siūlo pakeitimus.

Kas šiuo metu ansamblį suda
ro?

Ansamblis yra gyvas organi
zmas. Sunku pasakyti bet kuriuo 
momentu kiek žmonių priėjo 
priklauso. Skaitom, kad visi,ku
rie bet kada dalyvavo ansamblio 
veikloje, dar tebepriklauso 
mums bent dvasioje. Taip 
žiūrint,- ansamblis nepapiastai 
gausus. Šiuo metu programoje 
dalyvauja tarp 15 ir 19 asmenų. 
Amžiumi mes apimam maždaug 
nuo 20-ties metų iki 50 melų.

Ansamblyje dalyvavo įdomi 
savo balsu ir atlikimu lietuvių 
kilmės amerikietė. Ar ji su an
sambliu tebedainuoja?

Kotryna Rhoda, mūsų solistė, 
trečios kartos lietuvaitė, darte- 
bedainupja su mumis. Jinai at
važiuoja į repeticijas beveik kas 
penktadienį iš Maine valstijos, 
kur jinai gyvena ir bando verstis 
dainuodama ir grodama ka
vinėse. Naujausios mūsų įdo
mybės, — tai jauna amerikiečių 
smuikininkų pora — vyras ir 
žmona, kurie susižavėjo ansam
blio veikla ir žada praturtinti 
mūsų muzikantų repertuarų

Ar dedamos pastangos į an
samblį įtraukti priaugantį jauni
mą, studentus?

Ansamblis niekada neskelbė 
įstojimo konkurso ir organizuo
tai nesistengė įtraukti naujų na
rių, nors ne vieną mums žinomą 
“gerą* dainininką” esame asme
niškai užkalbinę. Pas musateina 
žmonės, kuriems patinka dai
nuoti. Kažkaip savaime rnesMfc- 
ni kitus suradome. Praeity esa

me turėję ir moksleivių. Kiek 
sunkiau su studentais, kurie pa
prastai būna labai užsiėmę. 
Mums svarbu, kad visi žinotų, 
jog ansamblis nėra uždaras ratas.

Bostone ir apylinkėse yra mu
zikinį literatūrinį ir teatralinį 
pasiruošimą turinčių žmonių.

darant ir paruošiant ansamblio

“Sodauto” neoficialiai pri
sidėjo prie Gustaičių ruošto 
spektaklio “Sekminių vainiko”. 
Kai kurie ansambliečiai vaidino 
pagrindinėse rolėse, o kiti daly
vavo dainininkų būryje. Tai 
buvo mums visiems gera mokyk
la. Be to,* mes visada mielai iš
klausome Bostone gyvenančių 
specialistų nuomonės ir kartais 
patys ieškom ne vien tik Bosto
no, bet ir kitų vietovių žinovų 
patarimų. Tuo pačiu “Sodauto” 
stengiasi sukurti savo ypatingą 
charakterį, kuris skiriasi nuo 
įprastų chorų arba aktorių viene
tų. Ansamblio tikslas yra parody
ti gyvą dainą. Toks užsimojimas 
reikalauja ir muzikinio sugebėji
mo, ir šiek tiek natūralios vaidy
bos.

Ansamblio nariai savo 
užsiėmimu ir amžiumi yra gana 
įvairūs. Kaip jums pavyko juos 
suburti į vieną vienetą?

Mūsų pagrindinis turtas — 
lietuvių liaudies daina pavilioja 
ansambliečius. Lietuvos kai
muose visi dainavo. Jaunesni be 
jokio muzikinio pasiruošimo, be 
jokių padaugintų žodžių išmok
davo dainas, besiklausydami vy
resniųjų. Tad labai natūralu, kad 
mūsų ansamblyje yra įvairaus 
amžiaus žmonių su įvairiais gy
venimo patyrimais. Mus riša 
meilė tautai, jos praeičiai ir jos 
kultūrai. Tie ryšiai savaime tarp 
mūsų egzistuoja. Mums nereikia 
dirbtinai jų sukurti.

Vadovaujant didesnės apim
ties vienetui, paprastai atsiran
da tam tikrų sunkumų. Su ko
kiais sunkumais tenka jums susi
durti ir kaip juos nugalite? Ar 
reikia pagelbos ir kokios?

Visų lietuvių dejonė, gyve
nant dviejose kultūrose, yra lai
ko stoka. Nežinau, arkas gali an
sambliui ta bėdą išspręsti. “So
dauto” susideda vien iš mėgėjų, 
kurie repetuoja ir pasirodo savo 
laisvalaikiu be jokio atlyginimo. 
Kartais būna ramesni laikotar-

(nukelta į 4 psl.)

stasys KRIKŠČIONYBĖS 
yla ĮVEDIMAS 10 

LIETUVOJE

Kaip matyti, būta daug ir įvairių Lietuvos 
christianizacijos pavėlavimo priežasčių. Vienos jų 
buvo grynai gamtinės (geografinės), kitos asme
ninės. dar kitos religinės, tautinės, kultūrinės, net 
politinės. Atsekti, kurios šių priežasčių buvo svar
besnės, labiausiai nulėmusios christianizacijos pa
vėlavimą, šiandien būtų nelengva, o gal net iš viso 
negalima. Dėl to ir kaltė dėl šito pavėlavimo, su- 
ptantama, krinta ne vienam kuriam veiksniui, bet 
visiems.

III. KRIKŠČIONYBĖS ĮVEDIMO 
PAVĖLAVIMAS

(PASĖKOS)

Tautos, pavėlavusios įsijungti j krikiėionyty 
yra praradusios daug brangaus laiko savo kul 
tūriniam išsivystymui ir yra net susilpnėjusios 
grynai tautiniu atžvilgiu. Kaip tik tokį nuostoli 
teko turėti ir lietuvių tautai, įsijungusiai į k riki- 

čionių bendruomenę žymiai vėliau už savo kai 
mvnus

Prof. Si. Šalkauskis

Nepaprastame krikščionybės suvėlavime lie
tuvių tautai glūdi skaudūs jos istorinio likimo 
padariniai

Dr. Z. Ivinskis

Su krikščionybės įvedimo pavėlavimu siejasi 
skaudūs politiniai, kultūriniai tautiniai ir net reli
giniai mūsų tautos nuostoliai. Šitie nuostoliai kyla 
iš to, kad kaip tik dėl christianizacijos pavėlavimo: 
1. Pabaltijy galėjo įsikurti ir įsistiprinti vokiečių 
ordinai ir ištisus širhtmepus su Lietuva kovoti; 
tos kovos nualino lietuvių tautą ir išsėmė, jos kū
rybinę energiją; 2. Lietuvoje įsigalėjo rusiškoji 
kultūra, palaužusi savosios kultūros gajumą ir pa
dėjusi pirmąjį kartą ištautėti Lietuvos didikams, 
ir 3. su lenkais buvo užmegzti glaudūs politiniai 
ryšiai — personalinė unija, privedusi pagaliau prie 
realinės unijos, su kuria atėjo politinis ir kultūrinis 
mūsų tautos dekadansas.

1. Vokiečių ordinų įsikūrimas ir kovos su jais

Nereikia daug įrodinėti, kad vokiečių ordinų 
įsikūrimas Pabaltijy beveik išimtinai priklausė nuo 
krikščionvbės pavėlavimo aisčių kraštuose. Vargiai 
Livonijos vokiečių kolonijai būtų buvęs reikalingas 
kalavijuočių ordino steigimas, jeigu vietinės gentys 
būtų buvusios anksčiau taikingųjų misininkų pa
krikštytos. Jeigu vis dėlto ši kolonija, jausdama 
pavojų ir iš pakrikštytųjų aisčių pusės, būtų bu
vusi priversta įsisteigti kokią nors nulitarinę pajėgą, 
tai ši jokiu būdu nebūtų galėjusi naudotis riterių 
ordinų teisėmis, prieš pagoniškąsias sritis leidžian
čiomis kryžiaus karus ir tuo pačiu užtikrinančiomis 
rišo krikščioniškojo pasaulio karinę pagalbą. Viso 
to neturėdama. Livonijos vokiečių kolonijos karine 
pajėga jokiu būdu nebūtų įstengusi nukariauti lat
vių ir estų: priešingai, karingi aisčiai juos, kaip

X amžiuje skandinavų kolonistus, būtų galėju visai 
.švyti iš Livonijos. Net ir tuo atveju, jei karinė 
Livonijos vokiečių kolonijos pajėga, gal būt, vo
kiečių imperatorių remiama, būtų šiose sritvsc 
ilgesnį laiką išsilaikiusi ir net, sakykime, pamažu 
augusi, tai jos vaidmuo vis dėlto niekad nebūtų 
prilygęs tam vaidmeniui, kuris teko kalavijuočių 
ordinui. Besiorganizuojanti lietuvių valstybe, tu
rėdama aiškių ekspansijos tendencijų j šiaurę, jokiu 
būdu nebūtų užleidusi Livonijos genčių nestiprioms 
vokiečių pajėgoms: jeigu jų nebūtų visai sunaiki
nusi, tai bent nustūmusi toliau į šiaurę, mažiausia — 
į estų žemes.

Panašiai ir antrajai karinei vokiečių pajėgai, žy
miai stipresnei už pirmąją ir, be to, atlikusiai puikų 
karinj stažą Palestinoje ir iš dalies Vengrijoj, ne
būtų buvę jokio pagrindo įsikurti kitame aisčių 
pašonyje, būtent — iš vakarų, jeigu prūsai ir kitos 
aisčių gentys būtų buvusios jau krikščioniškos. 
Jeigu šios pastarosios būtų priėmusio? krikščionybę 
bent šimtmečiu anksčiau prieš ordinų įsisteigimą. 
sakysime — kad ir XII amžiuje, tai vokiečių (kry
žiuočių) ordinas, 1224 m. išvytas iš Vengrijos, o 
XIII amž. gale galutinai išstumtas iš Mažosios Azi 
jus, nė mažiausio intereso nebūtų turėjęs keltis į 
Pabaltijį. Būdamas specialiai skirtas krikščionims 
saugoti nuo nekrikščionių ir šiems pastariesiems 
nukariauti, ką jis čia — jau krikščioniškųjų aisčių 
pašonyje — būtų veikęs? O jeigu tas pats Mo
zūrų kunigaikštis Konradas, kuris, aisčiams dar pa
gonims esant, jį faktiškai čia atkvietė, būtų jį kvie
tęs kitu tikslu, būtent — sulaikyti karingų aisčių 
puolimus, tai šio ordino tikslas tebūtų buvęs dau
giau defensyvinis. negu ofensyvinis. Jeigu jis vė
liau ir būtų perėjęs prie ofensyvos, tai vis dėlto 
karuose su aisčiais nebūtų galėjęs naudotis pla
tesne krikščioniškosios Europos parama. O prieš 
vieną ordiną aisčiai būtų įstengę atsilaikyti, ir tuo 
būdu jie, greičiausia, nebūtų buvę pavergti.

Net vėliau, kai tiek Livonijoj, tiek Prūsuose 
ordinai buvo jau įsisteigę ir kada jų karinė veikla 

prieš pagoniškus aisčius buvo jau tiek išplėtota, 
kad per keliasdešimt metų tapo pavergti prūsai ir 
livai siila-tviais, tai ir tuomet lietuvių priimta krikš
čionybė dar būtų leidusi apvaldyti ordinų toli
mesnę agresiją, o gal net priversti juos pačius 
išsikelti iš Pabaltijo arba, pavergtųjų prūsų ir latvių 
padedamiems, juos jėga iškraustyti, šitoks ordinų 
apvaldymas ar net visiškas išstūmimas iš Pabaltijo 
būtų buvęs galimas net ir tuomet, jeigu Mindaugo 
įvestoji krikščionybė būtų Lietuvoje prigijusi ir išsi
laikiusi. Jule ordinai tais laikais dar nebuvo rei
kiamai įsigalėję nei Prūsuose, nei Livonijoj; jų 
riteriai g-yveno tik pilyse, o vokiečiai kolonistai, 
kurių vis dėlto dar nebuvo taip daug, gyveno ap
link jas (pilis). Tuo būdu vietiniai gyventojai, 
gyvenę išsisklaidę įvairiose vietose, buvo sunkiai 
prieinami tiek karinei, tiek ir germanizacinei ordinų 
veiklai. Nuolatiniai kolonistų sodybų ir net pilių 
puldinėjimai, nusigręžimas (livoniečių) prieš kala
vijuočius 1236 m. Šiaulių mūšyje ir pagalba lietu
viams, o taip pat 1243 ir 1260 m. (prūsų) sukilimai 
rodo, kad Mindaugo laikais ordinų pavergtosios 
aisčių giminės dar nebuvo netekusios savo jėgų ir 
vienybes jausmo su lietuviais. Turint galvoje dar ir 
tai, kad, lietuviams Mindaugo laikais tapus ir pa
likus krikščionimis, Vakarų Europa ordinams ne
bebūtu teikusi jokios paramos, aiškėja, kad ir taip 
nestipriose pozicijose esą ordinai būtų pasijutę dar 
silpnesni — taip, kad jungtinės visų aisčių jėgos, 
būtų įstengusios pavergtąsias gentis išvaduoti, o 
gal būt, ir patį ordiną privertusios visai likviduotis

Tuo būdu „Ketuvių, latvių ir prūsų tautos, jeigu 
savo laiku (bent iki XIII amž. pusės) būtų priėmu- 
sios krikščionių tikėjimą, (dar) būtų galėjusios su
kurti vieną ar kelias valstybes, kurios būtų nuo 
Vyslos ilci Dauguvos nusitęsusios su savo gražiais 
uostus Baltijos pakraščiu...

1 (tf J. Slakauskas. Lietuva ir Vakarų Europa XIV-me 
amžfai, c 1 p'l
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LOS ANGELES. CALIF.
Lituanistinės mokyklos 

Kalėdų eglutė
Lituanistinė mokykla yra 

mūsų ateities viltis, nes čia ne 
tik praplečiamos ir sutvirtina
mos lietuvių kalbos žinios, bet 
sudaromos sąlygos lietuvių 
kilmės vaikučiams pabendrauti, 
susidraugauti, kad jie ir ateity je 
palaikytų tarpusavio ryšius. 
Graži tradicija lituanistinėse mo
kyklose — įvairūs sceniniai pa
statymai, kurių tarpe ir Kalėdų 
eglutė su pritaikyta programa, 
kurioje pasireiškia mokyklos jau
nimas, vadovaujamas savo mo
kytojų. Čia turi progos pa
sidžiaugti vaikučiai, patys daly
vaudami programoje * ar ją 
stebėdami, jų tėveliai bei sene
liai ir visi, kuriems įdomu pama
tyti, ką jaunimas sugeba atlikti.

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinėje šeštad. mokykloje 
Kalėdų eglutės programa buvo 
gruodžio 13. Trumpu žodžiu į 
susirinkusius kreipėsi tėvų ko
miteto pirm. Gediminas Leškys, 
pakviesdamas mokyklos direkto
rių Juozą Pupių. kuriam paaiški
nus šio įąvykio prasmę, pra
sidėjo programėlė.

Pačių mažiausiųjų klasė, vadi
nama "kiškučiais” atliko įvadinę 
programėlės dalį pagal savo 
amžiaus sugebėjimus. Mokyklos 
chorelis skambiai sugiedojo 
kalėdinę giesmę "Tyliąją naktį 
J. Naujalio).

Toliau buvo suvaidintas Ire
nos Regienės vieno veiksmo sce
nos vaizdelis “Nuostabioji valan
da - J šį vaidinimą įsijungė daug 
vaikučių. Pasakotoja buvo Vaida 
Kiškytė, Laimutė - Vilija Tom- 
pauskaitė. laikrodis — Romas 
Kudirka. įvairiuose lėlių vaid
menyse buvo Daina Žemaitai
ty tė (didžioji). Vilija Sakaitė 
(čiuožėja), Audra Kudirkaitė 
(pelytė), Aidas Kuolas (klaunas), 
Augis Kuolas (juokdarys), Adrija 
Karaliūtė (lietuvaitė), Vilija Gul- 
binaitė (jūrų skautė). Aušra Mu- 
lokaitė (katinas), Irena Valenti- 
naitė (zuikis), Marius Aneliau- 
skas (meškiukas); Petras Karuža. 
Justinas VVallace ir Aidas Mattis 
(kareivėliai). Malonu buvo 
girdėti vaikučių taisyklingai ta
riamus lietuviškus žodžius.

Dar matėme Kalėdų pra- 
kartėlę. kurioje švč. Marijos 
vaidmenyje buvo Vida Žemaitai
ty tė. šv Juozapas — Romas Ku
dirka. trijų karalių ir gyvulėlių 
rolėse — žemesniųjų skyrių mo
kiniai.

Buvo giedamos kalėdinės 
giesmės: Kalėdų naktis. Link
sma giesmė ir Kalėdos (žodž. D. 
Cingaitės. muzika G. Gudau
skienės).

MUS RIŠA MEILĖ TA UTAI 
IR JOS KULTŪRAI
'atkelta R 3 p.sl.)

piai. kartais susirenka visa eilė 
pasirodymų vienas po kito. Tai
pogi ansamblin įstoja vis nauji 
nariai, nes smagiau dainuoti di
deliam būryje.

Pasidaro sunku tolimom lietu
vių kolonijom finansuoti mūsų 
keliones. Kartais siūlo vežtis 
rinktinę grupę, tokiu atveju mes 
turime atsisakyti, nes “Sodauto 
neturi žvaigždžių. Visi nariai 
svarbūs, visi lygūs. Nenorime 
atstumti nei vieno, kuris sąžinin
gai lanko repeticijas. Žodžiu, 
mūsų bėdos — visos Amerikos 
bėdos: laikas ir pinigai.

Kokie ansamblio ateities 
planai?

Be visų numatytų pasirody
mų, ansamblis yra įsipareigojęs 
prisidėti prie projekto, kuris be
sivysiąs Nash na,* New Hampshi- 
re, mokyklose. Ten du mokyto
jai svajoja surinkti lietuvių 
kilmės ir šiaip susidomėjusius

Pagaliau senelis iš Lietuvos at
vykęs išdalino dovanėles, ir čia 
buvo didžiausiąs sujudimas. 
Giesme “Kalėdos Lietuvoje” 
(žodž. ir muzika A. Mikulskio) 
programėlė buvo baigta. Ją pa
ruošė mokyt., Ona Razutienė, 
talkinant Danguolei Kukolienei, 
Virginijai Nelsienei ir Aldonai 
Kudirkienei. Giesmes ir šokius 
išmokė Linas ir Regina Poli- 
kaičiai, J. Bužėnas ir Danguolė 
Varnienė, akompaniatorė Ona 
Barauskienė.

Ig. M.*

KALĖDŲ VAKARONĖ
1986 gruodžio 20 vakare Los 

Angeles lietuviai rinkosi į nuo
stabiai gražiai išpuoštą Šv. Kazi
miero parapijos salę “Kalėdų va
karonės“ programai. Atvykusius 
pasitiko tautiniais drabužiais pa
sipuošęs jaunimas, vidury salės 
užkandžiais perpildytas stalas ir 
balti medžiai, paskendę žva
kučių šviesoje. Rengėjai šio va
karo buvo Los Angeles Jaunimo 
Sąjungos skyriaus valdyba, ku
rios pirmininkas yra Vilius Zal- 
pys.

Programoje buvo muzikos ir 
šokio montažas, susidedąs iš 
kalėdinių melodijų, lietuviškų ir 
tarptautinių, kurias atliko 16 
žmonių. choras, solistai, instru
mentalistai ir šokėjai Choras gie
dojo 10 lietuviškų ir į lietuvių 
kalbą išverstų kalėdinių gie
smių. solo giedojo Vita Vilkienė, 
Marco Tėti, Daina Detorokienė, 
Maureen Mickienė ir Linas Po- 
likaitis. Instrumentalistai: Mau
reen Mickienė — fortepijonas 
ir Idarineta; Raimundas Mickus 
— smuikas; Kristina Mickutė — 
fleita ir Rimas Kaunas — trom- 
lx)nas. Su Vitos Vilkienės solo ir 
instrumentalistų palyda Edvar
das ir Angelė Budreikos atliko 
šokį.

Vincas Štokas meistriškai 
buvo paruošęs pluoštą skaidrių, 
vaizduojančių Kalėdas, Australi
jos gamtą ir “Spindulio šokėjus 
Australijoje. Kadangi daugumas 
šios grupės jaunų muzikų kelia
vo po Australiją su “Spindulio” 
ansambliu, visiems buvo malonu 
nusikelti į netolimos praeities 
prisiminimus.

Atsilankę žiūrovai šiltai 
priėmė kiekvieną atliktą progra
mos dalį ir negailėjo katučių.
Baigus Jaunimo Sąjungos Los 

Angeles skyriaus vardu padėkos 
žodį tarė pirmininkas.

Kad ši vakaronė taip 
sklandžiai pavyko, reikia dėkoti 
visiems pasišventusiems jaunuo
liams. o ypač chorvedei A itai Vil
kienei. kuri puikiai suderino gie
smininkų balsus ir net išmokė 

jaunuolius ir paruošti lietuvišką 
programą, kurią atliks visose 
mokyklose ir senelių prieglau
dose. Spektaklis įvyks 1988 
metų pavasarį, bet jau dabar kal
bama apie pamokas, gal net 
įrašymą vaizdajuosčių, kurias 
atliks “Sodauto nariai.

Dar viena tolima svajonė — 
išleisti antrą plokštelę. Pirma 
plokštelė buvo — “Motulės dai
nos ”, kuri plačiau supažindino 
lietuvių visuomenę su Gražinos 
Gustaitytės - Krivickienės ir Vik
toro Petravičiaus rinkiniu. Tos 
plokštelės išleidimą finansavo 
Klara Embergaitė-Mrogovvius iš 
Vokietijos. Antrosios plokštelės 
turinį sudarytų Sodauto reper
tuaro mėgiamiausios dainos ir 
šokiai.

o-
Dėkui Gitai už įdomias infor

macijas apie “Sodauto" an
samblį. Linkime jai ir jos vado
vaujamam ansambliui gero pasi
sekimo.

(k. n.) 

giedoti “a capella”. Programos 
sumanytoja ir režisierė buvo Da
nutė Mažeikienė, apšvietimą 
prižiūrėjo Julius Žukas ir John 
Scola. Salia minėtų programos 
dalyvių, dar prisidėjo Onutė Se- 
pikaitė, Regina Stitilytė, Dana 
Augutė-Scola, Gailė ir Tauras 
Radveniai, Regina Polikaitienė, 
Rita Čekanauskaitė.

Kitą dieną, gruodžio 21. Įjos 
Angeles lietuvių šaulių kuopos 

pakviesti, vienuolika giesminin
kų pagiedojo giesmių per organi
zacijos suruoštas kūčias. O kūčių 
naktį, laikrodžiui artinantis prie 
dvyliktos valandos vidurnakčio, 
intrumentalistai ir giesmininkai 
giedojo kalėdines giesmes. Šv 
Kazimiero paprap. bažnyčioje, 

nuteikdami visus besirenkančius 
bernelių mišioms šventiška, jau
kia, kalėdine nuotaika.

Dalilė Polikaitienė

o-
Sv. Kazimiero lietuvių para

pijoje per pereitus metus Lietu
vių Katalikų Religinei Šalpai su
rinkta 11,657 dol. Balfo vajaus 
metu surinkta 8,484 dol. 1986 
m. Kalėdų švenčių proga parapi
jai suaukota 24,340 dol.

1986 metais Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje su
situokė 8 poros, pakrikštyta 15 
kūdikių, pirmąją komuniją 
priėmė 20 vaikučių, sutvirtini
mo sakramentą priėmė 63 asme
nys, mirė 25 parapiečiai.

Vakaronę Tautiniuose Na
muose sausio 16, penktadienį. 
7:30 vai. vak. rengia Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles 
apylinkė kartu su Jaunimo Są
junga. Tema: Viliaus Žalpio vieš
nagė pas Punsko lietuvius. Pa
skaita su skaidrėmis, lietuviško
mis dainomis ir rankdarbių paro
da.

Tautinių Namų 25 metų su
kakties minėjimą Lietuvių Tau

1987 M KELIONĖS j LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva ir Rusija 
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1.699

V ilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

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

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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Melų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
V’ilniuje 10 dienų. Helsinky 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų. Varšuvoje 3

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

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

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

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

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21 - 30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 1, Liuksemburge 1

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

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

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

V’ilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

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

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

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 514 — gegužės 14-28 — $1,699
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1.779

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

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

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

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

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

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

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS

293 AUBURN ST.
NEWTON, MA 02166

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
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“Kalėdų vakaronės” programos dalyviai iš k. I-moje eilėje: Danutė Mažeikienė, Rita 
Čekanauskaitė, Regina Polikaitienė, Gailė Redvenytė, Vida Vilkienė, Dana Scola, 
Onutė Šepikaitė, Angelė Budreikienė, Regina Stitilytė, Daina Detorokienė, II-oje 
eilėje: Rimas Kaunas, Linas Polikaitis, Vilius Žalpys, Tauras Radvinis, Marco Tėti ir 
Edvardas Budreika, ITI-oje eilėje instrumentalistai: Kristina Mickutė, Maureen Mic
kienė ir Raimundas Mickus. Nuotr. Pr. Gasparonib *

tinė Sąjunga rengia sausio 17, 
šeštadienį, Šv. Kazimiero para
pijos viršutinėje salėje.

Los Angeles birutietės sausio 
25, sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje rengia balių - 
koncertą.

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas Lietuvių Fronto 
Bičiulių, įvyks sausio 31 ir vasa
rio 1. Seminarai ir diskusijos 
vyks Šv. Kazimiero parapijos vi
ršutinėje salėje.

Lietuvos dukterys savo ren
ginį ruošia vasario 8 d. sekma
dienį, Šv, Kazimiero parapijos 
salėje.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas rengiamas 
vasario 15, sekmadienį. Mišios 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje 10:30 vai. ryto. Po to 
iškilminga akademija parapijos 
salėje.

37-OSIOS SPORTO ŽAIDYNĖS NEW YORKE

37-osios Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės įvyks 1987 
gegužės 16 - 17, New Yorke.

ŠALFASS-gos Centro Valdy
bos pavedimu žaidynes vykdys 
New Yorko Atletų klubas. Pro
gramoje: krepšinio, tinklinio, 
šachmatų, plaukimo, raketbolo

Viktoras Raulinaitis, sulaukęs 
82 m. amžiaus, po ilgos ir vargi
nančios ligos, mirė gruodžio 22. 
Velionis buvo diplomuotas eko
nomistas, švelnaus būdo ir visų 
mylimas žmogus. Tad ir jo laido
tuvėse dalyvavo daug draugų ir 
bičiulių. Po gedulingų pamaldų 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje velionis palaidotas 
Forest Lavvn kapinėse. — 
L.Ž.K.

ir kėgliavimo (bovvling) pirme
nybės.

Dar nenuspręsta kur ir kada 
vyks ledo rutulio pirmenybės ir 
ar į žaidynių programą bus 
įtraukta stalo teniso varžybos.

Smulkesnės informacijos bus 
praneštos visiems sporto klu
bams ir skelbiamos spaudoje.

ŠALFASS-gos
Centro Valdybva

— Paryžiaus lietuvių veikloje 
pirmame pusmety žymimos šios 
datos: sausio 11, vasario 8, kovo 
7 (Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas ir šv. Kazi
miero šventė), balandžio 5, 
gegužės 17 (Motinos dienos 
šventė) ir birželio 28.



1387 - LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI - 1987 1987 sausio 16, Nr. 2 • DARBININKAS • 5

80 METŲ NUO PIRMOSIOS 
LIETUVIŲ DAILĖS PARODOS

Tautinis atgimimas, pra
sidėjęs 1883 metais su “Aušros” 
pasirodymu, labai greitai plito. 
Pirmiausia jis palietė literatūrą, 
nes literatūra tiesiogiai ir tarna
vo tautiniam atgimimui. 19 
amžiaus gale jau išsijudina ir lie
tuvių muzika, vaidinimai. Kau
ne 19 amžiaus galėjau veikė Juo
zo Naujalio vadovaujamas slap
tas choras, Palangoje 1896 me
tais suvaidinta Keturakio kome
dija “Amerika pirtyje’.

Tai buvo spaudos draudimo 
laikas — buvo uždrausta lotyniš
komis raidėmis spaudinti lietu
viškas knygas. Tauta pasiprieši
no draudimui, slapta Tilžėje 
spausdino knygas ir laikraščius. 
Tai ugdė tautoje dinamizmą ir 
patriotizmą. Kai 1904 metais 
atšaukė spaudos draudimą, 
kultūrinis gyvenimas jau augo 
šuoliais — organizavosi chorai, 
visame krašate vyko vaidinimai 
— lietuviški vakarai. Šalia vai
dinimo buvo ir tautiniai šokiai. 
1905 metais vasario 6 įvyko pir
masis lietuviškas vakaras. Šalia 
vaidinimo buvo ir tautiniai šo
kiai. 1905 gruodžio 2 įkurta Lie
tuvių Mokslo Draugija. 1906 
lapkričio 6 pastatyta pirmoji lie
tuviška opera Miko Petrausko 
“Birutė”.

Didelės reikšmės turėjo ir 
1905 metų revoliucija, tų metų 
gruodžio mėnesį sušauktas Vil
niaus didysis seimas, kuriame 
dalyvavo 2000 delegatų. Paverg
ta užguita tauta jau kėlėsi ir rei
kalavo savo teisių.

Tautinis atgimimas palietė ir 
lietuvius dailininkus, kurių dau
guma tada studijavo įvairiose 
akademijose: Petrapilyje, Varšu
voje, Krokuvoje, Paryžiuje, 
Miunchene. Lietuvoje meno 
mokyklos tada nebuvo.

Taip 1907 metais sausio 9 Vil
niuje, inž. Petro Vileišio namuo
se Antakalnyje buvo atidaryta 
pirmoji lietuvių dailės paroda. Ją 
atidarė aušrininkas dr. Jonas Ba
sanavičius. Į atidarymą specialiai 
iš Petrapilio buvo atvykęs Mai
ronis, pats svarbiausias tautinio 
atgimimo poetas.

Paroda tęsėsi porą mėnesių. 
Jos reikšmė buvo didelė. Ji ska
tino lietuvių dailininkų kūrybą, 
subūrė pačius dailininkus į meno 
draugiją. Ta meno draugija buvo 
įkurta 1907 metais rugsėjo 2. 
Nuo tada pradėtos rengti me
tinės dailės parodos. Taip savo 
tautoje išpopuliarėjo lietuviai 
dailininkai.

Lenkų meno draugijos 
pavyzdžiai

Lietuvius dailininkus organi

DR. SAULIUS CIBAS — 
GYDYTOJAS PATALOGAS

Saulius Edmundas Cibas, lie
tuviškai visuomenei pažįstamas 
kaip pianistas, lapkričio mėnesį 
išlaikė patologijos specialybės 
egzaminus ir gavo patologijos 
daktaro diplomą.

Jis studijavo chemiją Harvar
do universitete (BA 1978), o me
dicinos mokslus taip pat Harvar
do universitete baigė 1982 me
tais.

Pasirinkęs patologo special
ybę, ketvertų metų praktiką atli
ko Brigham & Women’s ligo
ninėje Bostone ir Sloan-Kette- 
ring Cancer institute New Yor- 
ke.

Nuolatiniam darbui grįžta į 
Bostoną, kur jau susitarė su Bri- 
gham & Women’s ligonine. 
Prieš pradedant pastovų darbą, 
tris mėnesius (sausio - kovo 
mėn.) dar gilinsis ginekologinėj 
patologijoj Armed Forces Insti
tute of Pathology, Washington. 
D.C.

Sauliui nesvetimas ir spaudos 
darbas. Jis yra parašęs nemažai 
straipsnių apie savo tyrinėjimus 
įvairiuose medicinos žurnaluo
se.

zuotis ir savo parodas rengti pa
skatino lenkų meno draugijų pa
vyzdžiai.

1795 metais žlugus Lietuvos - 
Lenkijos valstybei, Lenkiją pasi
dalijo kaimynai — Rusija, Prūsi
ja ir Austrija. Didieji Lenkijos 
centrai buvo Varšuva ir Kroku
va. Varšuvą okupavo Rusija, o 
Krokuvą — Austrija.

Lenkai ir tokiose sąlygose su
gebėjo organizuoti ir ugdyti savo 
kultūrinį gyvenimą. Lenkų dai
lei ugdyti jie suorganizavo meno 
draugijas. Tokios draugijos atski
rai veikė Varšuvoje ir Krokuvo
je. Tos draugijos turėdavo labai 
daug narių, kurie mokėdavo na
rio mokesčius. Iš tų surinktų pi
nigų jau organizavo savo dailę ir 
rėmė lenkus dailininkus. Pa
vyzdžiui, tokia Krokuvos meno 
draugija turėjo 20,000 narių. 
Draugija surengdavo savo meti
nes parodas ir nupirkdavo visus 
kūrinius. Tada juos išdalindavo 
lenkiškom įstaigom — mokyk
lom, valsčiaus raštinėm ir net 
klebonijom.

Nemaža lietuvių studijavo 
Krokuvos universitete ir meno 
akademijoje. Jie buvo susiorga
nizavę į lietuvišką studentų 
draugiją. Ten ir kilo mintis suor
ganizuoti lietuvių dailei remti 
draugiją ir surengti pirmąją pa
rodą.

Draugijos įkūrimo reikalą pir
masis iškėlė Petras Rimša, kuris 
tada skulptūrą studijavo Kroku
voje. Jis “Vilniaus žinių” dien
raštyje išspausdino straipsnį 
“Laikas susiprasti”. į jo straipsnį 
atsiliepė dailininkai, studentai ir 
taip pat pritarė dailės parodai.

Parodos organizatoriai
P. Rimšos sumanymui pritarė 

ir M. K. Čiurlionis, A. Jaroše
vičius, A. Žmuidzinavičius, K. 
Sklėris, P. Kalpokas, J. Zikaras 
ir kiti lietuviai dailininkai ir 
meno mokyklų mokiniai. Ypač 
tuo reikalu susidomėjo Antanas 
Žmuidzinavičius, kuris tuo metu 
studijavo Paryžiuje. 1906 metų 
vasarą jis atvažiavo į Vilnių ir at
sidėjo tik parodos ir meno drau
gijos organizavimui.

1906 metų spalio mėnesį buvo 
sudarytas parodos rengimo ko
mitetas, į kurį įėjo įvairių profe
sijų žmonės. Komitetas kreipėsi 
į visuomenę, prašydamas siųsti 
meno kūrinius ir pinigų parodos 
išlaidoms padengti.

Si idėja rado platų atgarsį to 
meto inteligentų tarpe. Iš Zara
sų dr. D. Bukantas atsiuntė 100 
rublių. Tie pinigai buvo atidėti 
jo vestuvių vaišėm. Savo laiške

Aplankome Milan?, Como ežerą* (‘nakvojame dvi naktis), Lugano (Šveicarija), 
Veroną, Veneziįa,* Padu?, Florenclj?,* Assisi, Sorrento,* Capri Salą, Pompeil, 
ir Rom?, kur nakvojame 5 naktis Ir dalyvaujame Jubiliejaus ir Beatifikacijos 
iškilmėse.

Kelionę organizuoja žemiau minėti Kunigų Vienybės nariai. Del platesnės infor
macijos skambinti arba rašyti:

REV. ALBERT KONTAUTAS REV. ALBERT KARAMS

Dr. Saulius E. Cibas

Saulius su pasižymėjimu yra 
baigęs lituanistinę mokyklą Bo
stone, šokęs tautinius šokius, 
lankėsi Lietuvoje ir mielai talki
na solistams kaip akompaniato
rius.

Linkime gero pasisekimo savo 
profesijoje ir aktyviai įsijungti į 
lietuvišką gyvenimą.

A. Ž.

Amerikos Balso lietuviškojo skyriaus redektorius Jurgis 
Šlekaitis atsisveikina su savo bendradarbiais. Iš k. Kristina
Nakienė, Rita Baltušytė-Ormsby ir Jolanta Raslavičiūtė.

AMERIKOS BALSAS ATSISVEIKINO 
SU JURGIU BLEKAIČIU

Amerikos Balso radijas pro
gramas lietuvių kalba į Lietuvą 
pradėjo transliuoti 1951 metų 
vasario 16 dieną. Per tuos beveik 
36 metus programos nebuvo 
nutrukusios nei vienai dienai, tik 
iš pirmūnų štabo narių, progra
mas pradėjusių paruošti dar 
New Yorke, šiandien nei vieno 
nebėra tarnyboje. Kalbininkas 
L. Dambriūnas, tik spėjęs 1976 
m. pasitraukti į pensiją, tais 
pačiais metais iškeliavo 
amžinybėn. Šiandien pensijoje 
pirmasis ir ilgametis lietuvių tar
nybos viršininkas dr. Kostas 
Jurgėla, po jo buvęs viršininkas 
Antanas Vaičiulaitis. Praeitą pa
vasarį pensijon pasitraukė ir 
trečiasis lietuvių tarnybos virši
ninkas Alfas Petrutis ir į jo vietą 
atėjo Romas Sakadolskis, buvęs 
AB Chicagos biuro pareigūnas.

Lietuvių tarnyboje šiandien 
nebėra ir kitų pirmūnų: Povilo 
Labanausko, Juozo Laučkos, 
Barboros Darlienės, Juozo 
Vitėno, Š.m. sausio 2 į užsitar
nautą poilsį pasitraukė ir pasku
tinis AB lietuvių tarnybos 
pirmūnas, 1952 metais laisvai 
samdomu tarnautoju pradėjęs 
dirbti žinomas režisierius ir poe
tas Jurgis Blekaitis. 1956 m. jis 
buvo paskirtas etatiniu tarnauto
ju ir Amerikos Balse išdirbo per 
30 metų, paskutinį dešimtį 
būdamas lietuviškų laidų vyr. 
redaktorium. Tuo J. Blekaičiui 
tarnyboje teko pakelti patį sun
kiausią ir atsakingiausią pareigų 
krūvį. Bet jis tas pareigas ėjo 
atidžiai ir labai kruopščiai, ir vi- 

jis paaiškino, kad dabar vestuvės 
bus be vaišių.

Didieji pirmosios parodos or
ganizatoriai buvo A. Žmuidzina
vičius, M. K. Čiurlionis ir P. Ri
mša. (p.j.)

Bus daugiau) 

KELIONĖ j ROMĄ IR ITALIJĄ

DALYVAUTI LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS IR 
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJOS IŠKILMĖSE
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Grįžtame iš Romos j Boston? arba j New York?.

J(Tai. (617) 268-0353)

ST. PETER CHURCH 
50 ORTON-MAROTTA WAY 
SOUTH BOSTON, MA 02127

REV. FRANCIS KARVELIS
(T. (208) 754 - 1557)

ST. JOSEPH RECTORY 
46 CONGRESS AVĖ. 
WATERBURY, CT 06708

(T. (203) 624 - 8085)
ST. CASIMIR RECTORY 
339 GREEN STREET 
NEW HAVEN, CT 06511

REV. JOHN RIKTERATTIS
(T. (203) 224 - 0341

ST. ANDREW CHURCH 
396 CHURCH STREET 
P O. BOX 515 
NEW BRITAIN, CT 06050

sų bendradarbių nusipelnė la
bai gerbiamo asmens ir didelio 
toleranto vardą.

Atsisveikinimas su Jurgiu Šle
kaičiu įvyko penktadienį, sausio 
2 d., pasibaigus tarnybos valan
doms. Salia lietuvių tarnybos pa
reigūnų, kurią dabar sudaro dau
gumoj jauni, čia ar okup. Lietu
voje mokslus baigę žmonės, atsi
sveikinime dalyvavo kiti Ameri
kos Balso įvairiuose skyriuose 
dirbantys lietuviai, dalis AB lat
vių ir estų tarnybų narių, Euro
pos padaliniui atstovavo Euro
pos padalinio viršininko pava
duotojas Joseph Buday, kuris 
savo kalboje Jurgį Blekaitį įverti
no kaip išskirtinai darbštų 
asmenį ir kartu didelį tolerantą.

Lietuvių skyriaus viršininkas 
Romas Sakadolskis, tarnybai au- 
kojąs septynias dienas savaitėje, 
pabrėžė, kad J. Blekaitis, dirb
damas Amerikos Balse, savo pla
tų talentą daugiau kaip per 30 
metų paskyrė Lietuvai ir jos 
žmonėms, radijo bangomis in
formuodamas tautą ne tik apie 
tai, kas dedasi politiniame pa
saulio gyvenime, bet pateikda
mas žinių ir iš laisvojo pasaulio 
lietuvių veiklos. Kartu tenka pa
minėti, kad išleistuvėse dalyva
vo ir paskutinis pabėgėlis iš Lie
tuvos rašytojas Saulius Kondro- 
tas, kuris gyvendamas Lietuvoje 
taip pat buvo AB klausytojas.

Kadangi J. Blekaitis teatrinę 
kaijerą pradėjo Vilniuje, tai jo 
bendradarbiai išleistuvių proga 
jam įteikė Lietuvos dailininko V. 
Kalinausko Vilniaus vaizdų grafi
kos paveikslą. Tuo tarpu savo 
žodyje J. Blekaitis ypač pabrėžė 
tai, kad dirbdamas AB jis čia su
sirado ir ištikimąją savo žmoną 
mokytojos Gražinos Čėsnaitės 
asmenyje. Dabar pasitraukęs j 
užsipelnytą poilsį pasiruošęs ga

limai daugiau laiko skirti kūrybi
niam darbui, atsiminimuose 
sugrįžti į Lietuvos teatro praeitį, 
aprašyti Henriką Kačinską, Al
girdą Jakševičių ir kitus mūsų 
teatro milžinus, taip pat paskirti 
daugiau laiko jo pamėgtai poezi
jai ir kitiems raštams. J. Ble
kaičiui iš širdies visi sugiedojo 
“Ilgiausių metų

Prisiminęs tarnyboje kartu su 
Jurgiu praleistas valandas, aš re
giu jį pirmoje eilėje gaudantį 
žinias apie popiežių Jeną Paulių 
II, nes pasak J. Blekaičio, nors 
ir kairesnių pažiūrų asmens, to
kios žinios turi būti perduotos 
katalikiškai tautai pirmoje eilėje. 
Svarbų dėmesį jis skyrė informa
cijoms apie disidentus ir aplamai 
tiems, kurie kovoja prieš vieno
kią ar kitokią diktatūrą. Kadangi 
ir pats buvo pasitraukęs nuo rau
donųjų siaubo, daugiau kaip 30 
metų savo gyvenimo paskyrė in
formuodamas tautą, kuom gere
snis bei patrauklesnis yra laisva
sis pasaulis ir demokratinė siste
ma nuo komunistinės dik
tatūros.

VI. R.

NEW BRITAIN, CONN.
Gintaro klubas

Vienintelis lietuvių New Bri
tam, Conn., Gintaro klubas 
(Amber Club) randasi 90 John 
Street. Yra atidaras kasdien nuo 
11 vai., o šeštadieniais nuo 9 
vai. ry to.

Jame pastoviai lankosi vy
resnės kartos nariai ir svečiai. ' 
Žiemos ir rudens metu jie lošia 
kortomis ar žaidžia kitokius žai
dimus, pasišnekučiuoja ir prisi
deda prie klubo tvarkos ir aptar
navimo, o dirbantieji klubo na
riai — lankosi vakarais.

. Gruodžio 11 įvyko metinis 
klubo narių susirinkimas. Nau
juoju klubo pirmininku yra iš
rinktas Antanas Yankauskas, o 
buvęs pirmininku Aleksas No
reika liko vicepir-ku. Sekre
torium — Juozas Balčiūnas, 
iždininku — Jonas Valengevich. 
Saugotojų komisijon, dviem 
metms išrinkta Eugene Schmidt 
ir Juozas Seiberis. Kandidatu 
liko Brian Thibeault. Komisijos 
pirmininku palieka Adomas Sa
dauskas.

Naujasis pirmininkas per sau
sio mėnesį nori pravesti naujų 
narių kluban verbavimą ir 
kviečia New Britam ir apy
linkėse gyvenančius tautiečius 
ne tik lankytis klube, bet ir būti 
klubo nariais.

Juozas Balčiūnas

— Dramos konkursas, pa
skelbtas Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus, komiteto, susilaukė 
keturių veikalų. Su jais dabar su
sipažįsta vertinimo komisija: Če
slovas Grincevičius — pirminin
kas, Nijolė Martinaitytė, Živilė 
Šilgalienė, prof. Bronius Vaške
lis ir Zita Visockienė.

— Liną Kojelį, specialų prezi- 
. dento asistentą, viceprezidentas 
George Bush specialiose cere
monijose sausio 15 prisaikdino 
kaip laivyno rezervo karininką. 
Rezervo karininko laipsniui gau
ti reikia išlaikyti nustatytus egza
minus.

— Vatikano paštas nutarė iš
leisti jubiliejinius ženklus Lietu
vos krikščionybės 600 metų su
kakties proga. Pašto ženklų auto
rius— dail. Vytautas Virkau.

— “Sidabrinė diena”, A. Kai
rio trijų veiksmų komedija, “Ait
varo” teatro grupės statoma To
ronto Lietuvių Namuose sausio 
18. ' - '■ ;

— “Mūsų Vaikas” admini
stracija praneša, kad pradedant 
sekančiu numeriu leidinys bus 
siunčiamas tik tiems asmenims, 
kurie yra grąžinę vieną iš apklau
sinėjimo formelių, ar parašę laiš
ką. Leidinys skiriamas jaunoms 
šeimoms su mažamečiais vai
kais. Paruošia Montessori moky
tojos, finansuoja LB Švietimo 
Taryba, Montessori taryba ir 
skaitytojų aukos.

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje vadovybė per savo 
prezidentą Paulių P. Dargį ir 
sekretorę G. Meiliūnienę, šve
nčių proga atsiuntė 50 dol. dova
ną ir gražius sveikinimus, įver
tindami Darbininko palankumą 
Susivienijimui. Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

— Dr. Juozas Kaškelis, gy
venęs Kanadoje, mirė lapkričio 
22 Toronto slaugymo namuose. 
Palaidotas lietuvių kapinėse. 
Kurį laiką buvo pavergtųjų tautų 
federacijospirmininku, tai jo lai
dotuvėse dalyvavo ir kitų tauty
bių atstovai. Nepriklausomoje 
Lietuvoje velionis dalyvavo vi- 
suomėniniam ir politiniam gyve
nime.

— Lietuvių Filatelistų drau
gija “Lietuva” visuotiniame na
rių susirinkime gruodžio 7 išsi
rinko dvejiems metams naują 
valdybą. Valdybos nariai pasi
skirstė pareigomis: Jonas Vari- 
akojis — pirmininkas, Jonas 
Adomėnas — I vicepirmininkas 
spaudos reikalams, Antanas Be
teška — II vicepirmininkas me
niniams reikalams, Aleksas Ža
kas — iždininkas, Kazys Rožan- 
skas — biuletenio administrato
rius, Viktoras Lesniauskas — 
sekretorius ir Jonas Augustinius
— numizmatikos atstovas.

— Julius Špakevičius pastebi, 
kad Darbininke (1986 m. Nr. 40) 
aprašant Lietuvos krikšto sukak
ties ženkliuką, įsivėlė klaida. Iš
spausdinta tik 5,500 lapelių, o 
ne 56.500.

\«
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— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Garla, Juno Beach, Fla. 
Užsakė kitiems: R. Česna- 
vičienė, Richmond Hill. N. Y. — 
T. Lora, Ozone Park, N.Y., K. 
Šliogerienė. Marlborough, CT. 
— L Pierce, Rochester, N. Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.

i
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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 Costuine — 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 8 dol. į 9 
dol., English - Lithuanian žody
nas iš 8 į 9 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Darbininko prenAmerata 
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.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS SIŪLO
LIETUVIŲ KALBOS PROGRAMĄ KOMPIUTERIAMS
Jau nuo dienos, kada atsira

do asmeniniai kompiuteriai ir 
lietuviai pradėjo jais naudotis, 
rūpėjo tokius kompiuterius pri
taikyti ir lietuviškam darbui. 
Kaip anksčiau buvo rašomo
sioms mašinėlėms pritaikytas 
šriftas, taip dabar daugelis 
norėtų, kad savo mažu kompiu
terių galėtų ekrane rašyti lietu
viškais ženklais ir kad būtų gali
ma visų kompiuteryje sukrautų 
tekstų atspausdinti lietuvišku 
šriftu.

Tam tikslui ne vienas savo 
aparatūrų fiziškai pakeitė. Atei
tyje to nereikės daryti. Lietuvių 
Informacijos Centras, Brooklyn, 
N.Y., paruošė programų, pagal 
kurių IBM - PC ir panašūs kom
piuteriai gali lietuvišku šriftu 
rašyti ekrane ir tų tekstų at
spausdinti Epson markės 
panašiom spausdinimo 
monėm.

Programa gaunama iš Lietu
vių Informacijos Centro su visais 
reikalingais nurodymais, įskai
tant ir patarimus telefonu. Šia

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, iš tolo 
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 — 4 dol.
Pratimai religiniais klausimais 

— 4 dol.
Pasikalbėkime. Dieve — 2 

dol.
Sv. Kazimieras — 2 dol.
Visos knygos tik dabar gautos. 

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos vyčių veikloje

Lietuvos vyčių trečios kuopos 
lapkričio 9 dienos susirinkime 
kuopos dvasios vadas kun. Euge
ne \Vassel prisaikdino spalio 5 
dienos susirinkime išrinktos 
naujos valdybos narus.

Nutarta šiais metais vietoje 
kalėdinio pobūvio organizuoti iš
vykų į Atlantic City. Šių kelionę 
sutiko organizuoti geriausiomis 
sąlygomis Margareta Petronis. 
Kelionė buvo gruodžio 7. Alkiui 
ir troškuliui numalšinti važiuo
jant autobusų pasirūpino John ir 
Agnės Mickūnai bei Walter ir 
Irene Sveklos. Visi buvo paten
kinti, nes be kelionės išlaidų, ku
rios buvo apmokėtos iš kuopos 
iždo, kiekvienas dar gavo pini
gais ir kuponais iš kazino dėl 
maisto.

Gruodžio 14 dienos susirinki
me Lietuvos vy čiai nutarė įreng
ei Sv. Kazimiero bažnyčioje 
medžio skulptūrų “Rūpintojė
lis . Nutarta kovo 1 šv. Kazi
miero šventės metu iškilmingai 
paminėt Lietuvos krikšto 6(X) 
metų sukaktį. Po susirinkimo 
atšvęstos Kūčios. Jų ruošimu 
rūpinosi Viktoras Stepalovičius. 
Prie maisto paruošimo daug pri
sidėjo F. Dovvny, A. Binkienė. 
Visi buvo patenkinti įvairiu ir 
skaniu maistu.

Džiaugiamės, kad 'pasitrauku
si į užtarnautų poilsį, iš Nevv Yor- 
ko į Philadelphijų sugrįžo Lietu
vos vyčių garbės narė Helen 
Shields, čia geriau žinoma Ele
nos Saulytės vardu. Atsivežė ir 
dovanų: keletu lietuviškų plokš
telių ir garsinių juostelių, kurios

loterijos būdu buvo paskirstytos 
susirinkime dalyvavusiems na
riams.

Malonu dažnai susirinkimuo
se matyti ir dvasios vadų kun. E. 
\Vassel, nors parapijos klebonui 
sekmadienio popietė laljai nepa
togus laikas. Kuopos pirminin
kas Juozas Drumstas patenkin
tas. kad į susirinkimus atsilanko 
vis daugiau narių.

E. B.

LIETUVIŠKA
FILATELIJA
VIS POPULIARESNĖ

Paskutiniame laikotarpyje 
Amerikos filatelistų sujungus 
duomenys rodo, jog pašto ženk
lų rinkoje smarkiai padidėjo lie
tuviškų ženklų pareikalavimas. 
\ors Lietuva rinkėjų tarpe link
sniuojama “mirusia valstybe", 
rimtesni filatelistai pastebi, kad 
iš investavimo taško verta 
plačiau domėtis Pabaltijo filateli
ja.

Ženklų buvo išleista nedaug, 
o jų tiražai palyginti irgi nedi
deli. Kadangi mūsų kaimynai 
lenkai bei vokiečiai ypač domisi 
Lietuvos filatelija, lietuviškų 
ženklų pareikalavimas Europoje 
ypač didelis.

Patenkinti rinkėjų norus bei 
populiarinti mūsų krašto filateli
ją yra Ausarius E.vchange tikslas, 
Yra numatytos korespondenti
niu būdu varžytinės (mail sales), 
kas šešios savaitės. Varžytinėse

programa pasinaudoti kompiu
teris turi turėti spalvotos grafi
kos kortelę (cofor graphics card), 
kurių galima lengvai įsigyti.

Nauja lietuviška kompiuterio 
raktų lentelė (keyboard) leidžia 
lietuviškas raides iš mažųjų ir iš 
didžiųjų rašyti vienu rakto pa
spaudimu, neprarandant nume
rių nei reikalingesnių nelietuviš
kų ženklų, pasinaudojant “Alt” 
arba “shift Alt” raktu. Programa 
sudaro galimybę ekrane parody
ti lietuviškas raides iš mažųjų ir 
iš didžiųjų rašyti vienu rakto pa
spaudimu, neprarandant nume
rių nei reikalingesnių nelietuviš
kų ženklų, pasinaudojant “Alt” 
arba “shift Alt” raktu.

Programa naudoja antrųjį 
ASCII ženklų setų. Programa 
naudotis LIC turi išdirbęs pritai
kytų žodžių apdirbimo (vvord- 
processing) programų, kuri nau
dojasi naujais ženklais. Kartu yra 
ir formato programa, kuri tarp 
kitko simultaniškai sudaro deši
mčiai sųrašų indeksus, pagal lie
tuviškų ar angliškų raidynų.

Paprastas signalas leidžia Ep
son markės arba panašiai spau
sdinimo priemonei atspausdinti 
lietuviškus ženklus, arba grįžti 
prie standartinių ženklų. Netru
kus bus galima ir laseriu atsi
spausdinti lietuviškus ženklus.

Visais šiais klausimais kreiptis 
į Marijonų Skabeikienę Lietuvių 
Informacijos Centre, 351 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. Telef. 718 647 - 2434.

bus galima įsigyti įvairių lietu
viškų pašto ženklų, atvirukų, 
vokų, monetų, medalių, bank
notų, vertybinių bei istorinių 
dokumentų.

Pirmosios varžytinės vyko
1986 gruodžio 20. Kitos vyks
1987 sausio 31.

Norį gauti varžy tinių sųrašus 
ar savo lituanistinius eksponatus 
parduoti tesikreipia į Ausarius 
E.vchange, 221 West Main St., 
St. Charles, 111. 60174.

Tikimasi mūsų lietuvių 
rinkėjų šeimoje sulaukti daugiau 
jaunimo, nes per filatelijų daug 
išmokstama apie save ir kitus.

RML

NAUJA SOLISTO 
V. VERIKAIČIO 

PLOKŠTELĖ

Philadelphijos Lietuvos vyčių 3 kuopos valdyba iš k. J. 
Mickūnas, M. Petronienė — iždininkė, D. Drumstienė — 
sekretorė, kun. E. Wassel — dvasios vadas, J. Drumstas 
— pirmininkas, A. Mickūnienė — fin. sekretorė, V. Stepa
lovičius — vicepirmininkas, W. Svekla.

Nauja solisto Vaclovo Veri- 
kaičio plokštelė pavadinta — Pa
lik tik dainų man.

Joje įdainuotos šios dainos: Iš
kastu šulinėlį. Idealas. Naktis. 
Vaidilučių malda. Jaunojo bajoro 
daina. Lauksiu tavęs ateinant. 
Laivinė, Marko arija. Namo ir 
Palik tik dainų man.

Plokštelės kaina 10 dol. Per-

I

C^T INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Jatalgoa vedėja

t 1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

Mr. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš Nevv York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e.

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

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

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

KITOS KELIONĖS
NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA

Iš Nevv York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga

NR. 8704 Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš Nevv York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s. 2 naktys 
Silja Line laive.

NR. 8707 Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš Nevv York’o $1,950,00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys. 
Leningradas 3 naktys. Budapest’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baieto 
spektaklių.

Atvirukai ir loijtom popieri/ įvairiom progom.

HLRU5VH
0 . _ E s I G N s

385 EIHot Street Echo Bndge Office Park 
Newton Upper FaHs. MA 02164

□ PLEASG SENO M£ ORDERING INFORMATION

siuntimui pridėti 1 dol. Gauna
ma Darbininko administracijoje: NAUJA PLOKŠTELĖ
341 Highland Blvd., Brooklyn,

11207.

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

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos:
VOLGA GAZ 24-10 - 5.600 rb.
VAZ 2108 5.365 rb.
VAZ 2107 4,470 rb.
VAZ 2106 4.130 rb
VAZ 21003 3.900 rb
VAZ 21013 3,360 rb

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

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

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas de šimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje Žurnalų reda
guoja Demie Jonaitienė. Metine 
prenumerata tik 8 dol Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn. N Y 11207. 
Lai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietiiv iškai neskait.lu
tiem draugams ir pažįsta
miems.

APIE TAVE SVAJOJU - Los 
Angeles vyrų kvarteto įdainuota 
plokštelė. 12 lietuviškų kūrinių: 
Nemunas atves. Sulaukt negalė
siu, Nemunėli, Nemunėli, Pa
bučiavimas, Gvazdikai, Vaka
ruškos, Tėviškėlė. Auksinės 
žvaigždės. Kur gimta padangė. 
Tamošiaus pagavimas. Užstalės 
daina. Polka — lietuvių liaudies 
daina. Kaina 10 dol. Persiunti
mui 1 dol.

Šios plokštelės įrašymų galima 
gauti ir (cassette) juostelėse, kai
na 10 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, N.Y. 1J207.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

skaitytojams.Darbininko
kaip ir kiekvienais metais, buvo 
išsiųstas 1987 metų kalendorius, 
išsiųstas lapkričio 14 d. Kas nori 
gauti kalendorių papildomai, 
reikia prisiųsti 3 dol. įraukiama 
aukų ir iš skaitytojų už k.ilendo- 
rių J

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

5^ K

296-4130

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 57 milijonai dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefone arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.
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Motina lir uošvei

Antanas Masionis

MARIJAI SVILIENEI
mirus, dr. Leonlldai Ir Juozui Giedralčlams ir jų šeimai 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Birutė ir Vytautas Ignai

JONUI ŠILEIKIUI 
mirus, jo žmonai Valerijai, visai jo šeimai, giminėms 
ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Brangiai Motinai ir Močiutei

MARIJAI SVILIĖNEI 9 
mirus, jos dukrą dr. L Giedraitienę ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučia

Danutė ir Liuteveras Siemaškai

JONUI ŠILEIKIUI
mirus, žmonai Valerijai, dukroms — Laimai, Aldonai, 
Audronei ir sūnui Rimantui bei jų šeimoms ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

Virgilija ir Evaldas Remezai su šeima 
Aleksandra ir Petras Matekūnai

Mielam Bičiuliui,

JONUI ŠILEIKIUI
netikėtai amžinybėn iškeliavus, žmoną Valeriją, dukte
ris Laimą, Aldoną, Audronę, sūnų Rimą su šeimomis 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Bronė, Antanas. Algirdas.
Ričardas, Jonas Reventai

ir
Marija Punkrienė

A. A.
JONUI ŠILEIKIUI

mirus, žmonai Valerijai, dukroms Laimai Hood, Al
donai Marijošienei — ilgametei Maironio mokyklos 
vedėjai, Audronei Statkuvienei, sūnui Rimui, jų 
šeimoms ir visiems kitiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Neto Torko Maironio Mokykla

JONUI ŠILEIKIUI
mirus, jo žmonai Valerijai, dukroms Aldonai Marijošie
nei, ilgametei Maironio mokyklos mokytoją! ir vedėjai, 
kitoms dukroms Laimai, Audronei ir sūnui Rimantui 
su šeimomis gilią užuojautą reiškia

'Patricija ir Vladas Sidai su šeima

JONUI ŠILEIKIUI
mirus, žmonai Valeriiai. dukroms Laimai. Aldonai, Au
dronei, sūnui Rimantui bei jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą dalindamiesi skausmu

Dr. Irena ir Antanas Mačioniai

St. Petersburg, Florida

JONUI ŠILEIKIUI
mirus, jo dukrai Aldonai Marijošienei su šeima, vi
siems kitiems Velionio šeimos nariams gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Vida ir Algirdas Jankauskai

JONUI ŠILEIKIUI
mirus, jo žmonai Valerijai, dukterims Laimai, Aldonai 
ir Audronei bei sūnui Rimantui su šeimomis, reiškia
me nuoširdingiausią užuojautą ir jungiamės j šeimos 
liūdesį.

Pranė ir Juozas Jurkuvėnai

Buvusiam Pienocentro bendradarabiui, diplomuotam 
ekonomistui

JONUI ŠILEIKIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Valeriją ir vai
kus su šeimomis.

Komp. Juliaus Gaidelio 
mirties sukaktis

Sausio 6 d. sukako 4-ri metai, 
kai mirė komp. Julius Gaidelis, 
kuris stipriai reiškėsi vietos lie
tuvių kultūriniame gyvenime, 
organizuodamas ir vesdamas 
įvairius chorus dėstydamas mu
ziką lituanistinėje mokykloje, 
akomponuodamas daininin
kams, duodamas miizikos pamo
kas jaunimui, drąsindamas ir 
ruošdamas vokalistus. Tą sukaktį 
plačiai Laisvės Varpo sausio 4 d. 
laidoje paminėjo Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos Brocktone 
choras, kuriam komp, Julius 
Gaidelis vadovavo iki mirties, ir 
Martyno Jankaus šaulių kuopa 
Brocktone, kurios garbės nariu 
jis buvo. Tuo reikalu specialią 
programą paruošė Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis, 
pradėdamas ją komp. J. Gaidelio 
sukurta malda už tėvynę, o baig
damas jo populiaria daina “Mes 
žengiam”. Tai lyg rėmai visos 
komp. Juliaus Gaidelio kūrybos 
ir veiklos, skirtos Lietuvai.

Programoje perduotas muz. 
Vytauto Strolios pasisakymas 
apie komp. J. Gaidelį, kaip vieną 
gabiausių nepriklausomoje Lie
tuvoje subrendusių kompozito
rių, o taip pat komp. Jeronimo 
Kačinsko apibūdinimas komp. J. 
Gaidelio, kaip originalaus, aukš
to lygio, labai produktyvaus 
kūrėjo, kurio palikimas yra labai 
svarus mūsų tautinėje kūryboje. 
Apie Lietuviškos muzikos archy
ve esančius komp. Juliaus Gai
delio kūrinius plačiai kalbėjo to 
archyvo vedėjas Juozas 
Kreivėnas, kuris kvietė visus, 
turinčius kom. J. Gaidelio kūri
nius. leisti Lietuviškos muzikos 
archyvui nusikopijuoti juos. Ša
liai to jis nagrinėjo sunkumus lie
tuviams kompozitoriams patekti 
į pasaulinių kompozitorių eiles. 
Komp. J. Gaidelis turėjo retą 
proga šia prasme prasiveržti, kai 
jo Ketvirtoji simfonija buvo 
siūloma Pulitzerio premijai. Bet 
toji proga praleista, komp. J. 
Gaideliui negalint pateikti tos 
simfonijos atlikimo įrašo. Tai ne
lemtas įvykis, panašus į Vytauto 
Didžiojo vainikavimo sutrukdy
mą. Vis dėlto lietuvių tautinės

kultūros istorijojdelcs reikšmin
ga vieta tokiems mūsų kūrėjams, 
kaip Vytautas Bacevičius, Julius 
Gaidelis, Vladas Jakubėnas. Je
ronimas Kačinskas, Darius La
pinskas.

Visa žodinė informacija buvo 
perpinta komp. J Gaidelio kūry
bos pavyzdžiais, laipsni. Daivos 
Mongirdaitės atlikta arija “Gėlių 
žiedai” iš operos “Danos”, iš
trauka iš kantatos apie Lietuvą 
(Bostono lietuviam išrus choras, 
vestas J. Gaidelio!), pianisto Vik
toro Kuprevičiaus atlikta ištrau
ka iš Mažosios siuitos fortepijo
nui, daina “Mesžengiam” (Bo
stono lietuvių vyrų choras, 
(vestas J. Gaide!io>.

Išvadoje pabrėžtai, kad komp. 
Julius Gaidelis buvo vienas tų 
lietuvių, kurie išėjo iš tėviškės 
antrojo pasaulinio karo siaube į 
nežinią, bučiuodami gimtąją 
žemę ir prisiekdami dirbti ir au
kotis, kad Lietuvai būtų grąžinta 
laisvė ir teisė tvarkytis pagal savo 
valią. Duotą tėvynei priesaiką jis 
atliko su kaupu, savo kūryba pra
turtindamas mūsų tautinę 
kultūrą, o chonjorganizavimu ir 
vedimu svetimoje aplinkoje gai
vindamas lietuvišką dvasią.

Antrąją sukakties minėjimo 
dalį sudarė S v. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje mišios 
už mirusiojo vėlę, o trečiąją dalį 
— tuoj po panaičių iškilmingas 
susirinkimas, kuriame kalbėjo 
Elena Vasyliūuienė.

Sėkmingas Naujųjų Metų 
sutikinąs

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos rengtas Naujų Nfetų sutiki
mas buvo sėkmingas visais 
atžvilgiais. J jįatsilankė daug vi
duriniosios ir jutimosios kartos at
stovų. Visuomenėje reiškiamas 
pageidavimas irviltis, kad naujai 
pradėtais metais mūsų jaune
snioji visuomenės dalis taip gau
siai lankytų kitus lietuvių rengi
nius, ypač kultūrinius. Gyvosios 
lietuvybės išlaikymui būtinas 
jaunesniosios kartos įsijungimas 
į visas lietuviškosios veiklos 
apraiškas.

MARIJA BUTKIENĖ

Sakai, kadesame namie?
Bet oi kely
Bet oi kely—
Tą baltakarti sumatyti
Ne vis gali

Elena ir Kazys Šeštokai

JONUI ŠILEIKIUI
mirus, velionies žmonai Valerijai, sūnui Rimui, duk
roms Aldonai, Audronei, Laimai su šeimomis bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

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. 
Tel. 268 - 2515. Pas Minkus gau
namas “Darbininkas”.

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

Jis neša dundžiais keliais. 
O neretai žvaigždžių takais 
į ten, kur vartai atkili, 
Kur vartai atlcili,

Ten baltahrtis ir sustos, 
Ten jį ir nubalnos, 
Sakys, vidun eime, 
Tada tai jau namie. 
Tada tai jau namie....

1983 metu kapų diena

A. A.
MARIJA BUTKIENĖ,

mano mylima žmona, mirė 1986 metų sausio 23.
Mirties pirmųjų metinių proga sausio 24, šešta

dieni, 11 vai. Šv. Aloyzo bažnyčioje Great Neck bus 
aukojamos mišios užjos sielą. Mišias aukos kun. Sta
sys Raila. Po mišių bus pašventintas paminklas Great 
Neck kapuose.

Maloniai prašau gimines, draugus ir bičiulius da
lyvauti mišiose.

Nuliūdęs vyras

Vaclovas Butkys

Jeronimas Landsbergis
Algirdas ir Joan Landsbergiai 
Algimantas ir Teresė iMndshergiai 
Mamertas ir Gražina Erčiai 

ir jų šeimos

BARK BV roniL 
Pastoge paidbotiiuiavs 

Fost, conuenicflt.priuiite, šute* 
Thum uuhnt MIIKIINrBYilIMk

JONUI ŠILEIKIUI
mirus, dukrai Aldonai Marijošienei, buvusiai New Yor- 
ko Neringos tunto tuntininkei, vyrui Mariui, anūkams 
skautams Mariui, Dariui, Vydui bei kitiems artimie
siems šeimos nariams reiškia gilią užuojautą ir kartu 
liūdi

New Torko Neringos tuntas
New Yorko Tauro tuntas 
Skautams Remti Komitetas

mal. Tai taupymas paltu So. Boston Savlngt

kuriuo laiku. sluntp ft 
traukia sumq Į saakaltą.
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341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

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

Spaustuvė......... (718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718)827.7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9845
Salės adm.........(718) 235-8386

DIEVO TARNO 
ARKIVYSK.
J. MATULAIČIO
MIRTIES 60 METU 
SUKAKTIS
Dievo Tanias arkivyskupas Jur
gis Matulaitis, kuris birželio 
mėnesį bus paskelbtas palaimin
tuoju, mirė 1927 metų sausio 27 
d. Kaune.

Jo mirties 60 metų sukaktis 
Apreiškimo parapijoje bus pa-

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė New Yorke bus paminėta 
vasario 15, sekmadienį, 
Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Kalbą pasakys dr. Anta
nas Butkus, buvęs LB krašto val
dybos pirmininkas iš Clevelan- 
do. Dainuos solistė Aldona 
Stempužienė, taip pat iš Cleve- 
lando. Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos New Yorko 
skyrius, kuriam šiemet pirmi
ninkauja Algis Sperauskas.

Apreiškimo parapijoje po 
didžiųjų bažnyčios atnaujinimo 
darbų vyksta specialios padėkos 
iškilmės. Sausio 18, sekmadienį, 
11 vai. bus mišios, kuriose daly
vauja Brooklyno vyskupas Fran
cis Mugavero ir vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Po mišių parapi
jos salėje padėkos pietūs, kurių 
metu bus ir trumpa meninė pro
grama. Šventę rengia parapijos 
kunigai ir parapijos taryba.

Meninę programą per 
padėkos pietus Apreiškimo pa
rapijoje sausio 18 atliks aktorius 
Juozas Boley-Bulevičius ir pia
nistė Aldona Kepalaitė. Pietuose 
dalyvaus apie 200 svečių.

Salomėja ir Vytautas Valiukai 
iš New Haven, Conn., sausio 11 
išvyko trijų mėnesių atostogų į 
Miami, Fla., kur jie turi savo 
butą condominium namuose.

Ona Juozėnienė ir Kęstutis 
Miklas sausio 12 grįžo iš Austra
lijos, kur išbuvo tris savaites, 
lankydami savo gimines ir 
pažįstamus.

Maironio poema “Nuo Bi
rutės kalno išspausdinta pran
ciškonų spaustuvėje Brooklyne. 
Poemą iliustravo dail. Ada Kor- 
sakaitė-Sutkuvienė. Poemos iš
leidimą organizavo ir ja rūpinosi 
poetas Bernardas Brazdžionis. 
Išleido eilė mecenatų.

Mrs. Eugenija Liaugaudienė 
iš Parsippany, N.J., apmokėjo 
prenumeratą sau ir dukrai Vy- 
dai. gyv. New Yorko mieste, ir 
dar pridėjo auką laikraščiui, at
siųsdama čekį $60. Labai dėkoja
me!

ELIZABETH, N.J.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa-

rapijos bažnyčioje parapiečiai 
dalyvaus padėkos mišiose sausio 
18, sekmadienį, 11 vai. ryto kai 
bus minima kun. Juozo Pragul- 
bicko 55 metų ir kun. Petro 
Zemeikio 30 metų kunigystės 
šventimų sukaktis. Po mišių iš
kilmingi pietūs parapijos salėje.
STASIO ANGAUS ĮPĖDI

NIAMS
Bostone gyvenęs Stasys An- 

gus, Amerikoje žinomas kaip 
Stanley Angus, 1942 metais su
rašytu testamentu visą savo turtą 
užrašė Lietuvoje gyvenančiam 
pusbroliui Leon Gintoft, mato
mai Leonui Gintautui, arba jo 
vaikams, jei jis mirtų, anksčiau 
už testatorių.

Testamente nenurodyta nei 
testatoriaus kilmės vieta, nei 
kame Lietuvoje tas pusbrolis 
Leon Gintoft gyvena.

Negalėdamas surasti pa
veldėtojų, palikimą tvarkantis 
advokatas kreipėsi į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą prašyda
mas jam padėti.

Jei kas turi kokių žinių apie 
Bostone gyvenusio Stasio An- 
gaus gimines ar Lietuvoje gyve
nantį ar gyvenusį Leoną Gintau
tą, malonėkite rašyti: » 

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York. N Y 10024

Dail. Elena Urbaitytė rudenį 
dalyvavo parodoje “Visual Dia- 
ries ’ su 23 kolažais c. W. Post 
Center, Long Island universite
te. Su tapybos darbais dalyvavo 
“East Meets West” parodoje Fo- 
refront galerijoje, Long Island 
City. N. Y. Nuo 1985 iki 1987 
metų su tapybos darbais daly
vauja keliaujančioje parodoje 
per Amerikos muziejus ir galeri
jas. Šiais metais yra priimta su 
tapybos darbais dalyvauti tarp
tautinėje tapybos parodoje St. 
Jacinto, Calif. 1986 metų 17-toje 
laidoje “ Who’s Who in American 
Art’ yra išspausdinta E. Urbai- 
tytės svarbiausi pasiekimai 
mene ir tai pat paminėta "Mon
de Fielding’s Dictionary of 
American Painters, Skulptors 
and Engravers” 1986 m.

Liudvikas Jurkūnas iš VVood- 
haven, N.Y., jau eilė metų be 
pertraukos remia spaudą. At
naujindamas prenumeratą at
siuntė 50 dol. auką. Administra
cija nuoširdžiai dėkoja.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 17, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuoja
ma Giacomo Puccini opera “Ma- 
dama Butterfly”. Pagrindiniai 
solistai: Renata Scotto, Vasile 
Moldoveanu. Lenus Carlson. 
Diriguoja Thomas Fulton.

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

S. Plechavičius iš Dobbs Per

minėta sausio 25, sekmadienį, 
11 vai. mišias aukos ir pamokslą 
pasaky s tėv. Leonardas Andrie- 
kiis, OFM.

Po mišių parapijos salėje bus 
akademinė dalis. Apie arkivy
skupą Jurgį Matulaitį kalbės 
kun. Petras Stravinskas. Izabelė 
Zinuidzinienė iš Rochesterio 
deklamuos eilėraščius.

Visi kviečiami kuo gausiau šia
me minėjime dalyvauti.

Č. Masaitis iš Thompson, 
Conn., naujų metų prenumeratą 
apmoka $40 čekiu. Jam nuošir
dus ačiū!

Mr. Joseph Arlauskas iš New 
Britain, Conn. naujų metų pre 
numeratai skiria $40, tuo pa
lengvindamas laikraščio leidimą. 
Labai ačiū!

Vytas Saimininkas iš East 
Hartford, Conn. su prenumera
ta 1987 m. atsiuntė ir auką Dar
bininkui paremti — $40. Labai 
ačiū!

Dr. L. Kriaučeliūnas iš Lock- 
port, Illinois, laikraščio prenu
meratą apmoka gražiu $40 čekių. 
Darbininko administracija labai 
dėkoja!

A. Bliudžius iš Los Angeles, 
Calif., apmokėdamas prenume
ratą, atsiuntė čekį $40, tuo būdu 
paremdamas jo leidimą. Labai 
dėkojame!

Fred Lučka iš Valley Stream, 
N.Y., Kalėdų švenčių proga at
siuntė Darbininkui 25 dol. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

Algis ir Angelė Raulinaičiai iš 
Burbank. Calif., pastovūs lietu
viškų knygų ir lietuviškų laik
raščių mecenatai, ir šiemet už 
Darbininko ir Aidų prenumera
tas atsiuntė po 100 dol. Pasto
viems rėmėjams nuoširdus ačiū.

Kazys ir Stasė Gruzdąs iš 
Quincy, Mass., atsiuntė laik
raščio prenumeratą ir auką spau
dai, iš viso $40. Labai ačiū!

Marijos Nek. Prasid. Seserys 
iš Putnam, Conn., jų vadovauja
miems Matulaičio Poilsio Na
mams užsakė Darbininką, atsių- 
sdamos $40. Labai ačiū!

ry, N.Y’., nuolat rėmęs Darbi
ninką žy mioms aukomis, su šių 
metų prenumerata atsiuntė $70. 
Labai jam dėkojame.

Arūnas P. Paliulis iš Stam- 
ford, Conn. su prenumerata at
siuntė Darbininkui $130. Admi
nistracija yra labai dėkinga už 
tokį didelį laikraščio lir lietuviš
kos spaudos rėmimą.

Vyt. Gružas iš North Hale- 
don. N.J., su prenumerata at
siuntė $50. Ačiū už gražią para
mą spaudai.

Alfonsas Jaras iš Kenosha, 
VVisconsin, apmokėjo prenume
ratą atsiųsdamas $40. Labai ačiū.

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

NAUJI LEIDINIAI

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

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

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

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

Gaunama Darbininko admini
stracijoje. Persiuntimui pride
damas 1 dol.

Būrelis dail. Romo Viesulo bičiulių po mišių už jo vėlę gruodžio 6 prie pranciškonų 
vienuolyno. Mišias aukojo Tėv. Leonardas Andriekus, OFM. Nuotr. E. Urbaitytės

Mr. ir Mrs. Roman Ugianskis 
iš New Fairfield, Conn. su laik
raščio prenumerata atsiuntė 
$40. Administracija labai dėkoia.

Šv. Jurgio parapijoje sausio 
25 12 vai. bus paskutinės pamal
dos. Prašomi visi parapiečiai ir 
kiti kuo gausiau pamaldose daly
vauti ir tokiu būdu atsisveikinti 
su lietuviška parapija.

A. Kepalas iš Levittovvn, 
N. Y., atsiuntė šįmet su prenu
merata čekį $60. Darbininko ad
ministracija taria didelį ačiū!

Mr. A. Patamsis iš Fort 
Meyers, Florida, jau nuo 1982 
metų remia Darbininką stam
biomis aukomis — nuo $50 iki 
S125. Taip pat ir šįmet su prenu
merata atsiuntė $50. Darbininko 
administracija jam taria nuošir
dų ačiū ir džiaugiasi turėdama 
tokį ištikimą lietuviškos spaudos 
rėmėją.

Bronė J. P. Apshaga, M. D. 
iš Thompson, Conn. jau treti 
metai atsiunčia Darbininkui pre
numeratos po $75. Administra
cija labai dėkoja už tokį nuolatinį 
ir didelį rėmimą.

K. G. Ambrozaitis, M.D., iš 
Chesterton, Ind., jau anksčiau 
rėmęs Darbininką stambiomis 
prenumeratomis, šįmet dar 
ekstra $50 spaudai paremti 
pridėjo. Administracija Dakta
rui labai dėkinga.

Dr. Darius Slavinskas iš 
Middletown, N.J. nuolatinis 
spaudos rėmėjas, atnaujino pre
numeratą su 50 dol. auka. 
Padėka geradariui.

Albina Lipčienė iš Putnam, 
Conn. prenumeratai, kalendo
riui ir spaudos parėmimui at
siuntė 40 dol. Labai ačiū.

Genė Vasikovs iš Day- 
ton,Ohio atsiuntė 50 dol. prenu
meratai atnaujinti ir spaudai pa
remti. Administracija dėkoja.

Leo Petuchovas iš Linden, 
N.J., visada dosnus spaudos 
rėmėjas, ir šiemet pridėjo 40 
dol. auką. Nuoširdi padėka.

Mykolas Puskarskis iš Chica- 
go, III. atnaujino prenumeratą 
pridėdamas 40 dol. auką. Labai 
ačiū.

A. M. Trainis iš Richmond 
Hill, N.Y. spaudos rėmėja be 
pertraukos, atsiuntė 40dol. Dar
bininkui palaikyti, kartu atnauji
no ir prenumeratą. Administra
cija dėkoja.

Daiva Bajorūnas iš New Yor
ko miesto, siųsdama metinę pre
numeratą, pridėjo 50 dol. auką. 
Labai dėkojame.

Kazys Šipaila iš Hillside, N. 
J. remia Darbininką nuolat. At
siuntė metinę prenumeratą ir 
spaudos palaikymui .50 dol. 
Nuoširdi padėka.

Advokatas Joseph Lukas iš 
Nevv Haven, Conn,, atnaujinda
mas prenumeratą, aukojo $100. 
Administracija labai dėkinga do
sniam aukotojui.

Mr. Mrs. Joseph J. 
Žukas iš Port VVashington, N.Y., 
su prenumerata atsiuntė $45. 
Labai ačiū!

Mr. Edward Baltrūnas, arti
mas Darbininko kaimynas iš 
Brooklyno, atsiuntė administra
cijai ir tėvams pranciškonams la
bai gražią Kalėdų kortelę su svei
kinimais ir kartu su prenumerata 
$50. Esame labai dėkingi ir lin
kime jam laimingų ir sveikų 
Naujų Metų. •

KAS TA DIDŽIOJI ŽIEMOS PARODA?
Prieš 80 metų, t. y. 1907 sausio 

9, Vilniuje, inž. Petro Vileišio 
namuose buvo atidaryta pirmoji 
Lietuvių dailės paroda. Tai buvo 
didelis įvykis lietuvių kultūri
niame gyvenime.

Conrad Kaster iš Belleville, 
N.J., atsiuntė Darbininkui $50. 
Administracija labai dėkinga už 
paramą lietuviškai spaudai.

Frances Jasys iš New Lon- 
don, Conn., su prenumerata at
siuntė $50. Labai ačiū už gražią 
paramą spaudai!

Ms. Bernadette Tutinas iš El- 
licott, Maryland, atsiuntė Dar
bininkui $50, apmokėdama pre
numeratą ir gražia auka paleng
vindama laikraščio leidimą.

M. Erčius iš Little Neck, 
N.Y., naujų metų savo prenu
meratos mokestį pakėlė iki $50. 
Esame labai jam dėkingi.

SPORTO ŽINIA
LAK berniukų krepšinio ko

manda sausio 8 laimėjo prieš jo 
seną varžovą St. Thomas Apostle 
CYO lygoje pasekme LAK 45, 
St. Thomas 41. Šitas laimėjimas 
buvo ypatingai įspūdingas, nes 
LAK žaidė tik su keturiais starte
riais. Šiame laimėjime 
pasižymėjo Viktoras Milukas, 
kuris įmetė 25 taškus. Darius 
Stankūnas įmetė 8, bet anksti 
gavo daug baudų. Dainius Mari- 
jošius įmetė svarbias baudas pa
baigoje. Vladas Sidas žaidė labai 
gerai gynime. Kiti žaidikai buvo 
Marius Marijošius, Vydas Mari- 
jošius ir Dainius Remeza.

Jonas Jankauskas

Ir ši 14-toji paroda, rengiama 
LB Nevv Yorko apygardos valdy
bos, skiriama Lietuvos neprik
lausomybės šventei pagerbti. 
Drauge bus prisiminta ir pa
gerbta pirmoji lietuvių dailės pa
roda.

Tos pirmosios parodos vienas 
paveikslas, Antano Žmuidzina
vičiaus “Per kiaurą naktį”, yra 
Woodhavene. (E. Rastenienės 
nuosavybė). Paveikslas bus išsta
tytas šioje parodoje.

Taip pat parouoje bus prisi
minta ir šioje apylinkėje veikę ir 
neseniai mirę lietuviai dailinin
kai dail. Romas Viesulas ir dail. 
Jurgis Juodis.

Paroda vyksta savaitę prieš 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą, vasario 7 ir 8 
dienomis Kultūros Židinyje. 
Kviečiami dalyvauti visi lietuviai 
dailininkai. Kūriniai sutelkiami 
sausio 31 ir vasario 1 Kultūros 
Židinyje, nes reikia parengti pa
rodos katalogą.

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

KLAIPĖDOS KRAŠTO
64-RIŲ METŲ ATVADAVIMO SUKAKTIES

MINĖJIMAS
NAUJI LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

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

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

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

Gaunama Darbininko admini
stracijoj (persiuntimui 1 dol).

IEŠKOMA TALKA

Vyresnio amžiaus moteriai gyve
nančiai Richmond Hill, N.Y., 
ieškoma moteris, galinti gyventi 
kartu ir padėti namų ruošoje. 
Alga ir kiti geri priedai.

Skambinti nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet 212 823 - 1203. 
Vakarais ir savaitgaliais 212 861 
- 3809.

įvyks 1987 m. sausio 25, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinio žemutinėje salėje
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE: — Atidarymo žodis — 
kdopos pirmininkas KĘSTUTIS MIKLAS 
Invokacija — TĖV. LEONARDAS AN-

DRIEKUS, OFM 
Lietuvos Generalinio konsulo 
ANICETO SIMUČIO žodis 
1923 mėty manifestu skaito 

saulė VIDA JANKAUSKIENĖ
Paskaita—prof. dr. BRONIAUS NEMICKO 
Meninė dalis

įeinant aukojama.

Minėjimu rengia Ir visus atsilankyti kviečia:

LŠST ŠACZJę' KCOEA NEVY YORKE 
LKVS RAMOVĖS .VEW YORKO SKYRIUS
LKK BIRUTĖS DRAUGIJOS NEW YORKO SKYRIUS 
MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCINIS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA




